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ObsahDůležitá telefonní čísla a informace

  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 všední dny v pracovní době 

 e-mail: kzehrovice@rumpold.cz, 312 658 057 
 e-mail: 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 pracovní 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 stránkách 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 sběrném dvoře.
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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
 9 Co se v obci udělalo
 9 Postupná obnova obecní zeleně
 9 Kolumbárium 
� 10� MAS�ŘÍČANSKO�–�dotační�projekty
� 10 Co Vás zajímá
 12 Veřejný pořádek a sprejerství
 13 Graffiti v naší obci

Sociální komise
 14 Výtvarničení pro seniory
 15� Pohádkový�les�2013
 16 Svatováclavské posvícení
 16 Havelské posvícení
 16 Fotosoutěž na téma „Život a zábava 

v obci“
� 17 Pojeďte s námi do divadla! 
 18 Vítáním naše starost o děti nekončí

� 20 O čem se mluví…

 22 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice

Škola
� 23� Nový�školní�rok�v�barevných�školách
 24 První zvonění v zelené škole

 26 PSÁRYfest očima organizátorů

Sport
 28� Fotbalový�Junior�ČEZ�Cup�Psáry�čekají�

ročníky s mezinárodní účastí
� 30 Zásahy jirčanských hasičů při řádění 

živlů
� 31 Hasičky výtahem nejezdí
� 32 SYMBIO+ Cross Country Dolní Jirčany 

2013,�3.�ročník
� 32� Nové�sportoviště�v�obci�!
� 33 SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní 

Jirčany�–�rozpis�utkání�–�podzim�2013

� 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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Vážení obyvatelé a chataři,
rádi bychom vás touto cestou informovali, že 

dne 5. 10. 2013 proběhne ve vaší obci 3. ročník 
závodu horských kol SYMBIO+ Cross Country 
Dolní Jirčany 2013.

Z tohoto důvodu bychom vás rádi požádali 
o trpělivost a shovívavost v době příprav a samot-
ného závodu. Víme, že dojde ke zvýšenému pohybu 
aut, osob a také většímu hluku v místě konání a jeho 

blízkém okolí.
Příprava tratě bude probíhat 4. 10. 2013 v čase 

od 9.00 do 22.00 hod.
Příprava, závod samotný a úklid bude probíhat 

5. 10. 2013 v čase od 7.00 do 20.00 hod.
Velmi děkujeme za trpělivost a vstřícnost a bude-

me moc rádi, pokud se i vy sami zúčastníte či přijdete 
fandit.

Realizační tým SYMBIO+ Cross Country

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

7. 9., 13–18.30 hod.
Pohádkový les 2013
Rybník Kukalák

21
17. 9., 18.30 hod.
Veřejná diskuze
Restaurace Na Kopečku

28. 9., 11–24 hod.
Svatováclavské 

posvícení
Na návsi v D.  Jirčanech

5. 10., 18.30 hod.
SYMBIO+ Cross 

Country Dolní Jirčany 
2013, 3. ročník

Rybník Kukalák

w

ww.psary.cz

15
11. 9., 18 hod.

Zasedání 
Zastupitelstva obce 

Psáry
Obecní úřad Psáry

10. 10., 19 hod.
Divadelní 
představení  Tančírna
Divadlo Radka 
Brzobohatého v Praze

2. 10., 16. 10., 30. 10., 
15 hod.
Výtvarničení pro 
seniory
Obecní úřad Psáry

19. 10.
Havelské posvícení

Na hřišti v Psárech
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Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Ing. Petr Jaško

Nepřítomni: Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 93/13–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. manž. Hladíkovým – pozemky p. č. st. 917, p. č. 709/2 

a p. č. 721/3 vše v k. ú. Psáry.
Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 94/13–2013
I. souhlasí

V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry. 
Znak bude použit na informační a propagační materiály 
a webových stránkách v souvislosti s cyklo závodem 
v 10/2013 pro CTECH s. r. o. 

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

RO Usnesení č. 95/13–2013
I. bere na vědomí

Rezignaci Olgy Kramosilové ze školské rady ze zdravot-
ních důvodů. 

II. jmenuje
Člena školské rady Mgr. Martinu Jedličkovou.

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

RO Usnesení č. 96/13–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Psáry (objednatel) 
a Agro Jesenice (zhotovitel). Předmětem smlouvy 
je odstranění bio odpadu. Jedná se o nástupnickou 
společnost po Jaroslavu Hrubém. Původní smlouva 
s Jaroslavem Hrubým bude ukončena k 30. 6. 2013. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 97/13–2013
I. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění 
a  realizace zadavatelských činností pro koncesní řízení 
na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktu-
ry obce Psáry“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění a realizace 
zadavatelských činností pro koncesní řízení na výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce 
Psáry“. 

III. jmenuje
Hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zajištění a realizace zadavatelských činností pro kon-
cesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury obce Psáry“ ve složení: Ing. Petr Paducha, 
Nikola Alferyová, Renáta Sedláková, náhradníci: Ing. Petr 
Jaško, Vlasta Málková.

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

RO Usnesení č. 98/13–2013
I. určuje

Starostu Milana Váchu jako odpovědnou osobu pro 
 veřejnou zakázku malého rozsahu „Interaktivní dotyko-
vé tabule a datový projektor pro základní školu“. 

II. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Interaktivní 
dotykové tabule a datový projektor pro základní školu“. 

III. jmenuje
Hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Interaktivní dotykové tabule a datový projektor pro 
základní školu“ ve složení: Vít Olmr, Ing. Petr Jaško, Mgr. 
Martina Běťáková, Nikola Alferyová, náhradníci: Milan 
Vácha, Iva Janečková.

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

RO Usnesení č. 99/13–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci 
opěrné zdi komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech vč. 
rozpočtu na stavební práce“:

• HW Projekt s. r. o. za cenu 55.000,- Kč bez DPH,
• Ing. Miroslav Kessler za cenu 64.000,- Kč,
• JOBI ENERGO s. r. o. za cenu 62.000,- Kč.

II. schvaluje
Nejvýhodnější cenovou nabídku na „Zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení na 
rekonstrukci opěrné zdi komunikace Hlavní v Dolních 
Jirčanech vč. rozpočtu na stavební práce“ od HW Projekt 
s. r. o. za cenu 55.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky

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

Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová

Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 104/14–2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o členství v jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů Psáry mezi obcí Psáry a Jiřím Hrábkem. 

II. schvaluje
Uzavření Dohody o členství v jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů Psáry mezi obcí Psáry a Jiřím Bartákem.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod. 

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

RO Usnesení č. 105/14–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy na pronájem části pozemku p.  č. 
85/4 k.  ú. Psáry mezi obcí Psáry (nájemce) a manž. 
Houserovými (pronajímatelé). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný pronájem části pozemku o výměře cca 
30 m² pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 106/14–2013
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 3 mezi obcí Psáry a Státním fondem 
ŽP ČR. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro 
předložení podkladů k závěrečnému vyúčtování akce 
„Psáry – výstavba ČOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“ 
do 30. 11. 2014. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 107/14–2013
I. souhlasí

S nabídkou č. 13011763 dodávky elektřiny od ČEZ 
Prodej s. r. o. na období 1. 1.–31. 12. 2014.

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

RO Usnesení č. 108/14–2013
I. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
 osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektové 
dokumentace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká 
a ul. Pod Kostelem“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Projektové dokumen-
tace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká a ul. Pod 
Kostelem“.

III. jmenuje
Hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Projektové dokumentace pro stavbu přípojek IS 
v lokalitě Vysoká a ul. Pod Kostelem“ ve složení: Vlasta 
Málková, Renáta Sedláková, Nikola Alferyová, náhradní-
ci: Ing. Petr Jaško, Iva Janečková.

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

RO Usnesení č. 109/14–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. manž. Vodičkovým – pozemek p.  č. 465/357 k.  ú. 

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

RO Usnesení č. 110/14–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:

RO Usnesení č. 100/13–2013
I. ruší

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech“ 
z důvodu obdržení pouze 1 nabídky, což není v souladu 
s metodikou SZIF a interní metodikou obce Psáry. 

II. souhlasí
S vypsáním nového výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště 
v Dolních Jirčanech“. 

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

RO Usnesení č. 101/13–2013
I. bere na vědomí

Doporučení školní psycholožky a zápis sociální 
a   kulturní komise ve věci žádosti pí P. o příspěvek na 
poplatky spojené s umístěním dětí do družiny za šk. rok 
2012/2013 ve výši 5 tis. Kč. 

II. souhlasí
S poskytnutím příspěvku pí P. ve výši 5 tis. Kč na poplat-
ky spojené s umístěním dětí do družiny.

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

RO Usnesení č. 102/13–2013
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 2 mezi obcí Psáry a Státním fondem ŽP 
ČR. Předmětem dodatku je změna bankovního spojení. 

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

RO Usnesení č. 103/13–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2013 ze dne 24. 6. 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2013 ze dne 8. 7. 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz
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1. manž. Morávkovým – pozemek p. č. 409/4 k. ú. Psáry.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 111/14–2013
I. schvaluje

Výpověď z nájmu bytu v budově č. p. 150 manž. Čikovým 
z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících 
z nájmu bytu (§711, odst. 2, písm. b) OZ).

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

RO Usnesení č. 112/14–2013
I. určuje

Starostu Milana Váchu jako odpovědnou osobu pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce auto-
busových zastávek v obci Psáry“. 

II. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
autobusových zastávek v obci Psáry“.

III. jmenuje
Hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry“ 
ve složení: Milan Vácha, Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, náhradníci: Olga Kramosilová, Iva Janečková.

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

Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová

Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 113/15–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na 
pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá 
v rámci řešení krizové situace mezi obcí Psáry (příjemce) 

a Středočeským krajem (poskytovatel). Předmětem 
smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
pokrytí prvotních nákladů v rámci řešení krizové situa-
ce, tj. povodně v obci Psáry v červnu 2013. Výše jednorá-
zové dotace je 26.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Přítomni:  Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, 
Olga Kramosilová

Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Vlasta Málková

RO Usnesení č. 114/16–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavba kolumbária 
na pozemku hřbitova v Dolních Jirčanech“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise rada obce 
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od SP spol. s r. o. za 
cenu 220.254,58 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 115/16–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
 školního hřiště v Dolních Jirčanech“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise rada obce 
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Skanska s. r. o. 
za cenu 431.207,52 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 116/16–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Interaktivní dotykové 
tabule a datový projektor pro základní školu“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise výběr nej-
výhodnější cenové nabídky od AV MEDIA za cenu 
346.905,- Kč bez DPH. Součástí zakázky nebude školení 
pro jednotlivé osoby za 12.499,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem objednávky. 

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

RO Usnesení č. 117/16–2013
I. schvaluje

Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání základní 
školy, součásti organizace Základní škola a Mateřská 
škola Psáry, okres Praha – západ, IČ 70840512, na adrese 
Pražská 795, Psáry, Dolní Jirčany a navýšení celkové 
 kapacity základní školy o 79 žáků, tedy ze současných 
170 na 249 žáků.

II. schvaluje
Zápis nového místa poskytovaných školských slu-
žeb školní družiny, součásti organizace Základní 
škola a  Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ, 
IČ 70840512, na adrese Pražská 795, Psáry, Dolní Jirčany 
a navýšení celkové kapacity školní družiny o 28 žáků, 
tedy ze současných 100 na 128 žáků.

III. schvaluje
Zápis nového školského zařízení, školní jídelny – výdej-
ny pro ZŠ, součásti organizace Základní škola a Mateřská 

škola Psáry, okres Praha – západ, IČ 70840512, na 
adrese Pražská 795, Psáry, Dolní Jirčany s kapacitou 
90 strávníků.

IV. schvaluje
Zápis nového školského zařízení, školní jídelny – výdejny 
pro MŠ, součásti organizace Základní škola a Mateřská 
škola Psáry, okres Praha – západ, IČ 70840512, na 
 adrese Pražská 795, Psáry, Dolní Jirčany s kapacitou 
30 strávníků.

V. schvaluje
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání mateř-
ské školy, součásti organizace Základní škola a Mateřská 
škola Psáry, okres Praha – západ, IČ 70840512, na adrese 
Pražská 795, Psáry, Dolní Jirčany a navýšení celkové 
kapacity mateřské školy o 28 dětí, tedy ze současných 
112 na 140 dětí.

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

RO Usnesení č. 118/16–2013
I. schvaluje

Přijetí účelového daru od sponzora ve výši 19.800,- 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola 
a  Mateřská škola Psáry, který bude použit na financo-
vání nákupu didaktických pomůcek pro mateřskou 
a základní školu.

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

RO Usnesení č. 119/16–2013
I. schvaluje

4. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – bez navýšení 
– přesun v paragrafu 3745 – veřejná zeleň. 

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

RO Usnesení č. 120/16–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí Psáry (prona-
jímatel) a Štěpánkou Helclovou (nájemce). Předmětem 
smlouvy je byt v ul. Pražská, č. p. 795 na dobu určitou 
od 1. 8. do 31. 10. 2013 za měsíční nájemné 4.205,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 121/16–2013
I. souhlasí

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

Přítomni:  Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, 
Vlasta Málková

Nepřítomni: Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová 

RO Usnesení č. 122/17–2013
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zajištění a realizace zadavatelských 
činností pro koncesní řízení na výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury obce Psáry“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise výběr nejvý-
hodnější cenové nabídky od VRV – vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s. za cenu 123.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem mandátní smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 123/17–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce místní památky – Boží muka“ od: 

• Merida s. r. o. za cenu 112.650,- Kč bez DPH,
• Milana Šturma za cenu 98.630,- Kč bez DPH,
• Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. za 

cenu 82.000,- Kč bez DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Kameno-
sochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. za cenu 
82.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem objednávky. 

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

RO Usnesení č. 124/17–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce auto-
busových zastávek v obci Psáry“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise výběr nejvý-
hodnější cenové nabídky od Stavební sdružení M&V&M 
za cenu 504.419,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 125/17–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumen-
tace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká a  ul.  Pod 
Kostelem“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise výběr nejvý-
hodnější cenové nabídky od Projekt IV CZ Plus s. r. o. za 
cenu 196.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2013 ze dne 18. 7. 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2013 ze dne 22. 7. 2013 Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2013 ze dne 5. 8. 2013
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RO Usnesení č. 126/17–2013
I. schvaluje

Prodej necertifikovaných herních prvků – loď a vláček 
jedinému zájemci Centrum Kačenka za cenu 1.000,- Kč. 
Záměr prodeje movitého majetku obce byl zveřejněn 
na úřední desce od 27. 6.–11. 7. 2013. 

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

RO Usnesení č. 127/17–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manž. 
Kučerovými – pozemek p.  č. 697/2 k.  ú. Psáry. Výše 
 finančního příspěvku je 185.200,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 128/17–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. manž. Kučerovým – pozemky p.  č. 697/2 a 1072/6 

k. ú. Psáry,
2. manž. Kodetovým – pozemky p.  č. 697/36, st. 208 

a 1072/7 k. ú. Psáry.
Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 129/17–2013
I. schvaluje

Uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Psáry a Ing. Jiřím 
Nádvorníkem. Předmětem smlouvy je výkon technic-
kého dozoru stavby „Rekonstrukce povrchů komuni-
kací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní“ za cenu celkem 
31.900,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 130/17–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí NN mezi obcí Psáry a ČEZ Prodej s. r. o. na 
základě nabídky č. 13011763 na dodávky elektřiny od 
ČEZ Prodej s. r. o. na období 1. 1.–31. 12. 2014.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 131/17–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na 
pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření při-
jatá v rámci řešení krizové situace mezi obcí Psáry 
a Středočeským krajem. Předmětem smlouvy je dotace 
na následky povodní 6/2013 ve výši 211.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 132/17–2013
I. revokuje

Usnesení č. 120/16–2013 ze dne 22. 7. 2013. 
Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 133/17–2013
I. souhlasí

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

11. 9. 2013, 18 hod.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem za obětavou pomoc během a po 
povodních. 

 y Zvláštní poděkování patří paní místostarostce Vlastě Málkové za organizaci 
a nabídnutou pomoc.

 y Další poděkování patří panu Zetochovi za poskytnutí jeho garáže k uložení 
našeho nábytku a za průzkumné vrty. 

 y Panu Čihákovi a všem 17 partajím ze sídliště Štědřík a panu Kazdovi za finanční pomoc. 
 y Panu Urbanovi a Zvolánkovi za fyzickou pomoc a panu Rajchartovi, který mně a mé dceři opraví to, 
co voda narušila. Podotýkám zdarma.

Děkuji všem!
Jsem šťastná, že má obec Psáry konečně po dlouhé době pracovitého starostu a místostarostku.

J. Netopilíková s dcerou, Psáry

D
E

 9 sekání, shrabání, naložení a odvoz trávy ze hřbitovů 
Dolní Jirčany a Psáry, mateřská školka, sídliště Štědřík, 
Psáry – lokalita Vápenky, Slunečná, Dlážděná, 
Ve  Stráži, Pod Stráží, lokalita u nádržky, Psárská, 
Pražská, Jílovská, Horní, K Lůžku, Spojovací, Hlavní, 
Na Výsluní, Ke Kukaláku, K Junčáku, lokalita Landor, 
Za Kostelem, Javorová,
 9vyřezání křoví a sekání, shrabání, naložení a odvoz 
trávy ul. Na Stráni a Pod Strání,
 9bezpečnostní a zdravotní prořezávka proschlých 
jasanů na hrázi rybníka K Junčáku,
 9postřik chodníků proti plevelům po celé obci,
 9vyznačení nového přechodu pro chodce v ul. Horní 
u rybníčku,
 9výměna plotu s podezdívkou na hřbitově v Psárech 
na jihovýchodní straně,
 9montáž kříže na hřbitov Dolní Jirčany,
 9 stěhování nábytku do nové školky,
 9úklid autobusových zastávek,
 9natírání a instalace části sloupků na oplocení beach–

volejbalového hřiště,
 9oprava komunikací po povodních Slunečná, U Potoka,
 9natření zdi hřbitova v Dolních Jirčanech,
 9pytlování a navážení pytlů s pískem při povodních,
 9odvozy bahna a zničeného vybavení ze zatopených 
nemovitostí,
 9čištění dešťových vpustí a žlabů po povodních,
 9úklid naplavenin z komunikací a veřejných prostran-
ství po povodních,
 9opravy komunikací po povodních,
 9oprava podemleté lampy veřejného osvětlení po 
povodních v ul. U Potoka,
 9výměna písku na dětském hřišti v Psárech po 
povodních,
 9opravy propadlých míst na chodnících po 
povodních,
 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.

 Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v�obci�udělalo�v měsících�červen�a�červenec�2013

Postupná obnova obecní zeleně
Práce na rekonstrukci památníku pokračují

Nelze si nevšimnout prací, které probíhají na 
rekonstrukci okolí psárského památníku. Bohužel 
tím, že jeho okolí bylo na jaře zasaženo povodněmi 
a že přišlo opravdu tropické léto, došlo k pozdržení 
některých prací a může se zdát, že realizace se až 
neúměrně táhne. Podle plánu byly vykáceny nevhod-
né dřeviny a následně celý prostor srovnán navezením 
kvalitní ornice. Nyní se dokončuje obruba záhonů 
a středové mlatové cesty k pomníku. V místě je také 
připravena elektroinstalace na osvětlení monumentu. 
Zbývá pouze založení trávníku a dosázení okrasných 

výsadeb.
V částech, kde již byly dokončeny stavební práce, 

realizace výrazně postoupila. V dlažbě u pekárny byla 
založena výsadba. Prostor před pekárnou budou 
zdobit dva okrasné stromy a okolí vstupu do obytné 
části pekárny zkrášlí nízké keře. 

Na podzim se tedy budeme plnohodnotně pyšnit 
pěkným prostorem v centru Psár. 

Budeme rádi za Vaše názory – info@psary.cz.
Lenka Vyhnálková

Kolumbárium 
V průběhu srpna byla zahájena výstavba kolum-

bária na dolnojirčanském hřbitově. Všem návštěvní-
kům tohoto pietního místa předem děkujeme za 
toleranci zvýšeného provozu způsobeného staveb-
ními pracemi. Dokončení je plánováno během října 
letošního roku. Více informací vám přineseme v říj-
novém vydání Psárského zpravodaje. 

Vlasta Málková
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Co Vás zajímá
 � Vážený pane starosto, mám na Vás 

dotaz ohledně povodní v Psárech. Proč 
nemohou mít občané, co bydlí u potoka, 
protipovodňové stěny? Protože jsme již 
několikrát byly vytopeny, tak vím, že by 
nám to hrozně moc pomohlo. Děkuji za odpověď. 

S pozdravem Kristina Šedová
Odpovídá Miloslav Burian, velitel SDH Dolní 
Jirčany

Řešení protipovodňové ochrany je velice technicky 
a finančně náročný úkol. Ochranu před povodní 
menšího rozsahu lze řešit vhodným plotem, respek-
tive vyšší podezdívkou společně s plachtou a přesně 

poskládanými dvoukomorovými pytli s pís-
kem ve vchodu či ve vratech. Ochrana před 
velkou vodou se provádí buď pomocí 
objemných gumových vaků naplněných 
vodou, nebo hliníkovým hrazením. 
Gumové vaky jsou velice těžké a objemné 

a zabraly by pravděpodobně celou cestu 
u potoka. Jsou vhodné k ochraně vrat, továrních hal 
či vjezdů. Řešit ochranu protipovodňovou stěnou, 
pravděpodobně myslíte stejnou jako má Praha, nelze 
v naší obci z mnoha důvodů. Protipovodňová hliní-
ková stěna se skládá z několika hlavních částí. Hlavním 
bodem funkčnosti je podzemní stěna bránící spodní 
vodě. Do stěny jsou ukotveny další nadzemní dílce. 
Na postavení hrazení je potřeba značný počet vyško-
leného personálu. Stěny v Praze jsou umístěny ve 

zpevněném nábřeží či na komunikacích paralelně 
sousedících s nábřežím. Problematická místa jsou 
dotěsňována opěrnou stěnou z pytlů s pískem. 
Osobně mne nenapadá možný směr umístění stěny 
tak, aby byly ochráněny všechny domy u potoka, 
pominu-li obrovskou finanční náročnost tohoto 
řešení.

 � Můžete instruovat ty vaše primitivy, co sekají ze-
leň, aby lidem nesekali živé ploty na hranici s obec-
ními pozemky? Koupit stromky mě stálo několik ti-
síc, práce s vysázením, zaléváním atd., a pak přijde 
nějaký s prominutím hňup, který je křovinořezem 
poseká… Vážně zvažuji oznámení na policii, proto-
že toto opravdu hraničí s poškozováním cizí věci…

anonymní dotaz 

Odpovídá Milan Vácha, starosta
Prorůstající zeleň zasahující do profilu komunikace 

snižující rozhledové poměry je vážný problém. Pokud 
si majitel tuto zeleň neošetří sám a ta zasahuje do 
komunikace, je potřeba ji z bezpečnostních důvodů 
odstranit. To, že se ze strany zaměstnanců obce 
nejedná o „hodinářskou“ práci, je celkem jasné. 
Obdobným problémem jsou obecní pozemky, kde 
si lidé vysází svoji vlastní zeleň. Po vzájemné dohodě 
to velmi vítáme, je ale potřeba se o tuto zeleň 
v budoucnu také starat. Stal se nám případ, kdy občan 
vysázel poměrně hodnotnou a na údržbu náročnou 
zeleň a po dvou letech řekl, ať se staráme my, když 
je to na obecním pozemku. Každý pochopí, že na 
takovouto zeleň nemůžeme posílat své zaměstnance 
s herbářem.

MAS�ŘÍČANSKO�–�dotační�projekty
V letošním roce se v květnové 

výzvě MAS ŘÍČANSKO podařilo 
uspět hned se dvěma projekty – 
oprava Božích muk v Dolních 
Jirčanech a kompletní rekon-
strukce všech osmi autobuso-
vých zastávek v obci Psáry 
a  Dolní Jirčany. A jelikož nic 
nebránilo okamžitě začít s realizací 
projektů, již v červenci byla vyhlá-
šena výběrová řízení jak na restau-
rátorské práce tak na práce 
stavební. 

BOŽÍ MUKA
Poptávkové řízení na opravu 

Božích muk vyhrálo Kameno-
sochařství a restaurátorství PÁNEK, 
které opravu uskuteční za 82.000,-  Kč bez DPH. 
Restaurátor má za úkol kompletně zrenovovat 
kamenný podstavec s žulovou hlavicí a vyrobit tra-
diční masivní kovový kříž s Kristem, který v současné 

době zcela chybí. V okolí Božích 
muk proběhnou i zahradnické 
práce. V rámci projektu bude 
obnoven travní porost a vysazeny 
dvě lípy srdčité, aby se místu 
vrátila jeho důstojnost a spojení 
s tradicí a minulostí obce. O vysa-
zené stromky se budou starat děti 
z nedaleké školy. V těchto dnech 
probíhají restaurátorské práce 
a  celé dílo bude slavnostně 
požehnáno o slavnosti sv. 
Václava 28.  září 2013. Všichni 
jste srdečně zváni!

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Projekt rekonstrukce autobu-

sových zastávek bude realizovat 
na základě vyhrané veřejné zakázky firma Stavební 
sdružení M&V&M za cenu 504.419,-  Kč bez DPH. 
Většina stávajících zastávek bude v průběhu září 
a října částečně či zcela zbourána a na jejich místě 

vyrostou nové zděné zastávky jednotného vzhledu 
s tradiční světlou omítkou a prosvětlovacími výplně-
mi. Každý přístřešek bude osazen lavičkou a infor-
mačním panelem. Věříme, že nové zastávky přispějí 
k vašemu komfortu a vaší bezpečnosti až budete 
cestovat hromadnou dopravou za zábavou či prací!

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
V měsíci srpnu byla zahájena dlouho plánovaná 

rekonstrukce školního dvora za hlavní budovou 
základní školy. Stávající rozpraskaný asfaltový plácek 
s několika kanály, studnou a vpustěmi rozhodně 

nebyl ideální pro dětské hry a sportování. Na nebez-
pečnost tohoto venkovního prostoru již delší dobu 
upozorňovaly všechny kontroly, naposledy česká 
školní inspekce v červnu tohoto roku. V roce 2012 
se podařilo prostřednictvím MAS ŘÍČANSKO získat 
dotaci na rekonstrukci ve výši 179.563,- Kč. Celkové 
náklady se však vyšplhají k 700.000,- Kč. V těchto 
dnech se na stavbě intenzivně pracuje, aby první 
školní den bylo vše připraveno pro děti a jejich hry 
– nejenom asfaltové hřiště, ale i obnovené zelené 
plochy a nové pískoviště!

Milan Vácha, starosta
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Veřejný pořádek a sprejerství
Vážení spoluobčané, v poslední době se na území 

Vaší obce můžete setkat s projevy drobného vanda-
lismu projevujícího se zejména pomalováním veřejně 
přístupných míst. Někdo by nad takovouto činností 
mávl rukou s tím, že pachatelé jsou mladí, že se jedná 
o klukovinu. Může se jednat o klukovinu, ale také se 
může jednat o počátek sociální patologie, která je 
spojená s dalšími negativními jevy, jako jsou toxiko-
manie, krádeže, vznik part a podobně. Domníváme 
se, že volný čas může mládež trávit smysluplněji než 
potulováním se po ulicích a poškozováním cizího 
majetku.

Nutno si také uvědomit, že ten, kdo pomaluje byť 
nepatrný kousek cizího majetku, se dopouští trest-
ného činu Poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 tr. z., 
kde zákon stanoví trestní sazbu až jeden rok odnětí 
svobody. Odhalení pachatelů této činnosti není 
zpravidla příliš těžké, oni sami svá „dílka“ podepisují 
tzv. tagy, ale i u nepodepsaných graffiti lze identifi-
kovat autora dle jeho stylu. Rovněž kriminalisticko-
-chemický rozbor barvy je cestou, jak zjistit pachatele 
takovéhoto skutku. Nelze opomenout ani pozorné 
občany, kteří čas od času výtečníčka policii oznámí, 
jeho jednání zdokumentují mobilním telefonem 
nebo sami na místě jeho činu zadrží, na což má právo 

každý občan. 
Každý si musí zvážit sám, vyplatí-li se mu poško-

zovat cizí majetek a nést za toto případnou odpo-
vědnost, která mu může zničit celý další život zápisem 
do rejstříku trestů, nebo vyplatí-li se mu raději 
směřovat své volnočasové aktivity jiným směrem. 
Policie a snad i všichni slušní občané Psár a Dolních 
Jirčan půjdou cestou nulové tolerance shora uvede-
ného jednání.

S přáním hezkého léta npor. PhDr. Radek Vokál 

Graffiti v naší obci
Stejně jako v mnoha městech a obcích naší země 

se v posledních letech i u nás začala objevovat na 
veřejně přístupných plochách graffiti. Až při prohlížení 
starších fotografií jsem si uvědomil, jak dlouho tu 
vlastně byla a že jejich autoři již pravděpodobně 
odrostli a dospěli. Dříve byla tato aktivita téměř 
výsadou městských aglomerací a vytvořila se z ní 
osobitá subkultura. Některá graffiti jsou opravdu 
krásná a dala by se označit za umělecká díla. To ovšem 
není případ toho, co se objevuje v naší obci. Téměř 
výhradně se jedná pouze o tagy (podpisy). Ve městech 
se takto označovala určitá teritoria a pro sprejery to 
byl svým způsobem i boj s policií (zejména v USA 
v 70. letech). Jeden z důvodů, proč se graffiti rozšířila, 
byl i boj proti holým šedivým betonovým plochám 
ve městech. Dnes je naopak možné vidět graffiti na 
přírodních materiálech, reliéfních stavbách a dokonce 
i na historických objektech, památnících a kašnách. 
V praxi to tedy působí zcela opačně, neboť architekti 
již jsou si tohoto vědomi a často pro veřejný prostor 
navrhují praktické, hladké, omyvatelné plochy 
a  materiály. Škoda, neboť tak možná přicházíme 
o  mnoho krásných a zajímavých staveb, jak tomu 
bylo po staletí.

V naší obci se v případech graffiti jedná pouze 
o nevzhledné ničení majetku. V praxi to vypadá tak, 
že se objeví graffiti, majitel se rozzlobí, jde si nakoupit 
prostředky k odstranění, natře... a čeká, kdy sprejer 
přijde znovu. V našich podmínkách sprejerství není 
životní styl, nýbrž sprejer fakticky člověka okrádá 
o čas a peníze. Projevovat se touto formou mi přijde 
zoufalé. Dokážu ještě pochopit, když má někdo 
nutkavou potřebu svůj názor vykřičet do světa a nemá 
právě odvahu se za něj veřejně postavit. Ovšem tak 
jako tak se snažíme veškerá graffiti bezprostředně 
odstranit. Je asi zbytečné vypočítávat, co všechno 
by se dalo za peníze vynaložené na odstraňování 
graffiti pořídit. 

V souvislosti s tímto jevem bych chtěl požádat 
všechny občany, kteří na svém majetku nějaké malby 
najdou, aby se před jejich odstraněním obrátili na 
Policii ČR. Ta na základě dohody bude případy spisově 
archivovat tak, aby se v případě budoucího odhalení 
pachatele zpětně mohli postižení přidat k trestnímu 
oznámení nebo se jinak s pachatelem přímo 
vyrovnat.

Milan Vácha, starosta

Služebna Policie ČR v Jílovém u Prahy
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Sociální komise Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

Vladimír Novotný 70
Jiřina Pavková 70
Petr Sitta 70
Milan Stejskal 70
Alena Volková 70
Růžena Popelková 75 
Anna Botošová 80
Jaroslav Hlaváček 80
Antonín Kramosil 90 
Jaroslav Neubauer 80
Růžena Vránová 80

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v září a říjnu oslaví 
významné životní jubileum
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Výtvarničení pro seniory
Ve spolupráci se senior klubem z Dolních Břežan 

vás členky sociální komise srdečně zvou na kurz 
Práce s korálky, který se uskuteční 2. října, 16. října 
a  30.  října vždy od 15 hodin na Obecním úřadě 
v Psárech.

Pod dohledem zkušených výtvarnic se naučíte 
základy výroby ozdob z korálků, od těch 

nej jedno duš ších až po složitější. Vyrábět se dají 
rozmanité vánoční či velikonoční 2D a 3D ozdoby, 
dekorace pro domácnost i různé oděvní doplňky.

Kurz je určen pro zájemce z řad seniorů, není nutné 
navštívit všechny tři termíny. Kdo nebude chtít 
navlékat, může si přijít popovídat s ostatními a strávit 
tak příjemné odpoledne u kávy či čaje.

Kurz je včetně materiálu zdarma. 

Cvičení pro seniory pokračuje dalším ročníkem
Oblíbené cvičení pro seniory, které pořádá obecní 

úřad již dva roky v prostorách Domova Laguna Psáry, 
bude pokračovat dalším ročníkem od září 2013. 

Kurzy budou zahájeny ve středu 11. září v původních 
časech, tj. v 9.15 a 10.30 hod. Informace na 
 malkova@ psary.cz nebo na tel. 602 714 101
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Fotosoutěž na téma „Život a zábava v obci“
V letošním roce jsme díky velkému zájmu našich občanů o fotosoutěž na téma „Obec, jak ji neznáme“ 

vytvořili krásný a historicky první obecní kalendář, za což všem děkujeme. Abychom z jedné akce mohli 
vytvořit tradici, rozhodli jsme se vypsat druhý ročník fotosou-
těže, tentokrát na téma „Život a zábava v obci“. 

Fotografie nám můžete zasílat do 30. září 
2013 v elektronické podobě v  co nejlepším 
rozlišení na e-mail:  psarskyzpravodaj@
psary.cz. Fotografie mohou být barevné 
i černobílé, formát naležato. 

Z vítězných fotografií bude opět 
sestaven obecní kalendář a jejich 
autoři budou odměněni zajímavými 
cenami.

Pro děti vypisujeme téma 
„Domácí mazlíčci“ a  platí pro ně 
stejná pravidla jako pro výše 
uvedenou fotosoutěž. 

POZOR! TERMÍN UZÁVĚRKY SE BLÍŽÍ!

Svatováclavské posvícení – 28. 9. na návsi v D.  Jirčanech
Krásné počasí, řada atrakcí pro malé i velké, spousta 

dobrého jídla a pití, to vše byly atributy loňského 
posvícení v Dolních Jirčanech. 

Na pokračování této vydařené akce se můžete 
těšit i letos – v sobotu 28. září od 11 hodin až do 
pozdního odpoledne na návsi v Dolních Jirčanech. 
Součástí letošního posvícení bude i požehnání zre-
konstruovaných Božích muk na hřbitově v Dolních 
Jirčanech.
Čekají na vás:

 y tradiční staročeské speciality včetně oblíbených 
kachen a hus v restauracích U Suchánků 
a Na Kopečku,

 y pan Neubauer pro nás opět připravil ochutnávku 
vín,

 y ochutnávka burčáku z Mikulova a ze Znojma,
 y pochoutky z grilu.

Od 13 hodin
 y slavnostní zahájení 13.30 hod.,
 y ukázka foukání skla, tkaní a spřádání na 
kolovrátku,

 y vystoupení dětí 
z mateřské 
a základní školy,

 y hudba k tanci 
i poslechu – 
Malý taneční 
orchestr 
Františka 
Kořínka po celý 
den, zpívá Jiří Kabeláč a Kateřina Malcová,

 y malování na obličej,
 y dílnička pro děti,
 y zábava v restauraci 
Na Kopečku, od 20 hod. 
hraje skupina Fischmeni.

Havelské�posvícení�–�19. 10.�na�hřišti�v�Psárech
Program

 y zábava pro děti po celý den,
 y malování na obličej,
 y dopoledne uvidíte mistrovské utkání přípravky 
SK Rapidu Psáry,

 y odpoledne se utkají ve fotbale ženy,
 y v 17 hod. mistrovské utkání mužstva A Psáry 

– Štěchovice,
 y hudba v průběhu 
odpoledne,

 y grilované pochoutky, 
dobré pivo a jiné dobroty.

Divadelní hra Tančírna vznikla 
téměř před 30 lety v pařížské 
divadelní společnosti Le Théatre 
du Campagnol. Námět později 
zaujal italského režiséra Ettore 
Scola, který jej zpracoval pro svůj 
slavný film Tančírna. Není se co 
divit. Taneční kavárna je místem, 
kde se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na 
starosti každodenního života. 

Z osamělých duší se stávají páry, 
z lidí, včera si ještě cizích, partneři 
nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, 
píše se historie našeho národa, jen 
v tančírně osamělí tanečníci zůstá-
vají v každé době pořád stejní – se 
svou touhou, nesmělostí i nespl-
něným snem.

Dle námětu divadelního před-
stavení Jeana-Clauda Penchenata 
a Théátre du Campagnol „Le Bal“ 

napsala Hana Gregorová.
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr 

Vágner/ Ondřej Brzobohatý, Petr 
Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt, 
Miroslav Hrabě/ Jiří Chvalovský, Petr 
Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl 
Pálek, Hana Gregorová, Vanda 
Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína 
Mourková, Vladimíra Striežencová, 
Irena Máchová, Kateřina Velebová, 
Pavla Procházková.
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Radúz a Mahulena
Činohra Národního divadla Praha
12. listopadu od 19 hodin
Režie: Jan Antonín Pitínský

Pojeďte s námi do divadla! 

Tančírna
Divadlo Radka Brzobohatého v Praze
10. října od 19 hodin

 Lístky za zvýhodněnou cenu 250 Kč (původní cena 
490 Kč) jsou k zakoupení v pokladně OÚ Psáry v úřed-
ních hodinách. 

Doprava, díky panu Adámkovi, je opět zdarma ze 
zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany u kostela, 
odjezd 17.30 hod.

Zeyerova dramatická báseň 
patří k nejkrásnějším příběhům 
lásky, které české jeviště zná. 
Klasické pohádkové motivy se 
snoubí s mytologickými odkazy 
bravurně skloubenými obrazivým 
jazykem. Radúz a  Mahulena ze 
znepřátelených království překo-
návají pro svou lásku nejen 

nástrahy osudu, ale i kouzla krá-
lovny Runy, spalované nenávistí. 
Zeyer dal své hře podtitul 
„Slovenská pohádka o čtyřech jed-
náních“ a do vínku kouzelný prolog 
„Jsem pohádka. Kdo se mnou půjde, 
povedu jej do modrých krajů báje...“ 
Kromě slovenských pověstí a pohá-
dek vycházel i z indického dramatu 

Šakuntalá básníka Kálidásy. 
Vytvořil neobyčejně působivé dílo, 
jehož hlavním těžištěm je síla slova, 
umocněná bohatou symbolikou 
barev a přírodních živlů.

V hlavních rolích se můžete těšit 
na Vojtu Dyka, Pavlu Beretovou 
a Jiřího Štěpničku.

Lístky za zvýhodněnou cenu 250 Kč (původní cena 
490 Kč) jsou k zakoupení v pokladně OÚ Psáry v úřed-
ních hodinách. 

Doprava je zdarma ze zastávek Psáry, OÚ  Psáry 
a Dolní Jirčany u kostela, odjezd 17.20 hod.
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Vítáním naše starost o děti nekončí
Vítání občánků je v naší obci již třetím rokem 

tradiční akcí, prostřednictvím které vedení obce 
vyjadřuje podporu mladým rodinám s malými dětmi 
ze Psár a Dolních Jirčan. Není to jen hezké odpoledne 
plné úsměvů, dárků a fotek. Zástupci obce tímto 
způsobem děkují rodičům za rozhodnutí žít a vycho-
vávat své děti v této obci a jsou si vědomi jejich 
potřeb. Usilovně se snaží zajistit dostatek míst pro 
předškoláky i školáky, vybudovat a udržovat kvalitní 
plochy pro dětské hry, podporovat kulturu a sport 
v tomto regionu. 

První letošní vítání občánků proběhlo v neděli 
23. května, pozvání přijalo patnáct z dvaceti rodičů 
nově narozených miminek. Již tradičně jsme společně 
s paní Martinou Šmerglovou přivítaly pět holčiček 
a deset chlapečků. Děti z místní základní školy pod 
vedením paní učitelky zpestřily slavnostní odpoledne 
recitačním a pěveckým pásmem. Děkuji nejen rodi-
čům a prarodičům, kteří na vítání přišli, ale i všem, 
kdo se na přípravě akce již tradičně ve svém volném 
čase podíleli. Na další setkání s našimi nejmladšími 
občánky se budeme těšit na podzim letošního roku. 

Vlasta Málková, místostarostka

Naši noví občánci, kteří se zúčastnili vítání:
Alex Adamec
Mikuláš Hribal
Zdeněk Hýla
Mia Kočíková
Adam Kubášek
Petr Pavlík
Radim Slezák
Kristián Šturc

Eliška Vondrušková
Oliver Šimůnek
Natálie Adámková
Jáchym Bukovský
Matyáš Černoch
Adriana Nosavcovová
Natálie Pletková
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O čem se mluví… Milan Vácha, starosta

V poslední době se mne lidé často ptají na připra-
vovaný záměr výstavby polyfunkčního domu 
v Dolních Jirčanech. Možná předčasně se pokusím 
ve stručnosti tuto plánovanou soukromou investiční 
akci popsat. V páté změně územního plánu byla 
schválena změna lokality „nad Hitem“ (naproti mateř-
ské škole) z rodinných domů na bydlení v bytových 
domech a komerční vybavenost. Důvodem této 
změny je významná nedostatečnost občanské vyba-
venosti a chybějící služby pro občany, jako je lékárna, 
bankomat, ordinace, kavárny… Na tento nedostatek 
upozorňují jak ankety uskutečněné mezi občany, 
veřejné diskuse, tak i strategický plán rozvoje obce.

Myslím, že projektový záměr komerční pasáže 
nejlépe vystihují slova samotného investora: „Tento 
moderní objekt s velmi zajímavým architektonickým 
řešením vyroste na jižním okraji Prahy v obci Psáry 
– Dolní Jirčany a bude kromě 59 bytů nabízet 
i  prostory občanské vybavenosti vhodné pro 
podnikání a volný čas. Vzniknout zde mají 
farmářské obchody s prodejem místní pro-
dukce – formou moderní tržnice, pošta, 
veřejný bankomat, ordinace praktických 
lékařů pro děti a dospělé, rehabilitace, 
zubní ordinace, lékárna, centrum pro 
děti a mládež, sportovní a společenský 
klub, provozovny služeb, cukrárna 
s  kavárnou a restaurací, pobočka 
banky, advokátní, notářské a další 
kanceláře, provozovny služeb – 
kadeřnictví, holičství, kosmetika, 
manikúra, pedikúra, čistírna, prá-
delna, opravy a servis elektro,  ulozenka.
cz a další.“

V naší obci zcela nepopiratelně chybí 
komerční občanská vybavenost. Z pohledu obce 
by nám asi stačila výstavba samotných obchodů 
a služeb, ovšem ty jsou investičně méně atraktivní, 
a proto investor vybuduje i pro nás méně potřebné 
byty. V každém případě by realizace tohoto projektu 

měla znamenat citelné 
zlepšení a zkvalitnění 

života obyvatel. 
Obzvlášť rádi 

p ř i v í t á m e 
farmářské 

obcho-

Pracovní verze vizualizace objektu

Srdečně Vás zveme  
v úterý 17. září od 18.30 hod. 

do restaurace Na Kopečku
na

VEŘEJNOU 
DISKUZI 

za účasti vedení obce a architektů

? ! 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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dy s prodejem místní produkce. Bohužel jako obec 
nemůžeme podporovat přímo producenty, ale bylo 
by příjemné, kdyby se v naší obci našli nějací malo-
pěstitelé a malochovatelé, kteří by se mohli stát 
dodavateli kvalitních potravin, jako je ovoce, zelenina, 
mléčné výrobky, vejce, med atd. V případě, že by 
někdo uvažoval o zahájení některé z výše uvedených 
činností, tak mne, prosím, kontaktujte. Předám infor-
maci investorovi, aby bylo možno případné prostory 
projekčně předpřipravit.

Optimistický a ambiciózní předpoklad dokončení 
stavby investor plánuje na konec roku 2014.

Výkres 5. změny ÚP – nové využití území pro smíše-
nou obytnou a komerční vybavenost 

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

Situace stavby
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Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za�měsíce�červen�a�červenec�2013

V uvedeném období odhalili strážníci na území 
obce Psáry a místní části Dolní Jirčany 98 
 přestupků spáchaných porušením pravi-
del silničního provozu, zejména pře-
kročením nejvyšší povolené 
rychlosti.

V prvních červnových dnech 
pomáhali strážníci v součin-
nosti s hasiči a vedením obce 
při odstraňování následků 
záplav, které postihly obec 
Psáry i místní část Dolní 
Jirčany.

 y 11. 6. v 9.30 hod. v ul. 
Kutná zjistili strážníci 
neznámým pachatelem 
poškozenou dopravní 
značku „zákaz vjezdu 
nákladních vozidel nad 
17 tun“. Závada byla oznáme-
na příslušnému silničnímu 
správnímu orgánu, který zajistil 
nápravu.

 y 12. 6. ve 2.00 hod. přijala hlídka OP ozná-
mení od občana obce Psáry o pohybu podezřelých 
osob u objektu mateřské školy v místní části Dolní 
Jirčany. Tyto osoby ještě před příjezdem strážníků 
místo opustily. Strážníci nezjistili žádné narušení 
objektu školky.

 y 12. 6. v 19.30 hod. přijala hlídka OP žádost od 
Policie ČR o součinnost při řešení oznámení přijaté 
na linku 158 od občana z místní části Dolní Jirčany 
o psovi uzavřeném v osobním motorovém vozidle 
parkujícím v prostoru sídliště Štědřík. Vozidlo ještě 
před příjezdem strážníků z místa odjelo.

 y 13. 6. v dopoledních hodinách zajišťovali strážníci 
bezpečnost provozu na pozemní komunikaci v ul. 
Psárská v souvislosti s čištěním kanalizace v důsled-
ku předešlých záplav.

 y 13. 6. v 19.15 hod. v místní části Dolní Jirčany 
převzali strážníci od nálezce psa rasy stafordšírský 
teriér, jehož majitelka byla následně vypátrána. 
Po předání psa byla událost řešena jako 
přestupek.

 y 14. 6. v 3.30 hod. při kontrole obce Psáry zjistili 
strážníci několik nefunkčních lamp pouličního 
osvětlení. Závady byly oznámeny příslušnému 
odboru OÚ, který zajistil opravu.

 y 15. 6. ve 23.45 hod. přijala OP oznámení od 

oznamovatelky z Dolních Jirčan o rušení nočního 
klidu hlasitou reprodukcí hudby vycházející 

z restaurace Na hřišti. Strážníci na místě 
zjistili, že dle usnesení obecní rady 

č. 88/12–2013 byla produkce hudby 
povolena do 16. 6. 2.00 hod. Při 

následně provedené kontrole 
v 2.10 hod. byla hudební pro-
dukce již ukončena.

 y 18. 6. v 10.45 hod. přijala 
OP oznámení od oznamo-
vatelky z Dolních Jirčan 
o  volně pobíhajícím psovi 
v  ulici K Lůžku. Ještě před 
příjezdem strážníků si psa 
odchytil jeho majitel.
 y 20. 6. v 15.00 hod. přijala 

hlídka OP žádost od Policie ČR 
o součinnost při prověření 

podezření z možného pokusu 
krádeže vloupáním do rodinného 

domu v ulici V Domkách v místní části 
Dolní Jirčany, o které policii ČR požádal 

majitel nemovitosti po přijetí signálu EZS 
instalovaného v objektu. Strážníci na místě žádné 
narušení vnějšího perimetru objektu nezjistili.

 y 20. 6. v 18.00 hod. v místní části Dolní Jirčany 
převzali strážníci od nálezkyně psa středního 
vzrůstu, neurčené rasy, kterého následně umístili 
do pohotovostního kotce OÚ.

 y 23. 6. ve 20.15 hod. přijala OP oznámení od 
občana z obce Psáry o nálezu želvy. Strážníci 
zjištěné údaje předali odpovědné pracovnici OÚ 
k dalšímu opatření.

 y 26. 6. ve 13.45 hod. přijala hlídka OP žádost od 
Policie ČR o součinnost při prověření podezření 
z  možného pokusu krádeže vloupáním do 
 rekreační chaty v ulici Akátová v obci Psáry. 
Strážníci společně s policisty a přivolaným maji-
telem zjistili krádež zahradní techniky. Událost 
dále šetří Policie ČR.

 y 3. 7. v dopoledních hodinách zajišťovali strážníci 
bezpečnost provozu na pozemní komunikaci v ulici 
Psárská v souvislosti s dalším čištěním kanalizace 
v důsledku předešlých záplav.

 y 4. 7. v 10.45 hod. v ulici Na Návsi zjištěn sedma-
šedesátiletý muž při konzumaci alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. Věc byla řešena 
jako přestupek proti ustanovení čl. 4 vyhlášky 

obce Psáry č. 1/2011 zakazující konzumaci alko-
holických nápojů na vymezených místech veřej-
ného prostranství.

 y 5. 7. v 16.00 hod. přijala OP oznámení od ozna-
movatelky z Dolních Jirčan o volném pobíhání 
dvou velkých psů v lokalitě zahradních domků 
v  ulici Antonína Šimka. Strážníci na uvedeném 
místě nalezli dva novofundlandské psy, které 
následně předali jejich majiteli. Událost byla řešena 
jako přestupek.

 y 16. 7. v 18.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
od občana obce Psáry o podezření z protiprávního 
jednání, kterého se měl dopouštět neznámý 

pachatel vypalováním trávy na pozemku přilehlém 
k rodinnému domu v ulici Hlavní. Strážníci na 
místě zjistili, že na zahradě uvedeného domu 
opékají jeho obyvatelé buřty na malém ohništi, 
ve kterém spalovali pouze dřevo. Žádné proti-
právní jednání nebylo zjištěno.

 y 26. 7. ve 22.30 hod. přijala OP oznámení od 
občana z obce Psáry o rušení nočního klidu hlasitou 
reprodukcí hudby vycházející z neurčeného zdroje. 
Hluk ustal ještě předtím, než se strážníkům podařilo 
zdroj hluku lokalizovat.

Jiří Hykl, 
vedoucí Obecní policie Jesenice

Škola

Nový�školní�rok�v�barevných�školách
Milí žáci, vážení rodiče,
krásné prázdniny plné sluníčka se blíží ke konci 

a čeká nás další školní rok. Každý školní rok přináší 
něco nového, zajímavého, ale i nečekaného. V tomto 
školním roce budou třídy ZŠ sídlit ve třech a třídy 
MŠ ve dvou budovách. 1. A + 1. B + 2. A v nové 
budově Pražská 759 – „zelená škola“, 2. B + 3. A + 
5. A v budově Hlavní 12 – „žlutá škola“ a 4. A/M 
+ 4. B/ČJ v budově Hlavní 13 – „bílá škola“.

MŠ bude mít čtyři třídy v budově 
Pražská 155 – „oranžová škola“ 
a jednu třídu předškoláků v nové 
budově Pražská 759 – „zelená 
škola“.

Věřím, že všichni žáci se 
těší na kamarády ze třídy či 
nové spolužáky a jsou zvě-
daví, kdo bude jejich třídní 
učitelkou. Prozradím, že 1. A 
bude mít Dr. Loukotková, 1. B 
Mgr. Michálková, 2.  A Mgr. 
Peterková, 2. B paní učitelka Matoušová, 3. A 
Mgr.  Jakabovičová, 4. A/M Mgr. Součková, 4. B/ČJ 
Mgr. Dymáčková a 5. A Mgr. Matysová. Ve škole se 
ale potkáte i s paní učitelkou Wills v hodinách ang-
ličtiny a Vondryskovou v hodinách hudební výchovy. 
Pomáhat vám překonat překážky budou i Mgr. Dlouhá 
– speciální pedagog, Mgr. Ženatá – klinický logoped 
a Mgr. Vondrášková – školní psycholog.

Všechny nás čeká výuka podle nově upraveného 
ŠVP, který pečlivě připravily paní učitelky.

2. září v 8 hodin budou paní třídní učitelky očekávat 
žáky ve třídách a společně se v 10 hodin vydají na 

hřiště Čechoslovanu Jirčany, kde se bude konat 
sportovní zahájení školního roku. Ve 12 hodin si 
všichni zúčastnění dají k obědu oblíbenou pizzu. 
Družinové děti čeká setkání s paními učitelkami školní 
družiny. Žáci, kteří budou mít písemné povolení od 
rodičů k samostatnému odchodu ze školy, mohou 
odejít. Žáci školní družiny budou moci využít družinu 

do 17.00 v budově „zelené a žluté školy“.
Třídní paní učitelky i vedení školy bude 

v  posledním prázdninovém týdnu 
rádo odpovídat na všechny pří-

padné dotazy ze strany žáků či 
rodičů prostřednictvím mailo-
vých adres.

Pevně věřím, že nový 
školní rok proběhne úspěšně 
a  všichni se zase budeme 
těšit na prázdniny.

S přáním všeho dobrého 
Vejsadová Irena, ředitelka

Prodám auto Škoda 120L 
v dobrém technic-
kém stavu, modré 
barvy, po technické 
kontrole na 2 roky. 
Za zimní přezutí 
požaduji 6 000,- Kč. 
Kupující musí uhra-
dit ekologickou 
daň (netýká se 
inval. občanů). Tel. 602 102 688
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První zvonění v zelené škole Milan Vácha, starosta

Je konec srpna a přípravy na nový školní rok finišují. Během devíti měsíců se podařilo téměř nemožné – 
z hrubé stavby s určením pro jiné využití vznikla nádherná budova šitá přímo na míru potřebám školáků 
a dětí z mateřské školy! V přízemí jsou umístěny 3 třídy základní školy a v patře třída mateřské školy. Ve školním 
roce 2013/2014 budou v zelené škole předškoláci, 1.  A, 1.  B a 2.  A. V odpoledních hodinách bude dětem 
k dispozici družina a některé z kroužků. Celková kapacita budovy je 79 školáků a 28 dětí z mateřské školy. 
Připraven je dostatek parkovacích míst, v průběhu podzimu budou dokončeny i terénní úpravy, osety trávníky 
a vysázeny stromy.

Všechny třídy jsou díky velkým oknům zalité 
denním světlem. Pro akustický komfort při výuce 
jsou na stěnách tříd instalovány speciální tlumící 
panely. Prozatím jsou třídy holé, ale jakmile se práce 
chopí paní učitelky a do lavic se usadí první žáci, jistě 
budou plné pomůcek, barevných obrázků a nejrůz-
nějších výrobků našich nejmenších školáků.

Třídy základní školy jsou kompletně vybaveny 
novým nábytkem s možností nastavení velikosti dle 
individuálních potřeb jednotlivých dětí. Kromě otoč-
ných tabulí budou mít ve všech třídách zelené školy 
žáci k dispozici nové interaktivní tabule, které na 
fotografiích zatím chybí. Pedagogové o prázdninách 
prošli intenzivním školením, aby se používání 

interaktivních tabulí a výukových programů stalo 
nedílnou součástí každodenní výuky.

Šatní lavičky pro školáky jsou umístěny na chod-
bách u vstupních dveří. Kromě světlosti a vzdušnosti 
poskytuje toto uspořádání bezpečí před šikanou či 
krádežemi ve skrytých zákoutích.

Jídelna v zelené škole vytváří příjemné zázemí pro 
setkávání u dobrého jídla. Věříme, že dětem zde bude 
chutnat!

Třída mateřské školy je umístěna v podkroví 
a  dětem nabízí nádherně prosvětlený a zároveň 
útulný prostor s mnoha zákoutími pro individuální 
i skupinové hry a pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, 
že v této třídě budou předškoláci, na děti tu čeká 
i čtenářský koutek s knihovnou, dětskou sedačkou 
a křeslem. Samozřejmostí je dostatek úložného 
prostoru na hračky a pomůcky stejně jako volné 
plochy a pracovní stolky. 

Součástí třídy mateřské školy je kuchyňský kout 
s výdejním pultem a jídelní část. Kompletní strava 
bude dětem dovážena z kuchyně mateřské školy na 
Štědříku. Předškolní děti budou při stravování vedeny 
k samostatnosti, aby byly dobře připraveny na nástup 
do školy a obědy v klasických školních jídelnách.

Hygienické zázemí školky je nablýskané a čeká na 
první školní den. Samozřejmostí je centrální páková 
baterie, která zabezpečí správnou teplotu vody 
a chrání děti před nebezpečím opaření.

V souvislosti s otevřením nové zelené školy bychom chtěli požádat rodiče, kteří budou vozit 
své děti autem, o maximální opatrnost při příjezdu a výjezdu z areálu školy na hlavní silnici II/105. 
V rámci stavebního řízení byl sousedními majiteli vznesen požadavek, aby areál nebyl průjezdný. 
Domníváme se, že tento způsob bude ve finále více obtěžující, nicméně je nutné tento režim dodr-
žet. Za opatrnost a ohleduplnost všem předem děkujeme.
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PSÁRYfest očima organizátorů
Kde nejlépe strávit horký červnový den? V LAGUNĚ!

Letos jsem už posedmé organizoval každoroční 
dobročinný festival. Šestkrát v Oseku u Strakonic 
a letos poprvé (a snad ne naposledy) v Psárech. 

Tenkrát na jihu Čech to začalo jako team buildin-
gová akce pro nejmenovanou firmu, která měla 
v  rámci stmelení kolektivu připravit sportovní den 
pro handicapované klienty tamního Domova. Dařilo 
se nám při shánění sponzorů, a tak se na dopolední 
olympiádu nabalil navazující odpolední koncert hned 
několika skupin, a protože by bylo škoda hrát jen pro 
klienty, vedení otevřelo zahradu i pro návštěvníky 
zvenčí. Festival byl na světě, a co víc, přinesl obyva-
telům Domova nejen rozptýlení na jeden den, ale 
i věcné sponzorské dary a finance na celodenní výlet 
pro všechny. 

Jenže jak s léty přibývalo návštěvníků Osekfestu, 
vstřícnost vedení DOZP vůči nám, organizátorům, 
se kamsi vytrácela. Dělal jsem festival rád, ale nakonec 
jsem si řekl, že do dalšího rozčilování, hádek a pře-
kračování pomyslných klacků pod nohama už nejdu. 
S tím vědomím jsme vloni Osek opouštěli a nechávali 
za sebou nic netušící kamarády, které jsme si mezi 
klienty za ta léta našli. Se slzami v očích jsme více 
než roky předtím prožívali tradiční závěrečný rituál, 
kdy všichni společně vypouštějí k nebi balónky 
a s nimi každý své nejtajnější přání. 

Nevím, jak ostatním, ale mně se přání splnilo. 
Potkali jsme se s pány Milanem Váchou, starostou 
Psár, a Jakubem Adámkem, ředitelem Domova 

Laguna, takzvaně jsme si lidsky „sedli“ a rozhodli se 
v projektu pokračovat právě tady. 

Dnes, když je za námi první ročník Psáryfestu, 
můžu rekapitulovat.

Ze strany obce i Domova Laguna jsme měli napros-
tou podporu a jako bonus navíc i pocit vnitřní pohody 
všech zúčastněných. Klienti Laguny, se kterými jsme 
se během příprav i v den akce samé setkávali, jsou 

přátelští a pozitivně naladění, stejně jako i více než 
ochotný personál. Obyvatelé Psár rádi ukazovali cestu 
do areálu Laguny všem zbloudilým návštěvníkům, 
hasiči obětavě vyprošťovali auto s horkovzdušným 

balónem, které téměř sklouzlo do rybníka, a hlídkovali 
u hořáků i ohňostroje, obecní policie dbala na 
pořádek…

Hudební program se taky vydařil. Všichni účinkující 
hráli naplno, a to nejen ti zavedení, kteří s námi 
spolupracují od začátku, ale i letošní nováčci. Od 
13. hodiny hrála postupně kapela Něco, zpívala Helena 
Zeťová, pak kapely Telegraf a Fanfan, dál Vlasta 
Horváth, v podvečer Laura a její tygři a na závěr 
letošního ročníku už tradičně poprocková skupina 
Prowizorium.

Přálo nám i počasí – ani povodně, ani vedro k pad-
nutí. Prostě příjemný den na to, aby dospělým 
chutnalo pivo, víno i občerstvení, aby se dětem dobře 
skákalo na trampolíně i dvou skákacích hradech 

a všem aby se skvěle tancovalo.
A nejsilnější momenty letošního Psáryfestu? 

Nefalšovaná radost v očích i v tanečních kreacích 
(nejen) obyvatel Laguny. Spontánní objetí od našich 
nových kamarádů. Důvěra, se kterou sledoval každý 
z nich ten svůj balónek s přáním. A úplně na konec, 
při předávání šeku s celkovým výtěžkem akce, výkřik 
z hlediště, že suma není kulatá, což vyvolalo druhou 
vlnu dárcovství: nejprve na kulatých 50 000, a pak 
na konečných 53 500 korun.

Za rok se tedy těšíme nejen na druhý ročník 

Psáryfestu, na Lagunu, na Psáry a na všechny zdejší 
obyvatele, ale i na rozšířený zoo koutek.

Dalibor Prokeš, FULL PRODUCTION, s. r. o. 
Foto Pavel Prokeš

22. 6. 2013
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Fotbalový�Junior�ČEZ�Cup�Psáry�čekají�ročníky�
s mezinárodní účastí

V sobotu 22. června bylo fotbalové hřiště oddílu Rapid Psáry dějištěm neoficiálního fotbalového mistrovství 
ČR ročníku 2006 (společné mužstvo Psár a D. Jirčan mohlo nasadit hráče až o dva roky starší). O co nejlepší 
výkon mezi sebou soutěžilo 16 vesměs ligových týmů včetně hráčů ze Slovenska (Slovan Bratislava a AC Trenčín). 
Společné družstvo Psár a Dolních Jirčan pod vedením trenéra Jana Zeithamla vybojovalo krásné 4. místo. 
Sledovat, co dokáží s míčem 6 a 7letí hráči, přišlo zhruba 500 diváků. Protože akce zaznamenala v našem 
regionu i mimo něj velký ohlas, přinášíme vám rozhovor o tom, jak probíhaly přípravy a co je možné očekávat 
v budoucnu. Na otázky odpovídal hlavní pořadatel Ing. Michal Kroupa.

 � Jaké jsou vaše dojmy z celé akce nyní, kdy už 
můžete v klidu a bez starostí turnaj zpětně hod-
notit?

Protože se jednalo opravdu o v Psárech nevídanou 
akci, ze začátku jsme pochopitelně měli různé obavy. 
I přes řadu komplikací, které pochopitelně akce 
tohoto rozměru přináší, můžeme nakonec říct, že 
celý turnaj proběhl bez problémů ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Když jsme viděli spokojené 
usměvavé dětské tváře a zaznamenali chválu mnoha 
lidí včetně dotazů na další ročník, věděli jsme, že 
naše úsilí stálo za to.

 � Když�se�řekne�6�a�7letí�fotbalisté,� leckterý�laik�
by mohl mít pochyby ohledně úrovně zápasů. 
Jak se vám líbily výkony nejmenších hráčů?

Protože se jednalo o absolutní špičku hráčů v této 

kategorii, výkony byly místy opravdu úctyhodné. 
Radost a bojovnost hráčů byla veliká. Viděli jsme 
spoustu zajímavých fotbalových situací a mnoho 
krásných branek. Mohu říct, že úroveň a výkony 
jednotlivých hráčů udivovaly i mě samotného.

 � Je něco, co vás překvapilo?
Velmi mile mě překvapil místní občan Petr Vaverka, 

který sám přišel s tím, že turnaj finančně podpoří. 
Za to bych mu rád ještě jednou poděkoval.

 � Jak hodnotíte výkon společného družstva Psár 
a Dolních Jirčan?

Odbornější hodnocení je především na trenérech. 
Pro mě je výsledek velmi příjemným překvapením. 
Škoda, že nedosáhli na medaili. I tak je 4. místo mezi 
16 týmy velmi dobrý úspěch. 

 � Turnaj zaštítili Pavel Kuka a Jan Koller. Jaký byl 
o tyto legendy zájem?

Od nás to bylo tak trochu plánované překvapení. 
Bylo velmi hezké pozorovat tváře udivených hráčů 
i rodičů. Šlo opravdu o velmi hezké momenty. Zájem 
o společnou fotografii byl velký. Oběma bývalým 
českým reprezentantům bych chtěl poděkovat, že si 
našli čas ve svém nabitém kalendáři.

 � Pořádat akce tohoto rozsahu bývá náročné. Jak 
probíhala organizace z vašeho pohledu?

Celou akci jsme připravovali ve třech lidech zhruba 
půl roku. Nejvíc času do akce investoval František 
Kropáček, Ladislav Zeithaml a já. Jako každý, kdo 
dělá něco poprvé, i my jsme v průběhu příprav udělali 
různé drobné chyby. Naštěstí se ale nejednalo o nic 
závažného. Trochu nás zklamali škarohlídi, co se po 

celou dobu snažili na akci vidět pouze nedostatky. 
Zdeptat jsme se ale nenechali. Pro příští ročník máme 
slušné zkušenosti, takže turnaj by mohl být zase 
o něco kvalitnější.

 � Bylo těžké získat podporu sponzorů?
Klíčový byl již od začátku velmi pozitivní a vstřícný 

přístup Obecního úřadu Psáry. Jednání s panem 
starostou Váchou byla naprosto bezproblémová 
a  bylo vidět, že se nám snaží pomoct. Získávání 
sponzorů v dnešní době není lehké ani v případě 
sportovní akce pro děti. Ze začátku jsme dostávali 
zamítavé odpovědi. Pak se nám ale podařilo získat 
podporu nadačního fondu ČEZ, díky němuž se mohla 
celá akce rozrůst do větších rozměrů, než jsme 
původně čekali. Podle pozorovatelů nakonec šlo 
o největší a nejkvalitnější akci této kategorie v České 
i Slovenské republice. Díky naší snaze se o „dědině 
Psáry u Prahy“ psalo i na Slovensku.

 � Budou se konat další ročníky? Můžeme čekat 
nějaké inovace?

V současné době s dalším ročníkem počítáme. 
Zatím nemůžeme říct, zda se turnaj znovu uskuteční 
v Psárech. Záleží hlavně na postojích vedení Rapidu 
Psáry a SK Slavia Praha a v neposlední řadě samo-
zřejmě také na náklonnosti nadačního fondu ČEZ. 
Jeho zástupci akci hodnotili velmi kladně. Příští rok 
bychom chtěli turnaj rozšířit o účast více zahraničních 
týmů. Zájem zúčastnit se projevily týmy z Rakouska, 
Polska, Španělska, Portugalska, Bulharska i Ruska.

SK Rapid Psáry
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Zásahy jirčanských hasičů při řádění živlů

Oheň, voda, vítr… jako v populární písničce 
Dalibora Jandy. Jenže jirčanští hasiči s nimi mají za 
sebou zkušenost poněkud osobní. Záchranné a lik-
vidační práce v Dolních Jirčanech a v Psárech pro 
nás neskončily po opadnutí vody, následně jsme 
pomáhali likvidovat následky povodní v obcích, které 
velká voda zasáhla ve větší míře než u nás. Zasahovali 
jsme ve Vraném nad Vltavou, v Borku a v Černošicích. 
Alespoň na pár dní jsme pomohli vyčerpaným míst-
ním hasičům, kdy jsme jako soběstačná jednotka byli 
mnohdy nasazováni u technicky náročných zásahů. 
Tuto práci nám díky obecnímu úřadu usnadnilo 
pořízení nového tlakového čerpadla a kufříkové 
elektrocentrály Subaru. Obdobné čerpadlo, avšak 

s větším výkonem, jsme doporučili svým kolegům 
do Psár. Postupujeme tak podle konkrétních potřeb 
zásahových prostředků pro jednotlivé sbory.

Díky povodním nebyl čas na plnohodnotný výcvik 
našeho sportovního a vyprošťovacího družstva. 
V požárním sportu jsme sice vyhráli okrskové kolo 
a na noční soutěži ve Sloupu jsme se umístnili třetí, 
avšak po zranění naší velitelky žen na soutěži ve 
Psárech a s ohledem na další dlouhodobá zranění 
našich mužů jsme další účast v jarní části požárního 
sportu vypustili. To se samozřejmě odrazilo i na MČR 
ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů 
v Milevsku. Do soutěže jsme nastoupili bez příprav 
jako jedni z prvních startujících. Organizátor soutěže 
nám připravil tvrdý oříšek. Jednalo se o osobní auto-
mobil převrácený na bok, namáčknutý na betonový 
blok v úrovni sloupků řidiče. Velitel zásahu rozhodl 
o vyproštění zraněného řidiče přes zadní dveře, ale 
vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu 
bylo v průběhu vyprošťování rozhodnuto o odstra-
nění střechy vozidla, pro šetrnější způsob vyproštění 
těžce zraněného. Bohužel, vzhledem ke kompliko-
vanému zásahu byl překročen časový limit pro 
vyproštění. Uznání od rozhodčích jsme dostali za 
zdravotní péči o zraněného a za taktiku zásahu. 
Nejcennější pro nás byly zkušenosti získané od kolegů 
z ostatních sborů, předně od přátel ze Šenova a Votic. 
Bohužel stále častěji vidíme, že dobrovolné jednotky 

Hasičky výtahem 
nejezdí

I já bych ráda napsala pár řádků o letních aktivitách 
dolnojirčanských hasiček. Nejdříve bych však chtěla 
poděkovat naší člence Janě Remkové za podporu 
a zázemí, které poskytovala našim hasičům při likvi-
daci ničivých povodní. 

Během léta naše hasičky nezahálí a snaží se tré-
novat na další připravované akce a soutěže. Již 
proběhly tři tréninky na přípravu závodů. Dva tréninky 
byly zaměřeny na zlepšení útoku a jeden byl speciální 
a velmi náročný, a to výstup do věže. Konkrétně se 
jednalo o běh do schodů budovy Jana Towers na 
Praze 4. Tato budova má celkem 18 poschodí a bylo 
třeba zdolat 396 schodů. Do budoucna by některá 
z nás tento závod v běhu do schodů ráda absolvovala. 
Avšak je před námi ještě hodně práce a stále je co 
zlepšovat.

Martina Komrsková

určené pro vyprošťování mají opravdu profesionální 
výbavu. Naši hasiči si tyto technické prostředky 
vyrábějí vlastnoručně a mnohdy doslova improvizu-
jeme, stejně jako u zásahu. Schází nám lehké zásahové 
oblečení, vzpěry, vyprošťovací desky a další záchranné 
prostředky, pro jejichž nákup stále sháníme 
sponzory. 

Další zásahovou činností je likvidace požárů. Těch 
bylo v horkém létě překvapivě nezvykle málo. 
Zasahovali jsme v Jílovém u požáru stěny a střechy 
rodinného domku. Příčina vzniku požáru byla jasná, 
nedodržení bezpečnostních zásad při grilování. 
Poslední zásahy byly díky srpnovým bouřkám. 
Zasahovali jsme u dopravní nehody se zraněním na 
křižovatce u Libně, likvidovali spadlý strom na komu-
nikaci u Dolních Břežan a vyprostili jsme osobní 
automobil z příkopu zpět na komunikaci. 

Celkem máme za sebou již 33 událostí, a to vše 
bez zranění hasičů a škod na výbavě. Přejme si, 
abychom tento čistý štít udrželi do konce roku.

Krásný zbytek léta přejí jirčanští hasiči a velitel 
jednotky Bc. Miloslav Burián 

Jirčanští hasiči… pro Vaši bezpečnost

● 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

 

Chtěla bych moc poděkovat hasičům z Dolních Jirčan
V neděli navečer jsem se vracela z chaty v Libři. Bohužel jsem vyrazila v nevhod-
nou dobu a hned za Libří mě chytil hrozný liják a vichr. Jela jsem velice pomalu, 
ale nakonec jsem stejně skončila (těsně před Břežany) v příkopu. Byl to můj první 
karambol, takže jsem byla v šoku. Někdo zavolal záchranku (byli též velmi milí), 
ale já zraněná nebyla, jen jsem se třásla a brečela (no ženská). Záchranka se mnou 
byla do doby, než jsem se uklidnila, a zavolali hasiče. Máte perfektní partu chlapů, 
kteří se o mne hned postarali, dali mi deku, abych se zahřála, a hned začali pracovat. 
Auto vytáhli, bylo v pořádku a já už jsem pak byla schopná pokračovat dál. Chtěla jsem se za takový 
krásný přístup revanšovat, ale nechtěli si nic vzít. Máte bezva hasiče (též velké fešáky), jsem jim stále 
vděčná a budu na ně vzpomínat. Prosím ještě jednou jim vyřiďte moc díků.

Zdraví M. F., Praha

D
E
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SYMBIO+ Cross Country 
Dolní�Jirčany�2013,�3.�ročník

Po úspěšných předešlých dvou ročnících jsme 
i letos připravili pro milovníky horských kol ukončení 
cyklistické sezóny 2013. 

V sobotu 5. 10. 2013 od 10 hod. tak mohou závod-
níci bojovat o skvělé ceny. Výhry hlavního závodu 
jsou následující: 1. místo – 5.000 Kč, 2. místo – 
2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč. Pro juniory jsou připra-
veny za 1. místo – 1.000 Kč, 2. místo – 500 Kč a 3. místo 
– 200 Kč.

Pro letošní ročník jsme připravili následující kate-
gorie: Hlavní závod – muži a ženy: 19–39 let, 30–39 let, 
40–49 let, 50 a více. Start závodu je ve 12.00 hod. 
od rybníku Kukalák.

Juniorský závod (15–18 let) – rozdělení na chlapce 
a dívky. Závodníci budou kopírovat trasu hlavního 
závodu, a to v celkové délce 1 kola. Start je plánován 
na 12.10 hod., tedy 10 min po startu hlavního 
závodu.

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které 
jsme připravili dětské závody, které budou probíhat 
v dopoledních hodinách (start prvního závodu 
v 10 hodin). Pro dětský závod bude vytyčena speciální 
trasa. Kategorie tohoto závodu jsou následující – dívky 
a chlapci: 6–7 let, 8–9 let, 10–11 let a 12–14 let. Účast 
v tomto závodě je zdarma.

Zvýhodněná registrace do závodů je možná již 
teď na www.symbiopluscycling.cz/xc.

Tady rozhodně nemůžete chybět! Těšíme se na vás!

Nové�sportoviště�v�obci�!
Pro všechny sportovce a obzvlášť pro příznivce 

volejbalu mám příznivou zprávu. Z iniciativy sportovní 
komise a ve spolupráci obce a Domova Laguna Psáry 
bylo vybudováno a 21. srpna uvedeno do provozu 
nové hřiště na beach volejbal v areálu Domova 
Laguna Psáry. 

Pevně věřím, že toto neblaze proslulé datum pro 
občany tehdejšího Československa bude alespoň 
malinko příznivější pro občany naší obce, že bude 
spojeno s vybudováním něčeho nového, co by mohlo 
přispět nejen k lepším sportovním výkonům, ale i ke 
zlepšení vztahů mezi lidmi vzájemně i ke klientům 
Domova Laguna Psáry.

Jelikož je hřiště umístěno uvnitř areálu Domova 
Laguna Psáry, je určeno především pro sportovní 

kluby a spolky z naší obce. Využití hřiště je bezplatné, 
ale je nutné dodržovat určitý režim a vždy je nutné 
mít určenu zodpovědnou osobu, která zodpovídá 
za bezpečnost a pořádek na hřišti i v  sociálním zařízení 
v budově Domova Laguna. Proto i  zájemci z řad 
veřejnosti, kteří by si chtěli zahrát beachvolejbal, 
by se měli obrátit na kluby a spolky v naší obci. 

Hřiště je umístěno hned vedle tělocvičny a mohu 
potvrdit, že se na něm hraje velice dobře. Příznivci 
beache by neměli váhat a využít posledních pěkných 
dní k vyzkoušení tohoto sportoviště.

Ing. Petr Jaško, 
předseda Komise sportovní a životního prostředí

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – podzim 2013
zápasy venku  zápasy doma Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
přípr. st.

D. Jirčany 
přípr. st.

SO 24. 8. Dobrovíz / 17.00 Zlatníky / 17.00

SO 31. 8. Holubice / 17.00 Vestec / 17.00

SO 7. 9. Libeř / 17.00 Zlatníky / 10.00

NE 8. 9. Horoměřice / 
17.00

Libeř B / 17.00 Okrouhlo / 17.00 Lety / 10.00 Průhonice / 10.00

SO 14. 9. Hostivice / 16.30 Slapy / 17.00 Zvole / 10.00

NE 15. 9. Libeň / 17.00 Hradišťko B / 
16.30

D. Břežany / 
10.00

K. Přívoz / 10.00

SO 21. 9. Krňany / 16.30 Bojanovice / 
16.30

Průhonice B / 
16.30

Vestec / 10.00

NE 22. 9. Radlík B / 16.30 Průhonice / 10.00 Hradišťko / 10.00

SO 28. 9. Měchenice / 
16.30

K. Přívoz / 16.30 Vrané / 10.00 Průhonice / 10.00

NE 29. 9. Okrouhlo / 16.30 Libeř B / 10.15

SO 5. 10. Jílové B / 16.00 Zvole / 10.00

NE 6. 10. Jesenice B / 
16.00

Hradišťko B / 
16.00

Pikovice / 16.00 Č. Újezd / 10.00 D. Břežany / 
14.00

SO 12. 10. Čisovice / 16.00 Jíloviště B / 16.00 Hradišťko / 10.00

NE 13. 10. Radlík B / 16.00 Černošice / 10.00 Vestec / 10.00

SO 19. 10. Štěchovice B / 
15.30

Davle / 15.30 Zlatníky / 10.00

NE 20. 10. D. Jirčany B / 
15.30

Psáry B / 15.30 Štěchovice/
Hradišťko / 10.00 

Vrané / 13.00

SO 26. 10 Libčice / 14.30 Hvozdnice / 
14.30

D. Břežany / 
10.00

NE 27. 10. Pikovice / 15.30 Libeň / 15.30 Zvole/Vrané / 
10.00

K. Přívoz / 10.00

SO 2. 11. Úhonice / 14.00 Vrané / 14.00 D. Jirčany / 10.00 Psáry / 10.00

NE 3. 11. Průhonice B / 
14.00

Rudná / 14.00

SO 9. 11. Zbuzany / 14.00 Radlík / 14.00

SO 16. 11. Choteč / 13.30

NE 17. 11. Zvole B / 13.30

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky 
pouze z našeho odchovu!! 
Stáří slepiček 15–18 týdnů – cena 149–170 Kč/ks – 
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v pondělí 9. září 2013.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 728 605 840, 
728 165 166 a 415 740 719.
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek 
– cena 15–22 Kč/ks.

Prodej slepiček
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz, facebook: muzeumjilove
Aktuálně v našem muzeu probíhají tyto výstavy:
Do 8. 9.  Od kořene k vrcholu aneb les nám dává 

život 
Výstava představí přínos lesů nejen pro člověka, ale 
i pro celé okolí.
Do 22. 9. Jindřich Ladislav Barvíř 
150. výročí narození – petrograf, montanista, 
geolog.
Do 6. 10. Znějící dřevo
Výstava kytar a dalších hudebních nástrojů.
Do 27. 10.  Stromy jako domy
Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou.
Připravované akce:
14. 9.  Dny evropského dědictví
Připravované výstavy:
Od 14. 9. Hobby jílovské doby
Od 21. 9. Podnikání Středočechů

Středa 18.30 hod. ZÁKLADNÍ od 2.10.2013
Středa 20.30 hod. MÍRNĚ POKROČILÍ od 2.10.2013
Čtvrtek 18.30 hod. VÍCE POKROČILÍ II. od 3.10.2013
Čtvrtek 20.30 hod. SPECIÁLNÍ od 3.10.2013
Neděle 18.30 hod. POKROČILÍ od 6.10.2013
Neděle 20.30 hod. VÍCE POKROČILÍ I. od 6.10.2013

na PODZIM 2013 do

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: SRPEN 2013, vyšlo 30. 8. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 5. 10. 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, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
6. 9., 27. 9., 18. 10., 15. 11. 19.30 hod.  Tančírny

KULTURA RC DOMEČEK
Interaktivní pohádky 
pro nejmenší

I v letošním roce připra-
vujeme pro děti od 2 do 6 let 
cyklus interaktivních pohá-
dek. Děti zapojí všechny 
smysly, aby se známými 
hrdiny prožily některá z jejich dobrodružství! Pohádka 
se koná v zasedací místnosti na obecním úřadě od 
15.30  hod. Programu, který trvá cca 45 minut, se 
mohou malí návštěvníci účastnit samostatně, bez 
doprovodu rodičů. Vzhledem k  omezené kapacitě 
doporučujeme rezervaci míst mailem na petra@
rcdomecek.cz. Vstupné 30,- Kč. Pořádá Rodinné 
centrum Domeček ve spolupráci s obcí Psáry.

 y 18. 9. 2013 Červená Karkulka
 y 23. 10. 2013  O pejskovi a kočičce – Jak našli 

panenku, která tence plakala
 y 20. 11. 2013 O veliké řepě
 y 11. 12. 2013 Vánoční perníčkování

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail:  kckamenice@volny.cz
30. 9., 19.30 hod. „NA MĚLČINĚ“
Originální, až trochu absurdní komedie holandského 
dramatika o dvou sestrách, jejich matce, tátově 
popelu a manželství s omezenou trvanlivostí. Divadlo 
Kalich. Hrají: Iva Janžurová, Bára Munzarová, Sabina 
Remundová, Miroslav Vladyka
Vstupné 350/300 Kč

8. 10., 19.30 hod.
OLYMPIC 50 LET – už jiný nebudem …

Vstupné 490/450 Kč

14. 10., 19.30 hod.
KONCERT 
 „Ve víru tanga“
Jaroslav SVĚCENÝ 
 – housle
a Ladislav HORÁK 
 – akordeon

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

11. 12.,19.30 hod.
Vánoční koncert
Petra Janů se skupinou GOLEM
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Centrum zdravého pohybu
  skupinové a individuální cvičení Pilates
  SM systém, dle MUDr. Smíška (cvičení stabilizace páteře)
  senzomotorická stabilizace (balanční cvičení na úseči)
  flexibary (posílení zádových svalů)
  cvičení s pomůckami na hodinách Pilates: (Togu válce, Corebandy, 

Softbally, Bossu)
  cvičení pro děti na vadné držení těla
  cvičení dle L. Mojžíšové (na ovlivnění ženské sterility)

Podologické poradenství  
(vady chodidel)

  s odborným podologem pí Vaňovou
  vyšetření na přístroji PEDICOM, který 

snímá sken chodidel a dle něhož jsou 
vytvořeny vložky do bot na míru

  léčba deformity chodidel (halluxy, 
ploché nohy, kladívkovité prsty 
a jiné)

Masáže a regenerace
  léčebná masáž zad a šíje
  manuální lymfatická drenáž, detoxikační a anti-

edematozní masáž (celková, částečná, přístrojo-
vá lymfodrenáž lymfovenem) 

  reflexologie – diagnostika a terapie z plosky 
nohy dle H.MARQUARDT, reflexní masáž 
chodidel

  rašelinové zábaly
  parafínové zábaly
  zábaly ze včelího vosku (regenerace pokožky 

a prokrvení)
  masáž lávovými kameny (částečná, celková, 

kombi s léčebnou masáží)
  perličková koupel nohou
  poradenství s bylinnými produkty Energy

Rehabilitace
  preventivní a léčebná rehabilitace se zaměřením 

na prevenci a léčbu (bolesti zad, migrény, vadné 
držení těla, bolesti kloubů, poúrazové stavy)

  ultrazvuk
  elektroterapie (léčebné analgetické proudy)
  andulační lékařské lehátko – 12 programů 

(bolesti zad, podpora lymfatického systému, 
podpora regeneraci svalů po zátěži, bolesti klou-
bů, psychické zklidnění, atd.)

Kontakt:  Mgr. Daniela Vydrová, tel. 603 25 20 31, email: daniela.vydrova@email.cz 
Pod Vápenkou 314, PSČ 252 44 Psáry --
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