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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – VHS 

Benešov – pohotovost 24 hod. denně  
317 721 866

  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – 
 nepřetržitá služba 840 850 860

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  nevyvezené popelnice – Rumpold – ve vše-
dní dny v pracovní době 
kzehrovice@rumpold.cz,  312 658 057 
cernosice@rumpold.cz,  251 640 846

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba 
 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 
Jirčany  731 104 110, 602 539 146

Obecní úřad – úřední hodiny 
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
út, čt, pá – pouze podatelna a nahlížení do spisů
V případě hrozícího vzniku škod na majetku 
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích na tel. 
• Milan Vácha, starosta 602 754 837 
• Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101
Více informací najdete na webových strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

Sběrný dvůr – otevírací hodiny: 
středa 15–18 hod., sobota 9–13 hod.

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům 
se Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho 
vyzvednout 
na obecním 
úřadě, v  trafice 
nebo ve sběr-
ném dvoře.

Pořadatelům různých akcí na území naší obce 
nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

 4 Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
a Zastupitelstva obce Psáry

Informace z obce
 7 Co se v obci udělalo
 8 Obecní úřad Psáry má stále OTEVŘENO
 8 Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 
 9 Přinese nové osvětlení úspory a vyšší 

bezpečnost v obci?
 9 Generel splaškové kanalizace
 10 Jirčanská náves dnes a zítra
 10 Kontejnery pro použitý textil a hračky
 11 Co Vás zajímá

Sociální komise
 12 Pozvánky pro seniory
 12 Korálkování nás baví
 12 13. setkání seniorů 
 12 14. setkání seniorů 
 13 Staročeský advent
 13 Vyrobte si vlastní adventní věnec!
 14 Adventní trhy v Drážďanech
 14 Fotosoutěž již má své vítěze 
 15 Přijďte si k nám pro pečivo!
 16 Pohádkový les podruhé
 17 Z ohlasů účastníků
 18 Pohádkový les zraje jak víno, a my s ním
 22 Vydařené posvícení v Dolních Jirčanech
 23 Boží muka v Dolních Jirčanech

Škola
 24 Letošní prvňáčky přivítala zelená škola
 25 Logopedie v ZŠ a MŠ Psáry

 26 Velká zkouška
 28 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
Sport

 30 Holky a kluci, máte rádi míč a hry? 
 30 Fotbalové zajímavosti
 31 Sliby se maj plnit (a to nejen o Vánocích)
 32 SYMBIO+ Cross Country Dolní Jirčany 

2013
 33 Fotbalové tabulky

 34 Kultura
Přihlaste se k odběru informačních SMS

Pro občany Psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o havá-
riích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem 
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je 
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete 
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte 
své telefonní číslo. ©
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

30. října, 15 hod.
Korálkování
OÚ Psáry

12. listopadu, 17.20 hod.
Radúz a Mahulena
odjezd ze zastávek Psáry, 
OÚ Psáry a Dolní Jirčany 
u kostela

8. prosince, 7.30 hod.
Adventní trhy 
v Drážďanech

odjezd ze zastávek pekárna 
Psáry, Štědřík OÚ, náves 

Dolní Jirčany od „Suchánků“

13. listopadu, 15 hod.
13. setkání seniorů 

OÚ Psáry 

7. prosince
Mikulášská zábava
v hospůdce Na hřišti 
v Dolních Jirčanech

30. listopadu, 13–18 hod.
Staročeský advent

dolnojirčanská náves

11. prosince,19.30 hod.
Vánoční koncert 

Petra Janů se 
skupinou GOLEM
Společenské centrum 

Kamenice

17. prosince, 16 hod.
Vánoční setkání 

v kostele
v dolnojirčanském kostele

10. listopadu, 10 hod.
DRAKIÁDA

hřiště v Dolních Jirčanech

3. prosince, 19.30 hod.
BÍLÉ VÁNOCE 

Recitál Lucie Bílé
Společenské centrum 

Kamenice

12. prosince, 15 hod.
14. setkání seniorů
OÚ Psáry

18. listopadu, 18 hod. 
2. veřejná diskuze
restaurace Na Kopečku

1. prosince, 13.30 hod.
Výroba adventních 
věnců a vánočních 
dekorací
OÚ Psáry

11. prosince, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
Obecní úřad Psáry
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2013 ze dne 19. 8. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, Vlasta Málková, 

Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 134/18–2013
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejné pořádku, opatřením k jeho zabezpe-
čení a čistotě v obci Psáry: 
1. paní J. Moravcové na akci „Ukončení prázdnin“ 

v areálu hospůdky na hřišti v Dolních Jirčanech. Akce 
bude ukončena do 2 hod. ranní. 

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 135/18–2013
I. schvaluje

Uspořádání III. ročníku cyklistického závodu „XC SYMBIO+“ 
pořádaného dne 5. 10. 2013 v Dolních Jirčanech. 
Pořadatelé si zajistí povolení dotčených orgánů.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 136/18–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2013 ze dne 23. 8. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 137/19–013
I. schvaluje

Uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry 

(nájemce) a Základní školou a Mateřskou školou Psáry, 
okres Praha – západ (podnájemce). Předmětem smlouvy 
je podnájem budovy a pozemků p. č. 410/16 a 410/18 
v k. ú. Dolní Jirčany za účelem provozování základní ško-
ly, mateřské školy a bytu na dobu neurčitou bezúplatně.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2013 ze dne 2. 9. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz, Ing. Petr Jaško

RO Usnesení č. 138/20–2013
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemků p. č. st. 1389, zastavěná plocha 
o výměře 4 m², p. č. 93/7, travní porost o výměře 74 m² 
a p. č. 577/40, zahrada o výměře 105 m² vše v k. ú. Dolní 
Jirčany za cenu 1.200 Kč/m². 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 139/20–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. manž. Třískovým a Gheorghe a Ludmila Grosu – 

pozemky p.  č. 465/160, p.  č. 402/8 vše v k.  ú. Dolní 

Jirčany.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 140/20–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku k mandátní smlouvě č. 1 mezi obcí 
Psáry a BlueFort s. r. o.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 141/20–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2013 ze dne 11. 9. 2013
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Václav Novák, 
Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová, Naděžda Komárková, 
Pavel Otruba, Jakub Adámek, Ing. Antonín Rak, Pavel 
Kuka (příchod 18.12 hod.), Ing. Štěpánka Nezmarová, 
MBA (příchod 18.37 hod.)
Nepřítomni: Bc. Michal Petz, JUDr. Josef Podlaha, Lucie 
Kubalošová, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

USNESENÍ č. 37/05–2013
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

USNESENÍ č. 38/05–2013
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 39/05–2013
I. schvaluje

5. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – navýšení ve 
výši 658.840,- Kč. 

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 40/05–2013
I. schvaluje

Spoluúčast obce při úhradě přípojek na hranici pozem-
ku k budovaným inženýrským sítím v Dolních Jirčanech 
– lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem ve výši 50 %, zby-
lých 50  % nákladů uhradí majitel nemovitosti. Každá 
přípojka se bude řešit individuální smlouvou. 

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 41/05–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry a UNI Stavební 
s. r. o. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozem-
ků p. č. 343/35, orná půda o výměře 326 m², p. č. 343/123, 
zahrada o výměře 8 m² a p.  č. 343/124, orná půda 
o  výměře 126 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany.

II. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
a UNI Stavební s. r. o. Předmětem smlouvy je bezúplat-
ný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení a komunikace v lokalitě K Hlásovu. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 42/05–2013
I. schvaluje

Uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Psáry 
a Horland s. r. o. Předmětem smlouvy je směna  pozemku 
p.  č. 581/10 o výměře 180 m² (nabývá obec) a 621/18 
o výměře 180 m² (nabývá Horland s. r. o.). 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 43/05–2013
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Pořízením zametací multikáry k čistému vzdu-
chu v obci Psáry“ zadávanou podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v zjednodušeném podlimit-
ním řízení na dodávku zboží.

II. rozhoduje 
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru 
nejvhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího 
řízení následovně: jako nejvhodnější nabídka byla 

vybrána nabídka uchazeče SAP spol. s  r. o., se sídlem 
Dolní Kralovice, Snět 24, PSČ 257 68, IČ 47543442.

III. ukládá
Starostovi, uzavřít ve lhůtě uvedené v § 82 odst. 2, záko-
na, smlouvu s vybraným uchazečem, SAP spol. s r. o., se 
sídlem Dolní Kralovice, Snět 24, PSČ 257 68, IČ 47543442.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 44/05–2013
I. schvaluje

Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na akci 
„Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury 
obce Psáry. “

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 45/05–2013
I. schvaluje

Upravené znění Metodiky zadávání veřejných zakázek 
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění k 1. 4. 2012, schválené usnesením č. 29/5–2012.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 46/05–2013
I. bere na vědomí

Inspekční zprávu č. j. ČŠIS-1324/13-S ze dne 26. 6. 2013 
z kontroly v Základní škole a Mateřské škole Psáry, okres 
Praha-západ, IČ 70840512.

II.  schvaluje
Na základě doporučení ČŠI doplněné znění Zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Psáry, okres Praha-západ, IČ 70840512, schválené 
usnesením č. 54/8–2009.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 47/05–2013
I. souhlasí

S podáním žádosti o dotaci na Státní fond životního 
prostředí na „Zateplení objektu Obecního úřadu Psáry“ 
v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí 
č. L, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla. 

II. schvaluje
Uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí 
dotace do maximální výše 10 % z celkových způsobilých 
výdajů + úspory celkem 694.605,- Kč.

III. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na Státní fond životního pro-
středí na „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“ 
v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí 
č. L, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora urbani-
zované krajiny. 

IV. schvaluje
Uvolnění finanční částky na spoluúčast za předpokladu 
poskytnutí dotace do maximální výše 25 % z celkových 
nákladů, tedy 1.404.679,- Kč.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.
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USNESENÍ č. 48/05–2013
I. souhlasí

S výší příspěvku na rozvoj technické infrastruktury obce 
v lokalitě Z5-04 dle tabulky v příloze.

II. doporučuje
Radě obce schválit uzavření smlouvy o spolupráci.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva č. 5–2013 
Výše příspěvku na rozvoj technické infrastruktury obce 
v lokalitě Z5-04 – Polyfunkční dům v Dolních Jirčanech 

Velikost bytu Výše příspěvku
Byt nad 100 m² a více 200 000,00 Kč
Byt nad 70 m² do 100 m² včetně 130 000,00 Kč
Byt nad 35 m² do 70 m² včetně 90 000,00 Kč
Byt do 35 m² včetně 50 000,00 Kč

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2013 ze dne 16. 9. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 142/21–2013
I. schvaluje

Záměr pronajmout pozemek p.  č. PK 63 o výměře 
14.745  m² v  k.  ú. Dolní Jirčany za účelem provozování 
zemědělské výroby, s účinností od 1. 10. 2013 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 143/21–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí Psáry (pronají-
matel) a Mgr. Martinou Běťákovou (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu v č. p. 795 za 4.205,- Kč měsíčně 

od 1. 10. 2013 na dobu určitou do 31. 7. 2014.
II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 144/21–2013
I. schvaluje

6. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – bez navýšení 
– přesun v paragrafech. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 145/21–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2013 ze dne 30. 9. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 146/22–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 mezi obcí Psáry a Slovnaft Česká 
republika s. r. o. Předmětem dodatku je změna v posky-
tování slevy 0,41 Kč/l z ceny dle ceníku a ne na totemu 
v době tankování. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 147/22–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu stavby č.  IP-12-
6006180/VB/01 mezi obcí Psáry (budoucí povinná) a  ČEZ 
Distrubuce a. s. (budoucí oprávněná) na pozemku p.  č. 
696/8 k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 148/22–2013
I. souhlasí

S bezúplatným převodem vybavení dětského hřiště 

v ul. Chrpová do vlastnictví obce. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 149/22–2013
I. souhlasí

S pokácením 7 ks odumírajících jasanů na břehu rybníka 
Junčák dle znaleckého posudku č. 18/1302/13. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 150/22–2013
I. bere na vědomí

Žádost o bezúplatný převod vodovodu, splaškové 
a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace 
a pozemků p. č. 465/25, 465/106 a 465/96 v k. ú. Dolní 
Jirčany v ul. Lipová. Žádost bude předložena k projed-
nání zastupitelstvu obce. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 151/22–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v srpnu a září 2013
 9odklízení spadlých větví podél potoka na sídlišti 
Štědřík, vyřezání křoví a odvoz větví,
 9vyřezání křoví, ostříhání keřů a odvoz větví v ulicích 
Pražská, Na Vápence, Psárská, U Potoka, Na Vysoké, 
Horní, Jílovská, Pod Strání, Ve Stráži, Úvozová,
 9 sekání, shrabání, naložení a odvoz trávy 
ze hřbitovů Dolní Jirčany a Psáry vč. 
příjezdové komunikace, mateřské škol-
ky, sídliště Štedřík, Psár – lokalita 
Vápenka, ulic Vysoká, Hlavní, U potoka, 
U  Nádržky, Úzká, Sportovců, Horní, 
Spojovací, Luční, Ve  Stráži, Jílovská, 
Horní, K Lůžku, Pod Strání, Pražská,
 9postřik chodníků proti plevelům,
 9demontáž kovových herních prvků na 
dětském hřišti na Štědříku, příprava 
dopadové plochy pro umístění nového 
herního prvku, navážení písku pro nový 
prolézací šestihran,
 9obnova vodorovného dopravního zna-
čení přechodu pro chodce v  Dolních 
Jirčanech v ulici Hlavní, na návsi v Psárech, u mateřské 
školy, v ulici Pražská,
 9 stavební oprava pomníčku v Dolních Jirčanech v ulici 
Hlavní,
 9oprava kanalizační vpusti dešťové kanalizace na návsi 
v Dolních Jirčanech,
 9oprava opěrné zdi v ulici Na Stráni,
 9úklid naplavenin z ulice Na Stráni, Úvozová a Hlavní 
z Vysoké,
 9zemní práce pro instalaci sloupků oplocení sběrných 
míst v ulici Hlavní, U Nádržky, Horní, sídliště Štědřík, 
betonáž kovových sloupků u sběrných míst pro 
oplocení,

 9natírání sloupků pro oplocení sběrných míst,
 9odstranění kamenného zúžení v korytě potoka v ulici 
U Potoka pod můstkem pro chodce a následná 
úprava,
 9oprava cest Na Vysoké, Hlavní, Horní, ke hřbitovu 

Psáry,
9  oprava šachty dešťové kanalizace v ulici 

Na Vápence, vyčištění šachet,
9  zvednutí šachet splaškové kanalizace 

a uzávěrů vodovodu v ulici U Potoka,
9  vyčištění žlabů pro odvod dešťových vod 

v ulicích U Studny, Pod Strání, Pražská,
9  instalace sloupů oplocení hřiště na beach 

volejbal,
9  výměna poškozeného silničního zrcadla 

v ulici Psárská,
9  nový nátěr hřbitovní zdi v Dolních 

Jirčanech a instalace kříže na podstavec 
oplocení,

9  položení 4 železných svodnic pro odvod 
dešťové vody v ulici Pod Strání,

9 úprava svahu v ulici Ke Kukaláku,
 9přemístění zastávky autobusů na Štědříku po dobu 
rekonstrukce čekáren,
 9umístění žlabů pro odvod dešťových vod v ulicích 
Dlážděná a Pod Skalou,
 9doplnění aleje lip a jeřabin podél komunikace ke 
hřbitovu Psáry,
 9odstraňování graffity na oplocení hřiště v Dolních 
Jirčanech a oplocení fary,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobusových 
zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid kontejne-
rových stání na tříděný odpad,
 9 týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se budou konat 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
V pátek 25. 10. 2013 bude volební místnost na 
Obecním úřadu v Psárech otevřena od 14.00 do 
22.00  hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 8.00 do 
14.00 hod.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poš-
tovních schránek nejpozději do 24. 10. 2013 (čtvrtek). 
Pokud hlasovací lístky volič ve stanovené lhůtě 
neobdrží, může si je vyzvednout přímo ve dnech 
voleb ve volební místnosti. 
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Renáta Sedláková

Přinese nové osvětlení úspory a vyšší bezpečnost v obci?
Vzhledem k rozvoji nových technologií ve veřej-

ném osvětlení prověřujeme možnost instalovat 
moderní svítidla LED i v naší obci. Rozhodli jsme 
se je nejprve otestovat a ujistit se, zda má smysl 

se tímto projektem podrobněji zabývat. Z tohoto 
důvodu budou v týdnu od 21. 10. na dobu cca 
14 dní zkušebně instalována čtyři nová LED svítidla 
veřejného osvětlení v ulici K Junčáku podél sídliště 
Štědřík a další čtyři svítidla v ulici Horní (v místech 
křižovatky s ulicemi Duhovou a U Studny). 

LED technologie přináší oproti tradičním zdro-
jům úsporu elektrické energie o více než 50 %, 
což by mohlo měsíčně do obecní pokladny přispět 
natolik významnou částkou, že by pokryla měsíční 
splátky na nová svítidla. Investice do nich by tedy 
obec nemusela stát ani korunu. Vyšší úroveň 

osvětlenosti, které by se dalo díky novým LED 
svítidlům docílit, by zlepšila viditelnost a tím 
i  přehlednost a bezpečnost na komunikacích 
a přechodech pro chodce. Bílé světlo z LED zdroje 

navíc prokazatelně udržuje vyšší bdělost řidičů 
a kolemjdoucích. Díky usměrněnému světelnému 
toku nových svítidel bychom mohli docílit i snížení 
svitu do oken okolních budov a zajistit nerušený 
spánek našich obyvatel. LED svítidla se vyznačují 
vysokou kvalitou zpracování, odolností vůči van-
dalismu a velmi dlouhou životností přes 75 tisíc 
hodin, což při běžném provozu znamená až 20 let. 
Prosíme místní občany, aby do 15. listopadu 2013 
vyjádřili své názory na tento nový typ osvětlení 
na e-mail info@psary.cz nebo telefonicky na 
tel. č. 241 940 454.

Vít Olmr 

Obecní úřad Psáry má stále OTEVŘENO
Dne 1. října 2013 se uskutečnilo vyhlášení výsled-

ků 11. ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, 
v  rámci které získala naše obec dvě nominace 
v kategorii Otevřeno a v níž se jí podařilo obsadit 
1. místo v kategorii OTEVŘENO – otevřená data.

Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO, kterou pořádá 
Otevřená společnost, o. p. s., si klade za cíl kultivaci 
principů demokratické společnosti prostřednictvím 
dobrých i špatných příkladů otevřenosti veřejné 
správy, kde se již tradičně na čelních místech obje-
vují instituce jako například Magistrát hlavního 
města Prahy či Úřad na ochranu osobních údajů.

V letošním roce měla obec Psáry v soutěži 
OTEVŘENO dva žhavé kandidáty v podobě zveřej-
ňování přijatých faktur nad 20 000 Kč na webu obce 
a uveřejňování veškerých podkladů v anonymizo-
vané podobě pro jednání zastupitelstva obce 
i občanům. S první nominací získal úřad 1. místo 
v letos nově ustavené kategorii OTEVŘENO – 
otevřená data a  celkově pak 4. místo z 26 
nominací.

Cenu v podobě pamětní plakety a krásné uliční 
značky převzal za obec z rukou Jiřího Knipla, zástup-
ce Fondu Otakara Motejla, starosta Psár Milan Vácha.

Zvláštní cenu za názorový obrat získal Úřad na 
ochranu osobních údajů, který v uplynulém roce 
stačil ze dne na den změnit názor na zveřejňování 
videozáznamů ze zastupitelstev. Snad jsme k tomu 
malou troškou přispěli i my díky rozhodnutí 
Městského soudu v Praze v našem sporu s ÚOOÚ.

Co nás však nejvíce potěšilo, je potvrzení správ-
nosti nastaveného trendu otevřenosti vůči obča-
nům, což dokazují i nominace ostatních soutěžících, 

které náš úřad zejména prostřednictvím webu již 
splňuje (zveřejňování veřejných zakázek včetně oce-
něného zveřejňování faktur nad 20 000 Kč, zveřejňo-

vání podkladů pro jednání zastupitelstva, systém 
hlášení závad), nebo se je chystá aplikovat v dohled-
né době (elektronická podání stížností a petic do 
konce října, zveřejňování průběhu dotací do konce 
listopadu či online nahlížení do rozpočtu obce v prů-
běhu první poloviny příštího roku). Spolu s končícím 
protikorupčním auditem tak máme možnost 
zařadit se mezi Top10 otevřených veřejných správ 
v naší zemi.

Vlasta Málková

Generel splaškové kanalizace
V posledních letech se několikanásobně zvýšil 

počet obyvatel v našich obcích a nároky na kanalizační 
soustavu se stále zvyšují. Tato skutečnost byla jedním 
z důvodů, proč jsme zadali odborné firmě zpracování 
generelu splaškové kanalizace. 

Po několika měsících máme všechny podklady 
zpracované a víme, že kanalizační stoky jsou pro naše 
občany dostačující. Kanalizační systém a kapacita 
čistírny odpadních vod počítá i s lokalitou Vysoká, 
ulicí Pod Kostelem, ale i se Senior domem 
v Horních Jirčanech. 

Generel a měření s ním spojená nám potvrdily, že 
problémy v obci nastávají při větších deštích, kdy do 
kanalizace směřuje nejen velký objem vody z okolního 

svažitého terénu, ale i voda z dešťových okapů, které 
mají někteří naši občané svedené do splaškové 
kanalizace. Několikrát jsme na tuto skutečnost upo-
zorňovali a žádali všechny občany, kterých se to týká, 
aby tento stav, zatím bez postihu ze strany obce, 
dobrovolně napravili. 

Návrhem řešení projektanta, a tedy prvním naším 
krokem pro zlepšení situace, je výměna některých 
děrovaných poklopů kanálů za plné. To by mělo 
zabránit částečnému zahlcení kanalizace dešťovou 
vodou. Dalším krokem bude kamerová kontrola stok 
upozorňující na nemovitosti, které mají dešťové vody 
napojené do splaškové kanalizace, ačkoliv to zákon 
zakazuje.

OTEVŘENO – otevřená data
pořadí nominovaný úřad titulek novinek body

1 Psáry Úřad pravidelně zveřejňuje seznam vydaných faktur nad 20.000 Kč 
s možností vyhledání všech faktur jednoho dodavatele a tedy 
 možností dohledat podvody typu rozložení zakázky na více faktur.

166

2 Nové Město na 
Moravě

Zatím pravděpodobně nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v ČR, který 
ukazuje, že i menší město může veřejnosti prezentovat své 
 hospodaření precizně a zcela srozumitelně.

165

3 Liberecký kraj Jako první mezi kraji používá registr smluv a dokazuje, že zveřejňování 
smluv stojí minimum času – desetitisícinu toho, co se na úřadě 
odpracuje.

154

OTEVŘENO
pořadí nominovaný úřad body

1 Nové Město na Moravě 152
2 Nejvyšší správní soud ČR 145
3 Liberecký kraj 125
4 Psáry 100

Více na webu: 
psary.cz/clanek/
obecni-urad-psary-ma-stale-otevreno
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Srdečně Vás zveme  
v pondělí 18. listopadu od 18.00 hod. 

do restaurace Na Kopečku na

2. VEŘEJNOU 
DISKUZI 

za účasti vedení obce a architektů
K dispozici bude dřevěný model návsi 

od pana Tydlitáta.

? ! 9 


 �  Jak proměnit náves v Dolních Jirčanech?
 �  Jak zkvalitnit veřejný prostor?
 �  Jaká je budoucnost objektu s obchodem 
a restaurací?

 �  Co by mělo být v prostoru za obchodem?
 �  Jak zatraktivnit místo pro pěší při zachování 
dobré dostupnosti autem?

 �  Jaký charakter veřejného prostranství byste 
si přáli?

Milan Vácha, starosta 
Vlasta Málková, místostarostka
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Jirčanská náves dnes a zítra
Dne 17. září proběhla beseda s občany na téma 

budoucnost návsi v Dolních Jirčanech. Svou vizi 
a možná řešení představil Ing. arch. Igor Kovačevič.

V úvodu připomněl všeobecný výrazný nárůst 
osídlení v okolí Prahy a zdůraznil výhody polohy 
návsi v Dolních Jirčanech. Každé řešení přináší množ-
ství otázek a následně i možností: jaký má být cha-
rakter veřejného prostranství, zda se mají vytvářet 
parkovací místa či doplnit zeleň, jaká je budoucnost 
stávajícího obchodu a restaurace, jak řešit prostor 
za nimi, chceme novou výstavbu s navýšením počtu 
obyvatel, služby, trhy atd. Samozřejmě neexistuje 
řešení, které by se líbilo všem. Řada připomínek 
zazněla v následující diskuzi. Jednou z možností je 
zbourat obchod a restauraci U Suchánků, a tím otevřít 
prostor směrem ke Štědříku. 

Nebyla to první, ale ani poslední veřejná diskuze. 
Občané ocenili především snahu současného vedení 
radnice zapojit občany do diskuze o budoucí podobě 
návsi. 

MUDr. Jaroslav Sokol

Kontejnery pro použitý textil 
a hračky

Začátkem měsíce listopadu budou v našich obcích 
umístěny tři kontejnery na sběr nepotřebného oble-
čení, textilu, obuvi a hraček ECO TEXTIL, a to kon-
krétně na sběrném místě na návsi v Dolních Jirčanech, 
na sběrném místě v ul. Sportovní v Psárech a ve 
sběrném dvoře.

Po roztřídění, 
které probíhá ručně 
(vhazujte pouze čistý 
textil a oděv), je část 
věcí poskytnuta na 
charitativní účely 
a  větší část využita 
pro výrobu čistících 
pomůcek a materiálů 
pro zateplování 
budov. Tímto způso-
bem je zrecyklováno 
100 % vybraného 
textilu.

Věříme, že během krátké doby se i občané z našich 
obcí zapojí do tohoto sběru a třídění dalšího druhu 
odpadu, který již nebude končit na skládkách. Je to 
další způsob, jak pomoci životnímu prostředí.

Více na www.wtorpol.com.pl
Renáta Sedláková, správa majetku

Co Vás zajímá
Na veřejném zasedání se velmi živě diskutovalo o developerském projektu Pasáže sv. Václava v lokalitě 

nad Hitem, který byl popsán v minulém čísle Psárského zpravodaje (str. 20). Poprosili jsme pana starostu 
Milana Váchu o komentář. 

Dotazy k projektu směřovaly dvěma zásadními 
směry – jaké jsou možnosti regulovat samotnou 
stavbu a zda lze stanovit, jak bude objekt využíván, 
jaké služby budou nabízeny. 

Regulace výstavby pro tuto lokalitu navržená 
v roce 2009 a následně schválená v rámci 5. změny 
územního plánu je pro danou lokalitu Z–04 (území 
smíšené obytné, komerční vybavenost) následující:

Hlavní využití:
 y bydlení v bytových domech,
 y komerční vybavení pro veřejnost.

Podmínky využití plochy:
 y maximální zastavěná plocha 40 %,
 y minimální nezpevněná plocha pro výsadbu vege-
tace 40 %,

 y maximální výška zástavby 12 m od nivelety osy 
přilehlého úseku silnice II/105. Komerční vybave-
nost pro veřejnost:10 až 30 % z celkové užitkové 
plochy nadzemních podlaží. Vyvolané nároky na 
parkování realizovány v rámci využití plochy 
lokality. K návrhu umístění stavby musí být dolo-
žena hluková studie prokazující splnění hygienic-
kých limitů.
Toto jsou závazná omezení, která musí splnit 

investor, tento i kterýkoliv jiný, který by se v případě 
neúspěchu prvního do podobného záměru pustil. 
Obec měla připomínky k dílčím řešením tak, aby 
stavba co možná nejlépe navazovala na stávající 
infrastrukturu. Samotné architektonické pojetí 
a  materiály nikterak regulovány nejsou a obec do 
této oblasti nemá právo zasahovat.

Co se rozsahu a druhu nabízených služeb týče, to 
je čistě věcí investora. Pro většinu z nás je avizovaná 
nabídka služeb v rámci projektu Pasáže sv. Václava 

vítána. Drtivá většina občanů v nejrůznějších anketách 
opakovaně zmiňuje nedostatek služeb, jako jsou 
lékárna, bankomat, prodejny atd. Obec může jen 
těžko vstupovat do obchodních vztahů mezi inves-
torem a případnými zájemci. Pokud bude některá 
část ztrátová a nevyplatí se ji provozovat, nemůžeme 
k tomu investora jakkoliv donutit. Stejně tak neza-
bráníme obsazení službou, která nám tu zrovna 
nechybí nebo kterou zde vyloženě nechceme. Jediné, 
co obec může výslovně regulovat, jsou herny a výher-
ní automaty. Pokud obyvatelé chtějí mít v obci drobné 
obchodníky a služby, které potřebují, nejúčinnější 
možností je podporovat místní podnikatele a nechá-
vat peníze u nich, tak aby se preferované obchůdky 
a služby v obci udržely.

(Výše pouze zprostředkovaně uvádím informace 
poskytnuté investorem. Ty nijak nesouvisí s mým osob-
ním názorem na průběh a skutečnou realizovatelnost 
záměru v jím představené podobě.)

Milan Vácha, starosta

Kolumbárium 
v Dolních Jirčanech

Práce na stavbě dolnojirčanského kolumbária se 
již chýlí ke konci. Od listopadu mohou zájemci 
v úředních hodinách na Obecním úřadu v Psárech 
uzavřít nájemní smlouvu na urnové místo. Smlouvy 
budou uzavírány na dobu 10 let, cena za toto období 
je 500,- Kč.

Vlasta Málková

Výkres 5. změny ÚP – nové využití území pro smíše-
nou obytnou a komerční vybavenost 
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Sociální komise Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

Pozvánky pro seniory

Korálkování nás baví
Začátkem října proběhlo první ze tří setkání míst-

ních seniorek, na kterém se pod vedením svých 
kolegyň z Dolních Břežan mohly naučit vyrábět 
zajímavé ozdoby z korálků. Zájem byl velký a již 
během první lekce vznikla řada krásných výrobků. 

Jednou z účastnic kurzu byla i paní Květoslava 
Beldová, která nám zaslala krásný e-mail:

Musím se s vámi podělit alespoň na papíře o zážitek 
z velice hezkého odpoledne, které pro nás připravila 
paní místostarostka Vlasta Málková. Pozvala k nám 
šikovné členky senior klubu z Dolních Břežan, které 
s  sebou přivezly překrásné výrobky z korálků (jeden 
hezčí než druhý) i z mnoha jiných materiálů – zvířátka 
háčkovaná i vyrobená z bambulí, drhané náramky 
a jiné zajímavé věci. Pod vedením těchto šikulek jsme 
se daly do práce a vyrobily si dva krásné zvonečky. 
Děkuji za skvělý nápad uspořádat tento kurz. Poděkování 
patří také členkám sociální komise za milé pohoštění 
a v neposlední řadě i členkám senior klubu z Dolních 
Břežan, které nám věnovaly svůj volný čas a naučily 
nás jak s korálky pracovat.

Už nyní se těším na další setkání a jsem zvědavá, co 

budeme vyrábět. Přijďte mezi nás i vy, určitě se nudit 
nebudete! 

Korálkování: 30. října od 15 hodin na OÚ Psáry

14. setkání seniorů 
12. prosince od 15 hod. 
na OÚ Psáry

Členky sociální komise 
zvou všechny seniory na 
vánoční setkání, během 
kterého nebudou chybět 
koledy, zpívání dětí 
z  místní školy, dárečky, 
cukroví a  zejména 
atmosféra plná přátel-
ství a radosti ze vzá-
jemného setkání. 

Přijďte s  námi 
posedět a užít 
si vánoční 
pohodu!

Staročeský advent
Již třetím rokem budeme společně slavit Vánoce, 

v letošním roce to však bude trochu jinak. Mnozí 
z Vás si během minulých vánočních trhů stěžovali 
na prostor naproti obecnímu úřadu, na velký provoz 
aut těsně u stánků, měli jste strach o svoje děti. 
Obec nemá velký výběr prostorů pro tyto akce, 
a tak jsme zvolili dolnojirčanskou náves, která je 
uzavřená, v blízkosti školy a poskytuje tak zázemí 
pro připravovaná vystoupení dětí. 

30. listopadu od 13 do 18 hodin Vás tedy zveme 
na náves v Dolních Jirčanech na předvánoční 
setkání, které proběhne v ryze staročeském duchu.

Těšit se můžete na bohatý program:
 – vystoupení dětí ze školky, školy a kroužků,
 – „Betlémování“ – setkání s tajemnými postavami 
a mnoha zapomenutými zvyky adventu. Dozvíte 
se, kdo to byly Peruchty, Lucky, Klemprdy či 
Ometálci, děti se dočkají i nepostradatelné trojice 
Mikuláše, Čerta a Anděla. Těšit se můžete na živé 
jesličky s příchodem tří králů – muzikantů, kteří 
zazpívají Ježíškovi nejznámější koledy. Králové 
však budou hrát, jen když jim děti správně odpoví 

na zvídavé otázky,
 – adventní odpoledne zpříjemní vystoupení komor-
ního souboru Vocalica s mnoha klasickými vánoč-
ními písněmi,

 – po setmění bude u školy slavnostně rozsvícen 
vánoční strom,

 – během celého odpoledne můžete zahnat zimu 
a hlad tradičními horkými nápoji, pečenými kaš-
tany, trdelníky a  mnoha dalšími vánočními 
pochoutkami. 
Zájemci o prodej vánočního sortimentu během 

Staročeského adventu mohou kontaktovat mís-
tostarostku Vlastu Málkovou na tel. 602 714 101.

13. setkání seniorů 
13. listopadu od 15 hod. na OÚ Psáry 

Členky sociální komise zvou všechny seniory na 
setkání s paní Evou Joachymovou, kterou možná 
znáte z televizního vysílání či časopisů. Dlouhá léta 

se zabývá HAM YU, učením 
starých čínských mistrů, ze 

kterého čerpá současná 
klasická čínská medicí-
na, FENG SHUI, kosmo-
logií a  astrologií. 
Pokud Vás tato témata 
zajímají a  hledáte 
cestu ke svému zdraví 

a vnitřnímu klidu, přijď-
te mezi nás a  najděte 

odpovědi na své otázky. 

Vyrobte si vlastní adventní věnec!
Výroba adventních věnců a vánočních deko-

rací se bude konat dne 1. prosince od 
13.30 do 17.30 hod. v prostorách 
OÚ Psáry. Vzhledem k tomu, že 
k  dispozici je omezený počet 
míst, je třeba se přihlásit 
 e-mailem na adresu 
 vodickovab@ seznam.cz. 
K  dispozici budou jedlové 

větve, vázací drát, přízdoby. 
Při rezervaci místa si můžete objed-

nat korpusy na věnce, podkalíšky 
na svíčky a svíčky.

Vstup je zdarma, občerst-
vení je vítáno.

Platit se bude na místě 
pouze skutečně odebraný 
materiál.

Kr
es

ba
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Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v listopadu  
a prosinci oslaví  
významné  
životní  
jubileum

Josef Dýl 85 let
František Burián 85 let
Ivo Kabát 80 let
Věra Neubauerová 75 let
Blanka Adamcová 70 let
Helena Filipová 70 let
Pavla Pařízková 70 let
Jiří Tupý 70 let

Adventní trhy v Drážďanech – neděle 8. prosince
Sociální komise Vás zve v neděli 8. prosince na 

již druhý celodenní výlet do Drážďan, který v minu-
lém roce slavil mezi našimi občany velký úspěch. 
V Drážďanech navštívíme krom jiného i vánoční trh 
Striezelmarkt na krásném náměstí Altmarkt. Během 
každého adventního víkendu zde probíhá řada 
zajímavých akcí, na které se můžete těšit i Vy. 

Cena zájezdu je 200 Kč pro občany Psár a Dolních 

Jirčan, pro ostatní 300 Kč.
Své místo si rezervujte platbou v pokladně OÚ 

u pí Šimkové do 10. listopadu. Zájezd se uskuteční 
při minimálním počtu 30 účastníků. Předpokládaný 
čas odjezdu je v 7.30 hod. ze zastávek: pekárna Psáry, 
Štědřík OÚ, náves Dolní JIrčany od „Suchánků“. 

Případně dotazy Vám zodpovíme na 
tel. 241 940 454.

Jakub Adámek

Přijďte si k nám pro pečivo!
Pět let jsme Vás průběžně informovali o realizaci 

projektu Centrum integrace při Domově Laguna 
Psáry a nyní, po několikaletých útrapách, jsme 
konečně na konci a zároveň na začátku svého nej-
většího současného projektu. V srpnu 2013 byla 
ukončena realizace projektu podpořeného z ROP 
Střední Čechy (Regionální operační program – pozn. 
red.) a nyní můžeme začít. Můžeme začít naplňovat 
smysl celého projektu – zaměstnávat lidi se zdravot-
ním postižením, a tím jim pomáhat žít smysluplným 
a normálním životem. 

Psárská Pekárna Laguna spustí během měsíce 
října 2013 svůj provoz. Jedná se pro nás o velmi 
obtížnou akci, protože nikdo nemáme s tímto typem 
provozu žádnou zkušenost a bez cenných rad 
a pomoci odborníků pekařů a technologů, zejména 
pana Albrechta z firmy Kontinua a pana Chocholeho 
z firmy Delta Mlýny, bychom nebyli schopni ihned 
od začátku vyrábět kvalitní pečivo. Proto první část 
měsíce října věnujeme pouze pečení pro vlastní 
potřebu – pečení na zkoušku. 

Za pomoci 16 klientů Domova Laguna chceme, 
aby psárská pekárna Laguna přinesla svým zákazní-
kům v budoucnu několik služeb. Základem bude 
prodej vlastních pekařských výrobků přímo v pro-
dejně na návsi. Zaměříme se na základní druhy pečiva 
– chléb, houska, rohlík, celozrnné pečivo, které 
nebudeme rozpékat, ale péct z námi zadělaného 
těsta. Dále chceme vyrábět základní sladké pečivo 
– makovky, loupáky, koláče, plněné rohlíky, záviny. 
Budeme také prodávat výrobky SOU potravinářského 
v Jílovém u Prahy – zákusky a dorty, které si budou 
lidé moci objednat i ve větším množství. Součástí 
prodejny je i malé posezení, v letních měsících 

s možností zahrádky, kde nabídneme kávu, čaj, kakao, 
pečivo a zákusky k přímé konzumaci. Budeme orga-
nizovat i roznášku pečiva přímo do domácností dle 
objednávek – zpočátku v ranních hodinách v sobotu 
a neděli, později i v pracovní dny ve večerních hodi-
nách. Vše bude záležet na poptávce. 

Věřím, že náš projekt přijmete. Pro naše klienty 
bude dalším krokem k většímu začlenění do majoritní 
společnosti, ke zvýšení kvality jejich života a dalšímu 
rozvoji služeb Domova Laguna. Samozřejmě bude 
rozšířením služeb pro Vás, občany Psár a Jirčan. Díky 
realizaci projektu došlo k vylepšení vzhledu psárské 
návsi, k jejímu zkulturnění. Samozřejmě, že i svými 
nákupy náves oživíte. Pekárna s prodejnou by měla 
vrátit na náves život a Vy tomu můžete pomoci svými 
nákupy.

Držte nám, prosím, všichni palce, ať se nám podaří 
naplnit naše očekávání, ať pečeme a prodáváme. 
Pekárna nám provoní obec.

Těšíme se na Vás v nové psárské Pekárně Laguna!

Radúz a Mahulena
Připomínáme, že odjezd do Národního divadla dne 12. listopadu je v 17.20 hod.  

ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany u kostela.

Fotosoutěž již má své vítěze 
Stejně jako v loňském 

roce, i letos vyhlásila sociál-
ní komise soutěž o 13 nej-
krásnějších fotografií na 
téma „Život a  zábava 
v  obci“. Děkujeme všem, 
kdo své snímky zaslali a při-
spěli tak k vytvoření dalšího 
krásného obecního kalendá-
ře, který nám bude zpříjem-
ňovat jednotlivé měsíce 

příštího roku. Kalendář bude 
představen během 
Staročeského adventu dne 
30. listopadu 2013 na dol-
nojirčanské návsi. Zájemci 
si ho budou moci zakoupit 
zde nebo poté na obecním 
úřadě v úředních hodinách 
a v trafice na Štědříku. 



16� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ŘÍJEN�2013 www.psary.cz 17

Z ohlasů účastníků
 Čtyřletá dcera spolu se stejně starou kamarádkou 

se jako zkušené účastnice již druhého Pohádkového 
lesa vydaly i letos vstříc všem úkolům. My matky jsme 
je notně pozadu jen doprovázely. Všechny postavičky 
byly perfektní, a pokud jsme některé převlečené 
známé poznaly, neprozradily jsme to. Jediný pláč 
a  obavy vyvolaly jeskyňky od Smolíčka, které se 
schovávaly za krmelcem a na děti vybafly. Ale tak to 
má být, aspoň se něčeho ještě trochu bojí. Příští rok 
už třeba půjdeme pokročilou trasu a setkáme se 
s místními borci v jejich nepřekonatelných převlecích! 
Dík pořadatelům za krásný den. Všechno klaplo, od 
organizace vstupu, přes počasí, kapelu i  ohňovou 
show a tanec až do pozdních hodin...

Vlasta

Letos jsem se poprvé s dětmi zúčastnila 
Pohádkového lesa. Protože jsem byla sama na dvě 
odlišně staré děti, které jsem měla obavu pustit do 
lesa samotné, šli jsme všichni dohromady náročnější 
stezku. Stanoviště byla velmi zdařilá, vždy na nás 
čekali velmi příjemní lidé s nejrůznějšími úkoly, často 
s námi vtipkovali, prostě byla znát dobrá a sehraná 
parta lidí, kterým záleželo na výsledku a na tom, aby 
se den dětem líbil. Těžko říct, co děti zaujalo nejvíce, 
oblíbené byly hlavně pohybové úkoly, například 
lanové centrum. Spíše jsem s pobavením sledovala 

jejich údiv, nejistotu, někdy i strach v jejich očích, 
protože převleky byly velmi zdařilé a málokteré menší 
dítě by v nich hledalo lidskou bytost. Závěrečná tečka 
v podobě tašky plné odměn jim udělala velkou radost. 

Eva

Na Pohádkovém lese oceňujeme organizaci a on-
-line registraci, díky které nejsou fronty na stanoviš-
tích. Také rozdělení na mladší a starší kategorii je 
příjemné, protože se může zapojit celá rodina. 
V mladší kategorii u nás zvítězila Šípková Růženka, 
kterou měly děti možnost probudit. Ve starší kategorii 
se nejvíce líbil vědomostní úkol se Čtyřlístkem. 

Šárka

Náš Ondra byl nejvíc nadšený z Macha a Šebestové, 
řekla bych, že sice vůbec neví, že na stanovišti byl 
nějaký Mach, ale ta holka s velkou mašlí se mu hrozně 
líbila, a tak o ní a o zametání pěti bacilů vyprávěl 
každému, kdo se ho na Pohádkový les zeptal.

Terka

Skupinka odvážných hobitů na své cestě z Kraje 
k Hoře Osudu zabloudila v temném lese plném zlých 
skřetů. Potkávají hraničáře Aragorna, budoucího krále 
Gondoru, který jim ukazuje cestu ke svému příteli 
mocnému čarodějovi Gandalfovi bílému. Šikovní 
hobiti hledají za pomoci Gandalfa heslo napsané 
v tajemných trpasličích runách. Vyluštěním run zlomí 
hobiti kletbu zlého Sarumana, a tím se jim otevírá 
další cesta do Hory Osudu. Středozem je pro tento-
kráte zachráněna. Děkujeme hobiti.

Aragorn & Gandalf

Nabízím pohled z druhé strany – za jednu z posta-
viček. Organizace byla skvělá, práce s dětmi byla také 
fajn, občas bylo potřeba vychovávat spíš rodiče než 
děti. Vtipných historek jsme zažily povícero, zejména 
s tatínky, kteří se velmi zajímali, zda playboy králíci 
budou chodit v kostýmech i večer. 

Kateřina 

Pohádkovým lesem jsme šli letos poprvé a trasu 
pro menší děti jsme si všichni užili. Oceňuji zejména 
nápaditost úkolů, úžasné kostýmy a bezvadnou 
organizaci. U dětí zvítězilo poslední stanoviště, kde 
pomáhaly Sněhurce hledat ingredience na polévku 
u sedmi trpaslíků. Mně učarovaly „zlé Jezinky“ 
u Smolíčka. Díky jejich přesvědčivému a vtipnému 
hereckému výkonu jsem se moc pobavila i já. Po 
splnění úkolů si děti ještě s nadšením potiskly látku 
a vyrobily svou vlastní tašku. 

Linda

Vlasta Málková

Pohádkový les podruhé
Letos v září se konal již druhý ročník Pohádkového lesa, který pořádá naše obec. Tým organizátorů: Lenka 

Málková, Martina Jedličková, Martina Běťáková, Ilona Březková a Vlasta Málková všechno připravil a za 
pomoci ostatních cca 70 dobrovolníků mohla akce proběhnout. Za pohádkovým dobrodružstvím vstupovali 
účastníci hradní branou, za níž na jednu stranu vedla trasa pro menší děti a na druhou pro starší. Tam na 
ně již čekaly pohádkové bytosti se spoustou úkolů. 

Pohádkový les se připravuje řádově 10 měsíců. Je 
to akce, kterou děláme všichni s láskou, a opravdu 
se nedá penězi zaplatit. Co času zabere například jen 
šití a příprava kostýmů, které se připravují speciálně 
pro tuto akci. A co teprve kulisy pro jednotlivá sta-
noviště a vymýšlení úkolů pro děti! Jedinou každo-
roční odměnou všech postaviček Pohádkového lesa 
je vynikající gulášek, který připravuje pan Čermák 
z restaurace Na Kopečku. Dobrovolníci jsou díky této 
výživné krmi schopni vydržet nápor účastníků na 
pohádkových stanovištích až do večera.

Hudbou zpestřila den i skupina Fishmeni, která 
obohatila svůj repertoár o písničky pro děti. Díky 
řadě sponzorů mohly všechny děti v cíli svého 
pohádkového putování dostat řadu dárků. Stejně 
jako na všech větších obecních akcích zajišťovali 
zdravotnickou službu dolnojirčanští hasiči a obecní 
policie se starala o organizování dopravy v místě 

konání a dohlížela na bezpečnost všech účastníků. 
S rozvozem materiálu pomáhal pracovník obecní 
čety s multikárou. O videozáznam a fotky z dění 
během celého dne se již tradičně postarali 
MUDr. Jaroslav Sokol, Lucie Libovická a Vít Olmr. 

Vydařenou tečkou za nádherným slunným pohád-
kovým dnem bylo vystoupení skupiny IN KOGNITO, 
jejíž ohnivá show nadchla diváky světelnými efekty 
dokonale sladěnými s hudbou a příběhem. 

Všem dobrovolníkům a sponzorům mnohokrát 
děkuji za skvělou spolupráci, poděkování patří i panu 
Kukalovi, který nám opět zapůjčil prostranství 
u rybníka. 

Na vstupném se letos vybralo 23.700 Kč, za 
které bude zakoupena například trampolína 
a další sportovní vybavení pro školní děti.

Poděkování
Děkujeme všem, kdo věnovali dárky pro účastníky Pohádkového lesa: 

pekárna Penam, restaurace Na Kopečku, Era – manželé Chládkovi, Čarovné 
bylinky, pan Milan Zetocha a paní Ilona Březková.

D
E
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Martina Jedličková, organizátorka Pohádkového lesa

Pohádkový les zraje jak víno, a my s ním
Děti vstoupí hradem do pohádek, příběhů a bájí a alespoň na jedno odpoledne se ocitnou v jiném světě. 

Ve světě, kde se i dospělí na několik hodin stávají dětmi, dokonalým kostýmem a maskou se stanou pohád-
kovou či filmovou bytostí a třeba si i splní svůj dětský sen... Kdo z vás by netoužil být třeba Gandalfem a mít 
po boku statečného Aragorna? 

Ale začněme od začátku. Pohádkový les se totiž 
pomalu stává událostí, na kterou se kromě dětí oprav-
du těší i dospělí, předhánějí se ve výběru stanovišť 
a jejich výkony na místě mnohdy hraničí s divadelním 
představením s nominací na Thálii – že, Jezinky? 

A přestože na kostýmních zkouškách naši hrdinové 
nepřestávají být v šoku z toho, do čeho jsme schopné 
je navléci, a táží se, proč nemohou mít alespoň letos 
normální masku – viďte, Krtečku a Žabko, hrdinně 
pak snáší chlupaté kožichy s ušima, ocasem a psím 
čumákem Maxipsa Fíka v 25° C horku. Někteří se 
dokážou tak vžít do role, že v zájmu autenticity své 
postavy si i nabarví vousy na oranžovo, ale bohužel 
barva nejde smýt – bravo, Obelixi. 

Anděl Páně s Čertem tvrdě a nekompromisně 
trápí starší kategorii hned na prvním stanovišti 
a neporadí a neporadí, přesně dle zásad této pohádky 
– život je holt krutý.

Spiderman a zvonečky, jde to vůbec dohromady? 
Jde, dokonce i pokud si půjčíte Jokera z jiného 
příběhu. Pánové stejně tvoří úžasnou dvojku, která 
nutí děti protáhnout tělo skrze provazy se zvonečky 
a pokud zvoneček zazvoní, posílají je do vězení – 
vlastní inovace, skvělé.

Stroj času, Fifinka a Myšpulín – stanoviště, které 
dalo zabrat mozkovým závitům, stejně jako Cesta 
do pravěku. Sehnat Myšpulínovi fialové sako byl 
v dnešní době nadlidský výkon, ale výsledek stál za 
to. Stálice našich pohádkových lesů byla k zulíbání. 

Ratatouille a Kuchařka si své stanoviště vyloženě 
užívaly, koho by také nebavilo vařit v lese? 

Holky čarodějnice ze Saxany také patří mezi naše 
herecké hvězdy, i v čarodějnických kostýmech se 
šesti rukama jim to moc sekne. Po minulých zkuše-
nostech vlastně nic jiného nechtějí. Letos i jejich 
letecká dráha skutečně stála za to – dámy, ten králík 
schovaný v koruně stromu opravdu nebyl vidět.  

Cesta do pravěku hned v úvodu strašila kulisami 
tyranosaura a mamuta, ale pak byla zakončena slad-
kou odměnou v tyranosauřím vejci – to se přeci jen 
tak nevidí. A četli jste jejich deník? Sám o sobě krásná 
výpravná práce, která je k nahlédnutí u autora. 

Ninja Go – akční stanoviště se spletí lan je naprostý 
unikát Pohádkových lesů, který si mohou dovolit jen 
ti, kteří mají mezi sebou instruktora lanových překá-
žek, zkušené horolezce a akčního starostu – díky 
Černý Ninjo a Bílí Ninjové, byli jste skvělí a měli jste 
úspěch. 

Pak už děti vchází mezi „Nazgúly“, kde je vítá 

sošný Aragorn v kápi s mečem, který budí u kluků 
respekt a obdiv. Gandalf s moravským přízvukem 
od Olomouce zase stříbrnou holí, na kterou je právem 
pyšný, a za zvuků podmanivé hudby z filmu vítá 
návštěvníky Středozemě.

Obelix a jeho přítel Asterix – co dodat. Nejprve 
nám oranžový Obelix s Idefixem v podpaždí zničil 
všechna prasata (atrapy) s tím, že prý nevydržely 
nápor dětí, pak se od nich nechal dobrovolně porážet 
v páce, samozřejmě až po požití zcela nezávadného 
a stimulujícího kouzelného nápoje. Jeho slova 
„Už cítím, že to teče, ještě to nedoteklo... už to doteklo“ 
(čímž měl na mysli kouzelný nápoj do svalů), se budou 
používat ještě dlouho. 

Shrek a Fiona, celí v zeleném a s rozkošnými 
oušky, udělali i s namaskovaným zeleným Shrečátkem 
v kočárku radost snad všem, kdo absolvovali cestu 
pro starší. Všichni se nás shodně ptali: „Když půjdeme 
znovu, dostaneme zase u Shreků perníky na 
zdobení?“ 

Maxipsem Fíkem v huňatém kožichu, Ájou se 
dvěma culíky a úkoly ve skoku pro cokoli to začíná 
a Sněhurkou, princem a trpaslíky to končí – uhád-
nete, co je to? Správně, cesta pro mladší. A opět se 
záplavou stálic akcí pro děti a hereckých hvězd. 

Pomoci Krtečkovi sešívat kalhotky s takovým 
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Pánové u Bleska McQueena s vlastní invencí 
náklaďáků na hlavách byli dokonalí, opět stanoviště, 
odkud děti nechtěly odejít. 

A Jezinky, to bylo dokonalé pohádkové stanoviště 
s prvky hororu. Maskování skvělé, kostýmy bezkon-
kurenční, hlas vichřice podoba. Smolíček zoufale 
volal, jedna z Jezinek dělala úplně hluchou a jedna 
úplně slepou a děti byly tak u vytržení, že klíč od 
dveří ke Smolíčkovi, který visel hned vedle nich, 
vlastně vůbec neviděly. Herecký výkon na jedničku 
a jak podotknul nejeden tatínek: „Hned bych je bral 
domů na výchovu dětí.“ 

Od Jezinek dolů z kopce číhají čarodějnice s dra-
kem na rozcestí, někdy se živily i živými brouky – 
máme důkaz, je to na videu.

Rozkošný závěr – Sněhurka a princ, krásný pár, 
krásný úkol, milé stanoviště, o trpaslíky byl velký 
zájem a dětem se odtud ani nechtělo. 

A co se dělo na startu a v cíli? Uznejte sami, že to 
nám, rusalkám, na hrázi rybníka moc slušelo. A když 
jsme vyšly z lesa do zapadajícího slunce, šaty se nám 
vlnily a děti vzdychly: „Ach, víly!“, cítily jsme se v tu 
chvíli opravdu jako víly, kterým se i letos 
něco podařilo. 

Fotogalerii najdete na  
psary.cz/fotogalerie/

pohadkovy-les-2013-fotogalerie

rozkošným hereckým obsazením, za to by se nemusel 
stydět ani pan Miler. Co s Vámi příští rok, dámy? 
Co třeba Pejsek a Kočička pana Čapka? 

Hodiny s jednou rafičkou, obrázky počasí 
a  Křemílek a Vochomůrka, dvě postavičky, které 
v  lese jen tak při procházce nenajdete. Stejně tak 
bacily rozházené po cestě, které máte smetat na 
lopatku. Ale co byste neudělali, když Horáček má 
angínu, Mach má od sluchátka úplně červené ucho 
a Šebestové to v paruce a ultramini děsně sekne? 
Hlavně že je v lese dostatek lopatek a smetáčků.

A pak už si to šlapete do prudkého kopce plného 
kamení, říkáte si, kdy už bude konec, a najednou se 
před Vámi rozprostře louka a na ní, světe div se, 
Rákosníček. Rybníčky má hned dva a ty jsou plné 
spadlých hvězd. Hvězdy dostávají v parnu docela 
zabrat, docela by se jim asi hodil rybník opravdový, 
stejně jako jejich kolegům Bobu a Bobkovi, kteří na 
posekaném paloučku zdatně doplňují pitný režim. 
Není divu, parno je opravdu k zalknutí a dobře, že 
do klobouku se trefují dětí. 

Taková Šípková Růženka to vyhrála. Leží si 
v chládku, obskakuje ji komorná a sudička a Růženka 
si vždy jen počká na zazvonění zvonečku. A jaké 
v tom lesíku rostou houby! Snad každý, kdo prošel 
tímto stanovištěm, si kromě podpisu za splněný úkol 
odnesl i praváka. Byl by úplný hřích je tam nechat. 
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Vlasta Málková

Vydařené posvícení v Dolních Jirčanech
V sobotu 28. září se konalo na návsi v Dolních 

Jirčanech svatováclavské posvícení. Lidé se scházeli 
již od 11 hodin a většina z nich využila nabídku místních 
restaurací a stánků, jejichž sortiment zahrnoval nepře-
berné množství pochoutek včetně posvícenských 
kachen, jitrnic, jelítek, ale i různá grilovaná masa, 
klobásy, kýtu, langoše… Nechyběla ani ochutnávka 
vín od pana Neubauera. Milovníci sladkých chutí, 
včetně těch nejmenších capartů, směřovali své kroky 

k cukrové vatě, trdelníku nebo zmrzlině. Pekaři při-
pravili vynikající chléb a koláče, kovář zpestřil den 
ukázkou kování, u skláře si zájemci mohli vyfoukat 
třeba vlastní štamprle. Nechyběl ani stolek, u kterého 
naši školáci nabízeli své rukodělné výrobky k prodeji. 
V dílničce si děti zdobily jablíčka nebo dělaly bonbó-
nové ještěrky, mohly si nechat namalovat něco na 
obličej a posvícení si do sytosti užít. 

Od půl druhé vystupovaly na sluncem zalité návsi 
děti ze školky a školy a v 15 hodin se řada z nás vydala 
k nedalekým božím mukám, která se podařilo obci 
zrekonstruovat. Průvod čítající desítky lidí doprovázeli 
na cestě tam i zpět obecní policisté a starali se o jejich 
bezpečnost. Pozvání přijal pan farář Mgr. Lubomír 

Polinský z Jílového u Prahy, který boží muka slav-
nostně vysvětil. Celý obřad byl velice působivý 
a všichni aktéři si zaslouží poděkování. Po návratu 
na náves čekalo na návštěvníky posvícení další pře-
kvapení. Zástupci obce zde slavnostně předali dol-
nojirčanským hasičům novou dodávku, která bude 
účinným pomocníkem v jejich práci. Požehnání 
a  posvěcení auta se ujal opět pan farář Polinský 
a  společně se starostou a místostarostkou obce 

popřáli hasičům hodně zdaru. 
Od 16 hodin zpestřily trhy svým vystoupením 

členky taneční skupiny Čarodějky, které v několika 
vstupech předvedly irské tance. Dokázaly svým 
zápalem strhnout i diváky, kteří si tak měli možnost 
základní kroky vyzkoušet přímo na místě. 

Malou vsuvkou a také překvapením byla ukázka 
country tanců dvěma seniorskými manželskými páry 
z Horních Jirčan.

Během celého dne až do půl šesté hrál pro dobrou 
náladu Malý orchestr Františka Kořínka. Tím však 
posvícení neskončilo a ve 20 hodin začala zábava 
v restauraci Na Kopečku se skupinou Fishmeni. Den 
se vydařil a určitě se nikdo nenudil. 

Zprávy o dolnojirčanských božích mukách sahají 
do 19. století. Byla výrazným prvkem při vjezdu do 
obce a především pak posvátným místem, odkud 
vycházela náboženská procesí a slavnostní průvody. 
Boží muka se odpradávna stavěla jako místa určená 
jak k osobním projevům zbožnosti, tak k setkávání 
věřících z obce i jejího okolí. Obyvatelé procházkou 
často chodívali boží muka zdobit květinami a svíč-
kami, vyprávěli dětem, jaké to bylo, když se svými 
rodiči či prarodiči ke křížku chodili oni.

Dolnojirčanská muka stojí přímo u hlavní cesty 
vedoucí z Prahy do obce a v uplynulých letech už o ně 
málokdo zavadil byť jen pohledem. Z původní nád-
herné sakrální stavby zbylo jen oprýskané betonové 
torzo, jehož původní účel zůstával běžnému kolem-
jdoucímu skryt. Boží muka neměla žádného majitele, 
který by se o ně staral, případně inicioval rekonstrukci, 
a tak se vedení obce rozhodlo absolvovat složitý 
administrativní proces. Po marném hledání majitele 
a vyhlášení muk za ztracenou věc přijala obec boží 
muka do vlastnictví a okamžitě začala pracovat na 
tom, aby jim byla navrácena jejich důstojnost a krása. 
Byl připraven projekt na rekonstrukci, se kterým se 
podařilo na jaře 2013 uspět v dotační výzvě MAS 
ŘÍČANSKO a jenž je financován EU z Programu rozvoje 
venkova – Leader a realizován s podporou MAS 
Říčansko o. p. s. Obec na opravu získala dotaci 
89.701,-  Kč. Plánované náklady jsou 118.678,- Kč. 
V rámci projektu byl kompletně zrestaurován betonový 
podstavec, osazen nový kříž, upraveno okolí a na závěr 
zasazeny dvě nádherné lípy srdčité, tolik typické pro 
českou krajinu. Aby se lípám dařilo a brzy se staly 
krásnou dominantou na kraji obce, budou se o ně 
starat děti z nedaleké školy a školky.

Slavnostní žehnání zrekonstruovaných božích muk 
proběhlo o patrociniu místního kostela, v den slav-
nosti sv. Václava, 28. 9. 2013. Průvodu z návsi k božím 
mukám se zúčastnilo mnoho obyvatel včetně rodin 
s dětmi. Paní Kristen, zástupkyně z mateřské školky, 
seznámila přítomné s historickými fakty, farář 

Mgr.  Lubomír Polinský z Jílového u Prahy pronesl 
velice pěknou řeč o duchovním významu božích muk 
a pěstování tradic obecně. Děti z mateřské školy 
zazpívaly pásmo lidových písní a na závěr slavnosti 
zazněla společná modlitba „Otče náš“.

Stav před rekonstrukcí

Slavnostní žehnání zrekonstruovaných božích muk

Martina Běťáková

Boží muka v Dolních Jirčanech

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Škola Vít Olmr

Letošní prvňáčky přivítala zelená škola
Od letošního září je našim nejmenším školáčkům k dispozici nová budova pojmenovaná podle barvy své 

fasády – zelená škola. Tato budova, která hostí obě třídy prvních ročníků, jednu třídu druháků a jednu třídu 
předškoláčků, vznikla díky zcela mimořádné spolupráci školy, obecního úřadu jako jejího zřizovatele a osoby 
pana Hynka Šorma, majitele domu, kde se zelená škola nachází. 

Projekt zelené školy se začal psát již před více než 
14 měsíci, kdy v červnu loňského roku schválilo 
zastupitelstvo záměr dlouhodobého pronájmu 
budovy na kraji Dolních Jirčan. Od té doby probíhaly 
intenzivní stavební práce, jejichž cílem bylo přizpů-
sobení původně rodinného domu potřebám školního 
zařízení. O tom, že vše nebylo úplně jednoduché, 
svědčí nejedna vráska na čelech zúčastněných a je 
třeba všem znovu poděkovat. Od vedení úřadu 
a školy, přes učitele a další zaměstnance školy, kteří 
na poslední chvíli finišovali s přípravami a úklidem, 
až po posledního dělníka od pana Šorma. Výsledek 

je však výtečný. 
Zelená škola se může pochlubit moderním vyba-

vením učeben od nového nábytku až po interaktivní 
výukové tabule a moderní infrastrukturu nebo novou 
moderní výdejnou jídel. Rovněž nesmíme zapome-
nout na velké parkoviště, které sice není proti původ-
ním plánům průjezdné, ale jak praxe ukazuje, ničemu 
to nevadí a pouze první den byla situace poněkud 
napjatá, když se ve stejnou chvíli v zelené škole sešli 
současně rodiče dětí všech tří školních a jedné před-
školní třídy. Přesto i za běžné situace prosíme rodiče 
o maximální opatrnost při nakládání a vykládání 
ratolestí u budovy. 

V první školní den se v budově sešli nejdůležitější 

aktéři tohoto projektu. Obecní úřad zastupoval sta-
rosta Milan Vácha a místostarostka Vlasta Málková, 
školu její ředitelka Mgr. Irena Vejsadová a zástupkyně 
ředitelky Mgr. Martina Běťáková, zastupitele Václav 
Novák a ing. Petr Jaško a nechyběl ani „pan domácí“ 
Hynek Šorm. Všichni s úlevou sledovali, jak se dětem 
i rodičům škola líbí, a výsledek kvitovali 
s povděkem. 

Je velmi dobře, že se dobrá věc podařila, a lze jen 
doufat, že nyní obecní úřad ani zastupitelé neusnou 
na vavřínech a dalším cílem nebude nic menšího než 
nová, plnohodnotná budova školy včetně druhého 
stupně. 

Lenka Ženatá a Lucie Libovická

Logopedie v ZŠ a MŠ Psáry
V letošním školním roce je dětem ve škole i školce nově poskytována logopedické péče, která probíhá přímo 

v prostorách MŠ a ZŠ Psáry. Jedná se o rozšíření nabídky doplňkových služeb, jako je například již osvědčená 
a hojně využívaná péče školní psycholožky a speciálního pedagoga nebo činnost dvou asistentů v jednotlivých 
třídách. Naše škola těmito kroky usiluje o stále větší individualizaci výuky a respektování potřeb jednotlivých 
dětí. Poskytováním těchto opravdu nadstandardních služeb zdarma přímo v rámci výuky se daří integrovat do 
běžného vzdělávání děti s menšími či většími hendikepy. Děti mohou nejenom zůstat ve škole se svými kamarády 
v místě, kde bydlí, ale co je pro ně nejvíce důležité, mohou zažít radost z pokroku a úspěch! 

Komu je logopedická péče určena
Logopedická terapie je určena dětem, které dosud 

nejsou v péči jiného logopeda. V některých případech, 
pokud se jedná o těžší formu narušené komunikační 
schopnosti, mohou děti docházet na logopedii sou-
časně ke klinickému logopedovi i do školy, aby se 
tak zlepšila efektivita terapie. V tomto případě je 
nutná úzká spolupráce obou logopedů i rodiny.

V průběhu měsíce září bylo provedeno vstupní vyšet-
ření u přihlášených dětí. Na jeho základě byla dětem 
s řečovými obtížemi doporučena logopedická terapie.

Vzhledem k velkému počtu dětí mohly být do 
pravidelné péče zařazeny děti ze ZŠ a děti z MŠ, které 
dosáhnou k 31. 8. 2014 věku šesti let (předškoláci). 

Rodiče mladších dětí, kterým byla doporučena 
logopedie, by měli vyhledat péči klinického logopeda. 
Vzhledem k velké vytíženosti logopedických ambu-
lancí bych rodičům doporučila objednání a následnou 
terapii neodkládat.

V čem logopedie pomáhá
Logopedická péče v ZŠ a MŠ je zaměřena na terapii 

narušené komunikační schopnosti. Ve většině případů 
se jedná o reedukaci dyslálie – nápravu vadné výslov-
nosti jedné nebo více hlásek mateřského jazyka. Tato 
vada řeči se vyskytuje u více než poloviny dětí 
v  předškolním a počátečním školním věku. Vývoj 
artikulace má svou fyziologickou posloupnost, 
výslovnost hlásek se postupně zdokonaluje. 

Při vyvozování jakékoliv hlásky je nutné dodržovat 
určitá pravidla. Základem jsou průpravná cvičení – 
motorika mluvidel, dechová cvičení, cvičení sluchové 
diferenciace, dále vlastní vyvozování hlásky, následná 
fixace do slov, vět, říkadel a poslední fází je automa-
tizace, tj. používání hlásky v spontánním řečovém 
projevu – užívání v běžné řeči.

Vhodná motivace dítěte, spolupráce s rodiči 
a pravidelné procvičování patří k základním předpo-
kladům úspěšné terapie.

Do školy by měly děti nastoupit se správnou 
výslovností. 

kontakt: logoped@skolapsary.cz

Mgr. Lenka Ženatá, sympatická maminka tří 
dětí z Jesenice, má bohaté zkušenosti jak s prací 
s dětmi, tak především přímo ve své profesi logo-
peda a psychopeda

Střípky z mateřinky 
Tonda Obal na cestách

V prvním zářijovém týdnu, na prahu nového 
školního roku, navštívila naši mateřskou školu 
ekologická společnost, která prostřednictvím vzdě-
lávacích programů a osvětou vede děti ke správ-
nému třídění a recyklaci odpadu. Dětem a jejich 
pedagogům nabídla environmentální program 
„Tonda Obal na cestách“. Zábavná forma celého 
představení u  dětí jednoznačně podpořila zájem 
o  třídění jednotlivých druhů odpadu. Vzhledem 
k tomu, že třídění odpadu je dobrý návyk, který by 
děti měly získávat již od útlého věku, můžeme 
společně s dětmi vystavět základy k jejich odpo-
vědnému chování v dalším životě. 

Pondělí 8–12 hod.  ZŠ a MŠ zelená škola, ZŠ žlutá škola
Středa 12–16 hod.  ZŠ žlutá škola, MŠ Štědřík
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velitel JSDH Dolní Jirčany Bc. Miloslav Burián

Na všechno se připravit nelze...
Když jsem psal řádky k minulému článku o soutěži 

ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů, 
nemohl jsem tušit, jak málo času zbývá do našeho 
ostrého zásahu. Zasahovali jsme společně s jednotkou 
HZS Jílové u Prahy a Říčany v Horních Jirčanech při 
dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Těsně 
před naším příjezdem se k události dostavila jednotka 
HZS. Na místě bylo několik zraněných osob a bohužel 
i několik obětí. Velitel zásahu rozhodl o prvotním 
vyproštění zraněné ženy. Pomocí hydraulických nůžek 
byla odstraněna střecha automobilu, následně byl 
zraněné ženě nasazen fixační korzet a provedeno 
šetrné vyproštění. Vzhledem k  mnohačetnému 
poranění byla uložena do vakuové matrace a trans-
portována vrtulníkem do nemocnice. Následovalo 
zajištění místa nehody a vyproštění tří obětí. Zásah 
byl velice obtížný jak počtem obětí a zraněných, tak 
celkovou délkou zásahu. Souhra a spolupráce všech 
zasahujících byla příkladná, osvědčilo se vybavování 
naší jednotky prostředky, které používají profesionální 
hasiči. Ač se to může zdát zvláštní, během zásahu 
nikdo z našich hasičů nepoznal, že se jednalo o obča-
ny naší obce, dozvěděli se to až večer, během spo-
lečného rozboru této události s ostatními hasiči. 
I když jsme na tento druh událostí cvičeni, tato byla 
jiná. Zasáhla nás následně právě tím, že jsme mrtvé 
a zraněné znali…

Velkou část našeho volného času v minulých 
týdnech vyplňovala práce na novém vozidle WV T4 
Syncro. Je upraveno pro přepravu devíti lidí, je v něm 
ale i místo pro hydraulické nůžky nebo motorovou 
pilu či přenosné čerpadlo. Tato dodávka bude sloužit 
jako technický automobil, který se díky terénnímu 
podvozku dostane i do úzkých uliček v chatových 
oblastech našich obcí či v lese. Vozidlo je i zajímavě 

polepené, šlo nám o maximální viditelnost vozu 
u zásahů na rušných komunikacích. Proto tedy modrá 
LED rampa, maják, oranžová výstražná světla a reflex-
ní polepy. Nejvíce nás těší fakt, že větší část práce 
na vozidle jsme si udělali sami. Až na pár výjimek, 
které potvrzují pravidlo, se na přeměně stavební 
dodávky v hasičský vůz podíleli všichni naši hasiči. 
Hlavním tahounem byl Jirka Hofírek, mechanické 
věci opravil Martin Zela, interiér Michal Raušer 
a Honza Přibyl. Tento vůz nám byl slavnostně předán 
starostou obce, panem Váchou, a místostarostkou, 
paní Málkovou, během jirčanského posvícení. Vozidlu 
i jeho posádce požehnal pan farář. Všem moc 
děkujeme!

Nezanedbávali jsme ani sport a svou obec jsme 
reprezentovali v hasičských soutěžích ve Středočeském 
kraji. Na soutěži v Jílovém jsme se umístnili na třetím 
místě, ženy na šestém. Poprvé soutěžila Martina 
Komrsková s Evou Ozanne v běhu do Svatohorských 
schodů. Rovněž Jirka Hofírek, jenž obsadil čtvrté 
místo v katusickém Železném hasiči, a Eva, která tam 
zavítala společně s ním, ostudu rozhodně neudělali. 
Pomáhali jsme i během Pohádkového lesa a požární 
techniku jsme ukazovali malým školákům u příležitosti 
prvního školního dne. Zajímavostí byl výlet na motor-
kách našich a jílovských hasičů na Lipno. Tato akce 
se vydařila a na příští vyjížďku vezmeme i další 
hasičské motorkáře. 

Událostí a práce bylo mnoho, času zoufale málo. 
Začínáme se připravovat na zimu, nemyslím tím však 
vytváření tukových zásob, ale naopak. Chodíme do 
fitness a na heaty, brzy přijde řada na florbal. Soutěží 
do konce roku je ještě pár, držte nám prosím stále 
palce. Snažíme se Vás nezklamat…

Romantický podzim přejí jirčanští hasiči
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za srpen a září 2013

V uvedeném období jsme na území obce Psáry a místní části Dolní Jirčany odhalili 126 přestupků spácha-
ných porušením pravidel silničního provozu, zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti.

 y První zářijovou sobotu jsme pomáhali zajišťovat 
celodenní akci Pohádkový les, pořádanou Obecním 
úřadem Psáry, které se zúčastnilo na pět stovek 
dětí, a 28. 9. Svatováclavské posvícení, 
pořádané v místní části Dolní Jirčany.

 y 1. 8. ve 23.45 hod. přijala OP 
oznámení o rušení nočního klidu 
hlasitou reprodukcí hudby 
vycházející z rodinného domu 
v ul. Hlavní v místní části 
Dolní Jirčany. Strážníci na 
místě zjistili, že v uvedeném 
domě probíhá oslava naro-
zenin. Po domluvě strážní-
ků byla hudba ztišena.

 y 6. 8. ve 11.30 hod. přijala 
OP oznámení o založení 
černé skládky v ul. U Potoka. 
Strážníci na místě zjistili maji-
tele přilehlého rodinného domu, 
který již zmíněnou skládku uklízel. 
Jednalo se o stavební suť, kterou před-
tím složil na břeh potoka. Věc byla ozná-
mená příslušnému odboru OÚ.

 y 9. 8. v 11.30 hod. přijala OP oznámení o pode-
zřelém pohybu dodávkového vozidla v chatové 
oblasti Na Stráni v obci Psáry. Strážníci na místě 
podezřelou dodávku již nezjistili. Za oznámení ale 
děkujeme, pozornost občanů pomáhá omezovat 
akceschopnost pachatelů majetkových deliktů.

 y 9. 8. v 14.45 hod. v ul. Na Návsi v obci Psáry zjistili 
strážníci čtyřiapadesátiletého muže při konzumaci 
alkoholického nápoje. Protože konzumace alko-
holických nápojů je na tomto místě zakázána 
vyhláškou obce Psáry č. 1/2011, bylo jednání 
uvedeného muže řešeno strážníky jako přestupek 
proti přísl. ustanovení této vyhlášky.

 y 12. 8. v 19.30 hod. přijala OP oznámení o napa-
dení exekutora při jeho výkonu v domě v ul. Okružní 
v místní části Dolní Jirčany. Do příjezdu hlídky OP 
na místo již došlo k dohodě mezi dlužníkem 
a exekutorem.

 y 18. 8. v 10.00 hod. přijala OP oznámení o hluku, 
jehož zdrojem jsou stavební práce na bytovém 

domě v prostoru sídliště Štědřík. Strážníci na místě 
zjistili stavební firmu při opravě vnější části bytov-
ky, která byla poškozena večerním deštěm. 

Vzhledem k nutnosti zamezení vzniku dalších 
škod na domě a následnému ohrožení 

obyvatel byly práce dokončeny ve 
12.00 hod.
y 24. 8. ve 4.00 hod. přijala OP 

oznámení o rušení nočního klidu 
hlasitou reprodukcí hudby 
vycházející z místní restaurace. 
Strážníci zjistili, že v restauraci 
probíhá svatební oslava. Po 
domluvě strážníků pořadatelé 
oslavy hudbu ztišili.
y 1. 9. v 17.00 hod. přijala OP 

oznámení o manželském sporu, 
který vyústil ve fyzické napadení 

manželky v rodinném domě 
v ul. U Nádržky. Strážníci v součin-

nosti s hlídkou Policie ČR na místě 
zjistili, že během hádky došlo ze strany 

manžela k pokusu o napadení manželky, která 
se však útoku ubránila. Opilý manžel poté usnul 
a situace se tak uklidnila.

 y 15. 9. v 8.30 hod. v obci Psáry převzala hlídka OP 
nalezeného psa, kterého následně umístila do 
pohotovostního kotce OÚ. Následující den byl pes 
vydán jeho majitelce, která se o něj sama přihlásila. 
Událost byla řešena jako přestupek.

 y 20. 9. v 10.30 hod. přijala OP žádost o ochranu 
seniorů, kterým ohlásila návštěvu obchodní firma 
nabízející lékařské služby. Strážníci v součinnosti 
s Policií ČR na místě zjistili, že se opravdu jedná 
o  zástupce firmy nabízející lékařské služby 
seniorům.

 y 29. 9. ve 12.00 hod. přijala OP oznámení o hluku, 
jehož zdrojem je práce s motorovou pilou 
v ul. Jílovská v obci Psáry. Strážníci na místě zjistili 
devětačtyřicetiletého muže při řezání stromů. 
Událost byla řešena jako přestupek spáchaný 
porušením vyhlášky obce č. 6/2008, která zakazuje 
používání hlučných strojů ve dnech pracovního 
klidu a státem uznaných svátcích.
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Sport
Holky a kluci, máte rádi míč a hry? 

SK Čechoslovan – volejbalový oddíl začíná psát 
novou kapitolu …

Pojďte si s námi hrát, najít nové kamarády a udělat 
něco pro sebe. Hledáme děvčata a chlapce ve věku 
8 až 15 let pro volejbalový oddíl se zaměřením na 
všeobecnou míčovou průpravu. Předpokládané 
tréninky budou 1x týdně hodinu až hodinu a půl, dle 
dispozic.

Zápis proběhne dle seznamovací 
hodiny v pondělí 14. října od 18.00 hodin 
v tenisovém areálu, ul. Sportovců, Dolní 
Jirčany. S sebou: sportovní oblečení, sportovní boty 
(čisté do haly) a dobrou náladu! 

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na 
tel. 736 230 403, Aleš Kohout.

Těšíme se na vás – Aleš a Patrik

Překvapení pro malé fotbalisty z Jirčan
Naše děti z SK Čechoslovan Dolní Jirčany letos 

dostaly dárek od sponzora Tomáše Pecháčka, který 
jim připravil zábavné odpoledne v bowlingové herně 
Celnice v Praze. Všech 30 malých fotbalistů se poba-
vilo hrou, ke které měli připraveno bohaté občerst-
vení. Jsme rádi, že se děti mohly společně pobavit 
i mimo fotbalové hřiště.

Tímto panu Pecháčkovi děkujeme!
Dita Glücksmann

Soustředění malých jirčanských 
fotbalistů 2013

Na konci srpna proběhl II. ročník fotbalového 
soustředění v Rudné pod Pradědem v Jeseníkách. 
Zúčastnilo se 21 dětí a 6 dospělých. Ubytováni jsme 
byli v chatkách rekreačního střediska Mariana, kde 

jsme měli k dispozici fotbalové i dětské hřiště, krytý 
bazén a vířivku. Děti pravidelně trénovaly a kromě 
toho plnily různé soutěže. Také jsme podnikli 
celodenní výlet na Praděd – nejvyšší horu Moravy 
(1492 m n. m.) Z rozhledny byl překrásný výhled na 
celé okolí. Stravování formou plné penze bylo 
vynikající, děti si mohly chodit přidávat. Soustředění 
jsme ukončili velkým táborákem a noční 
bojovkou.

Chtěla bych poděkovat trenérům SK Čechoslovanu 
Dolní Jirčany, jmenovitě Petru Líbalovi, Láďovi 
Škrabákovi, Zdeňkovi Beránkovi a Aleši Mudrákovi, 
že si i tento rok vyšetřili týden volna pro naše fotba-
listy. Další dík patří Ditě Glücksmann a Oldovi Gojovi 
za celou organizaci II. ročníku fotbalového 
soustředění.

Fotogalerie: www.cecho-jircany.webnode.cz
Lenka Grácová

Šárka Novotná

Sliby se maj plnit (a to nejen o Vánocích)
Za časů dokončovacích prací na oranžovém hřišti v Dolních Jirčanech a před oficiálním vznikem volejba-

lového oddílu někdo z těch, kdo chodí hrát volejbal, slíbil představitelům vedení obce, že až bude hřiště 
hotové, volejbalisté přiloží ruku k dílu při zkulturňování jeho okolí. Hřiště bylo dokončeno, zvelebil se přístup 
a parkovací místa u Hospůdky Na hřišti. Byla položena zámková dlažba, hlína na svahu kolem hřiště srovnána. 
Nadešel čas dotáhnout úpravy svahu.

Původní nápad osít svah trávou byl podle hesla 
„Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě“ zamítnut 
z  důvodu nepraktičnosti údržby. Bylo rozhodnuto 
osázet svah nízkými plazivými rostlinami, které nejsou 
náročné na údržbu. Tím se vyřešilo „co“ a nastala 
zásadní a nejtěžší otázka „kdy“.

Na první pohled se zdálo, že to bude práce tak na 
dvě hodinky předtím, než se půjde hrát volejbal, 
a  tudíž že to zmáknou ti, kdo přijdou hrát. Ovšem 
důkladnější druhý pohled ukázal, že to zřejmě taková 
brnkačka nebude, protože plocha pro osázení je 
celkem velká. S ohledem na časovou náročnost bylo 
nutné zvolit víkendový den. Volba padla na neděli 
8. září odpoledne, tedy neděli po Pohádkovém lese. 
Tím se zvýšila pravděpodobnost hojné účasti, protože 
členové volejbalového oddílu se zmíněné akce pro 
děti aktivně i pasivně zúčastnili. Jak se ukázalo, byla 
to dobrá volba, protože jsme se svezli s objednávkou 
skvělého počasí pro Pohádkový les.

V neděli ve dvě hodiny odpoledne dorazili s vlast-
ním nářadím účastníci akce (nebyla zapsána docházka, 
ale celkem přišlo asi 25 lidí). Nejprve bylo nutné celou 
plochu odplevelit a srovnat, aby bylo možné natáh-
nout pod rostliny zahradnickou folii. Plevel byl po 
postřiku sice již uschlý, ale jeho kořeny byly důkladně 
prorostlé v celém svahu. Jen samotné odplevelení 
představovalo dvě hodiny náročné práce, neboť na 

mnoha místech se musela hlína rozrušit krumpáčem. 
Po této počáteční fázi již byli všichni špinaví, zpocení, 
ale žádný výsledek v podstatě nebyl vidět. Bláhově 
jsme se těšili, že hrubá práce je za námi a teď už 
zbývá jen ta třešnička, udělat pár děr a lupnout do 
nich skalníky.

Chyba lávky. Až s přibývajícími mozoly na rukou, 
loupáním v kříži a neubývajícími rostlinami na korbě 
dodávky jsme zjišťovali, že plocha pro osázení je fakt 
veliká. A navíc s typickou jirčanskou hlínou, díky níž 
je každá díra pro rostlinu pracně zasloužená. Ubývající 
energii se paní místostarostka Vlasta Málková, jako 
správný tahoun z vedení obce, snažila motivačně 
doplnit občerstvením z hospůdky. Bohužel s postu-
pujícím časem i toto povzbuzení přestávalo stačit. 
Po čtyřech hodinách se počet pracantů značně zúžil, 
ti, co zůstali, však pokračovali odhodlaně dál. Při 
pohledu na stále značný počet nezasazených skalníků 
bylo jasné, že všechny se v hlíně během neděle 
neocitnou. Hrstka vytrvalců doosadila alespoň svah 
po delší straně hřiště.

Počasí v dalších dnech příliš nepřálo, dílo se ale 
zdařilo dodělat po částech ještě před koncem měsíce 
září. Nyní svah okolo oranžového hřiště konečně ladí 
s upraveným okolím hospůdky a mozoly volejbalistů 
se již také zahojily.

Všem účastníkům díky!

Zábavné fotbalové utkání v Jirčanech
Na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech proběhlo 

historicky první zábavné utkání fotbalové mládeže 
proti maminkám. V tomto utkání šlo nejen o měření 
sil, ale především o zábavu a odreagování. Zúčastnilo 
se 15 maminek a 24 dětí. Rozhodčí Ladislav Škrabák, 
trenér mladší přípravky, který nadržoval maminkám 
jakožto slabšímu týmu, byl po ukončení zápasu 
odměněn studenou sprchou v oblečení. Naštěstí to 
přežil bez újmy na zdraví, protože počasí nám přálo 
a byl krásný slunečný den. I když většina z vyzyvatelek 
neholduje aktivnímu pohybu, nosítka ani zdravotník 
nebyli zapotřebí. Velké množství diváků (zejména 
tatínků) bylo nadmíru spokojeno, a to se projevilo 
na výši dobrovolného vstupného. Již nyní se všichni 
těší na II. ročník tohoto sranda zápasu.

Olda Goj
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● certifikovaný realitní makléř nově pro oblast
     PSÁRY, JIRČANY, JESENICE a okolí
● prodej, pronájem RD, bytů a pozemků
● řeším i náročné případy (vč. exekuce)
● bydlím tu s Vámi

Ing. Roman Štípek

Domus

VŠE VYŘEŠÍM ZA VÁS!
Mobil: 608 014 643

E-mail: roman.stipek@re-max.cz

 

Mgr. Anežka Stoklasová

SYMBIO+ Cross Country Dolní Jirčany 2013
Úspěšný 3. ročník skončil a s ním také cyklistická sezona… 

3. ročník závodu Symbio+ Cross Country Dolní 
Jirčany 2013 se odehrál ve velmi příjemné náladě, 
a to kromě jiného také díky počasí. Na závodníky od 
rána čekalo krásné slunečné počasí, vůně grilující se 
kýty a hub rostoucích v lese. Co víc jsme si mohli 
přát. Program sobotního závodu byl nabitý, a tak se 
hned v 10 hodin postavili na start ti nejmenší, aby 
mezi sebou změřili síly v několika kategoriích. 

V kategorii 6–7 let se celkem zúčastnilo 15 kluků 
a holek. Na stupně vítězů se za děvčata postavila: 
1.  místo – Viková Hanka, 2. místo – Chvátalová 
Vendula, 3. místo – Pelikánová Hana. Z kluků to byli: 
1. místo – Bruckner Filip, 2. místo – Purnoch Matyáš, 
3. místo – Bőhm Matyáš.

V kategorii 8–9 let soutěžilo celkem 24 dětských 
závodníků s následujícími výsledky: 1. místo – Radová 
Daniela, 2. místo – Myšoňová Veronika, 3. místo – 
Petráková Natálie. Kluci se umístili následovně: 
1. místo – Samec Filip, 2. místo – Svatuška Jakub, 
3. místo – Souček Jakub.

V kategorii 10–11 let bylo zapsáno 14 závodníků. 
Pro první místo si dojela Novotná Aneta, pro druhé 
místo Macháčková Barbora a třetí místo obhájila 
stejně jako loni Hriagyelová Adéla. Kluci se umístili 
následovně: 1. místo – Šindelář Jan, 2. místo – Chvátal 
Lukáš, 3. místo – Smolík Jan. 

Poslední dětskou kategorií byl věk od 12 do 14 let, 
které se zúčastnili 4 závodníci. Pro první místo si 
dojela Košatová Tereza a pro druhé místo 
Studničková Radka. Kluci se o první dvě místa porvali 
následovně: 1. místo – Banszel Vojtěch a s druhým 
místem se musel spokojit Eck Vladimír. 

Letošního ročníku se na pozvání ředitele závodu 
Mirka Zavřela zúčastnili také elitní jezdci České 
republiky. Účastníci hlavního závodu tak měli jedi-
nečnou možnost porovnat své výsledky s těmi nej-
lepšími. Na start se postavili Jan Fojtík, Ondřej Fojtík, 
Pavel Boudný, Jan Jobánek, Milan Spěšný, Václav 
Ježek, Jan Strož, Petr Šťastný a Matouš Ulman. O jejich 
výsledcích se dočtete níže. 

V juniorské kategorii soutěžilo celkem 7 závodníků 

a závodnic. Juniorka byla jen jedna – Klára Křížová 
– a tak měla jistotu, že získá odměnu výši 1.000 Kč. 
Junioři si dojeli pro první tři místa následovně: 1. místo 
– Štěpaník Jiří ml., 2. místo – Spudil Martin, 3. místo 
– Štibingr Matěj.

Hlavní závod v kategorii ženy byl do poslední 
chvíle velmi napínavý, neboť se vedl velký boj o první 
a druhé místo. S těsným náskokem necelé 1 minuty 
si nakonec pro zlatou medaili dojela Michaela 
Procházková, druhá byla Natalie Šmejkalová a pro 
bronz si dojela Markéta Hlůžková. Vzhledem k nároč-
nosti letošní tratě jely ženy na rozdíl od mužů 3 kola, 
muži pak museli zvládnout kola 4.

Muži startovali ve 4 kategoriích. V kategorii 
19–29 let si pro zlato dojel Martin Řehák, následo-
vaný Jakubem Minkou a Jindřichem Vítem.

V kategorii 30–39 let byly výsledky následující: 
1.  místo – Frank Petr, 2. místo – Karban Vlastimil 

a 3. místo – Szábo Miloš.
Kategorie 40–49 let měla tyto vítěze: 1. místo – 

Jiránek Tomáš, 2. místo – Soukup David a 3. místo 
– Fox Miloš.

Poslední kategorie mužů 50 a více let dopadla 
následovně: 1. místo – Dvořák Otakar, 2. místo – Pek 
Miroslav a pro 3. místo si dojel Bareš Michal.

Absolutní vítězství v mužské kategorii a finanční 
odměnu získali tito borci: 1. místo – Tomáš Jiránek, 
2. místo – Martin Řehák a 3. místo – David Soukup.

Trať, přestože byla letos ještě náročnější než loni, 
se závodníkům velmi líbila a pochvalovali si ji také 
„eliťáci“. 

Ti předvedli naprosto skvělý výkon a o první tři 
místa se doslova poprali. Jako první dorazil do cíle 
Jan Fojtík s časem 1:33:03, hned za ním druhý Václav 
Ježek s časem 1:33:08 následovaný třetím Matoušem 
Ulmanem s časem 1:33:12. 

Medaile a odměny byly rozdány, sezona ukončena, 
a tak nezbývá než odpočívat a sbírat síly na jaro.

Dovolte mi také poděkovat vám všem – tedy 
místním obyvatelům a chatařům za vstřícný přístup 
při uzavírkách v den konání závodu a také všem, kteří 
přišli fandit a vytvořili tak skvělou atmosféru. 

Velké díky! 

Na fotografii je Jan Fojtík a Jan Strož
Foto: Lukáš Pour

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 13. 10. 2013 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Zbuzany 8 7 0 1 37:9 21 (6)

2. Libčice 8 7 0 1 29:15 21 (6)

3. Štěchovice B 8 5 0 3 39:9 15 (3)

4. Čisovice 8 5 0 3 25:15 15 (3)

5. Měchenice 8 4 1 3 21:16 13 (1)

6. Choteč 8 4 1 3 15:19 13 (-2)

7. Psáry 8 4 0 4 21:20 12 (3)

13. Úhonice 8 2 1 5 11:27 7 (-8)

14. Krňany 8 0 0 8 11:47 0 (-9)

Poslední zápas: Čisovice–Psáry 2:4 (1:2) 
Branky:  Prachař Jan, Petrák Michal –  

Kore Gökmen 2, Keller Robin 2

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Vestec 8 8 0 0 40:11 24 (9)
2. Zlatníky 8 7 1 0 26:7 22 (10)
3. Radlík 8 6 1 1 15:5 19 (10)
4. Slapy 8 4 1 3 20:16 13 (-2)
5. Zvole B 7 4 0 3 15:14 12 (3)
6. D. Jirčany A 8 3 1 4 14:18 10 (-5)
7. Jíloviště B 8 3 0 5 20:25 9 (-6)

14. K. Přívoz 7 1 1 5 7:16 4 (-8)
Poslední zápasy:
Jesenice B–D. Jirčany 1:2 (0:2)
Branky: Gregor Jan – Sommer Jan 2
D. Jirčany–Jíloviště B 6:4 (3:2)
Branky:  Pokorný Roman 4, Vondra Jakub, Škrabák Vladimír – 

Hasterman Jan 2, Terragni Roberto, vlastní

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Libeř B 5 4 1 0 22:6 13 (10)

2. Okrouhlo 5 4 1 0 19:4 13 (7)
3. Hradištko B 4 3 0 1 17:8 9 (0)
4. Psáry B 5 3 0 2 19:17 9 (0)
5. Pikovice 5 2 1 2 19:17 7 (1)
6. D. Jirčany B 5 1 2 2 6:12 5 (-1)
7. Průhonice B 5 1 1 3 4:12 4 (-8)
8. Radlík B 4 0 0 4 8:21 0 (-6)
9. Libeň 4 0 0 4 4:21 0 (-6)

Poslední zápas: Hradištko B–Psáry B 3:5 (2:1) 
Branky:  Hošna Miroslav, Rodek Marcel, vlastní – 

Keller Antonín 3, Vizvari Ladislav, Kubr Tomáš
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz, facebook: muzeumjilove
Aktuálně v muzeu probíhají tyto výstavy:
Do 10. 11.  Z pokladů muzejního 

depozitáře
Komorní výstava uspořádaná z darů muzeu za rok 
2012
Do 24. 11.  Fotografická dokumentace 

okresu Praha-západ
Pohled na historii a současnost podnikání. Autorská 
výstava manželů Krotilových
Do 27. 10.  Stromy jako domy
Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou
Do ledna 2014 Hobby jílovské doby
Výstava volnočasových děl jílovských autorů

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ŘÍJEN 2013, vyšlo 18. 10. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 4. 12. 2013

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich 
občanů

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 603 232 116, 323 665 510
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
15. 11., 22. 11., 20. 12. 19.30 hod.  Tančírny
27. 12. 19.30 hod.  Silvestrovská tančírna

KULTURA Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz

11. 11., 19.30 hod.
„Nebe v hubě aneb blbiny z ústní dutiny II“
Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek

3. 12.,19.30 hod.
BÍLÉ VÁNOCE
Recitál Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra 
Maláska

Lucie Bílá je první 
dáma české populární 
hudby, třináctinásobná 
zlatá slavice a již řadu 
let naše absolutně nej-
populárnější zpěvačka 
se širokým spektrem 
svého zaměření.

Těšit se můžete na 
jedinečný zážitek 
v podání toho nejlepší-
ho hlasu a hvězdy naše-
ho hudebního nebe za 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Zveme Vás na 6. ročník 

DRAKIÁDY

♦ Nezpomeňte s sebou draka, 
        dobrou náladu a přijďte si s 
              námi hrát a soutěžit.

10.11.2013 v neděli od 10:00
na hřišti v Dolních Jirčanech.

Klarp s.r.o.

Pořádá: 

Sponzoři: 
Obec Psáry 

Hospůdka "Na Hřišti"Tenis Olten Czech
Klub Předškoláček Bravo trade spol.sr.o.

SK Čechoslovan Dolní Jirčany 

♦ Čeká Vás den 
           plný her, zábavy
           a pouštění draků.

♦ Můžete se těšit také na dílny
   a drobné občerstvení.

Čarovné bylinky

RC DOMEČEK
Spojovací 600, 252 44 Dolní Jirčany – Psáry
 724 945 261
www.rcdomecek.cz, info@rcdomecek.cz
Interaktivní pohádky pro nejmenší
Programu, který trvá cca 45 minut, se mohou malí 
návštěvníci zúčastnit samostatně, bez doprovodu 
rodičů. Doporučujeme rezervaci míst. Vstupné 30 Kč. 
23. 10., 15.30   O pejskovi a kočičce – interaktivní 

pohádka pro nejmenší
11. 11., 17.00  Svatomartinský lampiónový průvod, 

sraz u zelené školy
20. 11., 15.30   O veliké řepě – interaktivní pohádka 

pro nejmenší
11. 12., 15.30   Vánoční perníčkování – přijďte si 

s  dětmi vyrobit vánoční perníčky, 
dekorace a nasát vánoční atmosféru

Vánoční setkání v kostele
V úterý 17. prosince od 16 hod. vystoupí v dol-
nojirčanském kos-
tele děti z mateř-
ské a základní 
školy a  hosté 
z Domova Laguna. 
Vánoční poselství 
pronese otec 
Christian Pšenička.

vynikajícího klavírního doprovodu Petra Maláska.
Koncert, který vyprodává sály po celé zemi, má 

výjimečnou, již vánoční, atmosféru. „Budu se snažit 
dát lidem to, pro co si přijdou. Repertoár máme barevný, 
veselý, dojemný, vybraný především z lásky k hudbě 
ale i k divákům,“ slíbila svým příznivcům Lucie Bílá.

Vstupné: 590 a 990 Kč (výši vstupného a podmínky 
předprodeje vstupenek určuje spolupořadatel 
koncertu)

11. 12.,19.30 hod.
Vánoční koncert
Petra Janů se skupinou GOLEM

Mikulášská zábava
v sobotu dne 7.  prosince v hospůdce Na hřišti 
v Dolních Jirčanech. Od 20 hod. bude hrát k tanci 
a poslechu skupina FISHMENI.
Dobrou náladu s sebou.




