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  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206 
zákaznické centrum 840 205 206 
e-mail: info@vhs-sro.cz

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

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  nevyvezené popelnice – Rumpold – 
ve všed ní 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 – pozor změna
úřední hodiny červenec a srpen:
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí–čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–13 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 vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.

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

Zubní ordinace  
v Domově Laguna

MDDr. Antonín Hugo Schreiber převezme od 
1. 9. 2014 ordinaci i s registrovanými pacienty po 
končící MUDr. Zuzaně Plasové v areálu Domov 
Laguna Psáry.

 Budeme přijímat nové pacienty
 Ordinační doba pondělí až pátek
 Nové vybavení:

• Moderní nízkodávkový rentgen s citlivým 
 digitálním senzorem

• Přístroje pro bezbolestnou léčbu kořenových 
kanálků

• Pískovačka pro šetrné odstraňování hloubko-
vých nečistot

  Zkušenosti s ošetřováním pacientů 
všech věkových kategorií

Aktuální informace o ordinační době, smluvních 
pojišťovnách, kontaktním čísle, jak se k  nám 
dostanete a orientační ceník najdete na 

www. zubar-psary.cz

25. července, 20 hod.
Petr Vondráček 
a LOKOMOTIVA
Zámek Štiřín

do 31. července
Uzávěrka fotosoutěže

6. září, 13–18.30 hod.
Pohádkový les

u rybníku Kukaláku

17. září, 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

Obecní úřad Psáry

18. 7. a 22. 8., 20 hod.
Tančírny

SC Jesenice

10. září, 9.15 hod.
Senioři cvičí dál
Domov Laguna Psáry

4. července, 14 hod.
Výlet na 

zámek Kačina a do 
Mladotického mlýna

w

ww.psary.cz

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2014 ze dne 5. 5. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Olga Kramosilová, 

Ing. Petr Jaško
Nepřítomni: Milan Vácha, Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 55/10–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů vč. Dodatku č.1 mezi obcí Psáry a EKO-
KOM a. s. Smlouva je účinná od 1. 4. 2014 a nahrazuje 
předchozí smlouvu. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 56/10–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Zateplení budovy Obecního úřadu Psáry“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Zateplení budovy Obecního úřadu Psáry“ ve 
složení: Ing. Horejš (odborník), Nikola Alferyová, Renáta 
Sedláková, jako náhradníci Ing. Jaško, Iva Janečková. 

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy 
Obecního úřadu Psáry“.

IV. určuje
Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy Obecního 
úřadu Psáry“.

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

RO Usnesení č. 57/10–2014
I. schvaluje

Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Bluefort 
s. r. o. Předmětem smlouvy je zajištění dotačního 
managementu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zateplení budovy Obecního úřadu Psáry“ za cenu 
30.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 58/10–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Výroba a montáž dřevěné pergoly, obložení 
studny a truhlíky“ od: 

1. Petra Zouzala za cenu 77.600,- Kč s DPH,
2. Václava Chudomela za cenu 70.290,-  Kč s  DPH – 

 pergola je navržena z ocelové konstrukce,
3. Aleše Kohouta za cenu 63.700,- Kč s DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Aleše Kohouta 
za cenu 63.700,- Kč s DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 59/10–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Dodání herních prvků, dopadových a zpev-
něných ploch“ od: 
1. Tomovy parky s. r. o. za cenu 142.408,- Kč bez DPH,
2. Karim Europe s. r. o. za cenu 111.471,- Kč bez DPH. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Karim Europe 
s. r. o. za cenu 111.471,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 60/10–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských 
služeb mezi obcí Psáry a MUDr. Oldřichem Luňákem. 
Cena za vstupní, periodickou či mimořádnou prohlídku 
je stanovena na 600,- Kč/výkon. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 61/10–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry a ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.  č. 465/13 
a PK 686 v k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 62/10–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zajištění uměleckého výkonu mezi 

Usnesení ze zasedání  
Rady obce Psáry w

ww.psary.cz

obcí Psáry a Michaelou Kocourkovou. Předmětem 

smlouvy je vystoupení Daniela Hůlky na Májových slav-

nostech dne 17. 5. 2014 za cenu 25.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2014 ze dne 26. 5. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Ing. Petr 

Jaško, Milan Vácha, Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 63/11–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o vybudování přípojek vodovodu a ka-
nalizace v souvislosti s akcí „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany 
– lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a  „Kanalizace Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ mezi 
obcí Psáry a Hladíková J., Foltýnová  L., p.  č. 141/111. 
Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulů. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 64/11–2014
I. revokuje

Část usnesení č. 38/7–2014 na uzavření smlouvy o vy-
budování přípojek vodovodu a kanalizace v souvislosti 
s  akcí „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a  ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany 
– lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ mezi obcí Psáry 
a Nejedlá, p. č. 141/35. Pozn.: Jména vlastníků jsou uvá-
děna bez titulů. 

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

RO Usnesení č. 65/11–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a A. Magdovou a F. D. Grollierem – pozemek p. č. 134/11 
v  k.  ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
125.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 66/11–2014
I. nesouhlasí

S předložením žádosti o odkup části pozemku p. č. 1074 
a p. č. 1079/2 v k. ú. Psáry zastupitelstvu obce. Pozemky 
jsou jedinou přístupovou komunikací k  několika 
nemovitostem. 

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

RO Usnesení č. 67/11–2014
I. souhlasí

S  přijetím dotace ze Středočeského  Fondu kultury 
a obnovy památek z  rozpočtu Středočeského kraje 
na akci „Mobiliář pro knihovnu Psáry“ pod č. KUL/
POK/020847/2014. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci 
„Mobiliář pro knihovnu Psáry“. 

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

RO Usnesení č. 68/11–2014
I. schvaluje

6. rozpočtové opatření na rok 2014 – navýšení 
o 2.918.520,57 Kč. 

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

RO Usnesení č. 69/11–2014
I. nesouhlasí

S přijetím půjčky ze SFŽP na akci „Kanalizace Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ dle 
Rozhodnutí č. 12131811.

II. nesouhlasí
S přijetím půjčky ze SFŽP na akci „Vodovod Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká“ dle Rozhodnutí č. 12126521. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2014 ze dne 2. 6. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Milan Vácha, Ing. Petr Jaško

Nepřítomni:  Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 70/12–2014
I. ruší

Výběrové řízení malého rozsahu „Zateplení budovy 

obecního úřadu Psáry“ z důvodu potřeby dopracování 

projektové dokumentace. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č.71/12–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle čl. V. 
metodiky o zadávání veřejných zakázek na „Zateplení 
budovy Obecního úřadu Psáry“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Zateplení budovy Obecního úřadu Psáry“ ve 
složení: Ing. Horejš (odborník), Nikola Alferyová, Renáta 
Sedláková, jako náhradníci Ing. Jaško, Iva Janečková. 

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
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veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy 
Obecního úřadu Psáry“.

IV. určuje
Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy Obecního 
úřadu Psáry“.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2014 ze dne 9. 6. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 72/13–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
mezi obcí Psáry (obtížený) a Telefónica Czech Republic 
a.  s. (oprávněný) na pozemcích p.  č. 408, 410/1, 410/6, 
410/15, 410/25, 465/156, 465/378 a 692, vše v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 30.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 73/13–2014
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Fortel s. r. o. (dárce). Předmětem smlouvy je dar ve 
výši 10.000,- Kč na nákup školních pomůcek. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 74/13–2014
I. doporučí

Zastupitelstvu obce psáry schválit prodej části pozem-
ku p. č. 465/109 v k. ú. Dolní Jirčany po doložení geo-
metrického plánu. Kupní cena bude doporučena ve výši 
1.200,- Kč/m².

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

RO Usnesení č. 75/13–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Mateřská škola v Dolních Jirčanech – 
přírodní výukový areál a hřiště“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr cenové 
nabídky od Strašné dítě – Mgr. A. Klodová, Ph. D za cenu 
485.300,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 76/13–2014
I. souhlasí

S  přijetím dotace ze Středočeského  Fondu rozvo-
je obcí a  měst z  rozpočtu Středočeského kraje na 
akci „Informační a orientační systém obce“ ve výši 
140.000,- Kč – FRO/POV/019838/2014. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci 
„Informační a orientační systém obce“. 

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

RO Usnesení č. 77/13–2014
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1. SK Čechoslovan Dolní Jirčany – akce ukončení fot-

balové sezóny dne 14. 6. 2014, akce je povolena do 
2 hod. ranní,

2. Centrum Mozaika o. p. s. A SK SALH – akce pořádání 
mistrovství v „českém lakrose“ dne 21. 6. 2014, akce 
je povolena do 2 hod. ranní.

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

RO Usnesení č. 78/13–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stav-
bu č. EP–12–6002424 mezi obcí Psáry (budoucí povinná) 
a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí oprávněná) na pozemku 
p. č. 309/6 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 79/13–2014
I.  bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „opravu stropní kon-
strukce nad 2 NP v budově č. p. 12 základní školy“ od:
1. Linbach s. r. o. za cenu 123.462,49 Kč bez DPH,
2. Antonín Vrňata s. r. o. za cenu 81.362,32 Kč bez DPH,
3. Fas Maniny s. r. o. za cenu 92.359,10 Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Antonína 
Vrňata s. r. o. za cenu 81.362,32 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou odesláním objednávky. 

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

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�dubnu�a�květnu�2014
 9dokončení pokládky zámkové dlažby a obrubníků 
na chodníku v ulici Kutná,
 9výměna písku v pískovištích na dětských hřištích 
a v mateřské škole,
 9výměna zbývajících označených poklopů splaš-
kové kanalizace s otvory (47 ks) za poklopy plné,
 9instalace popelníků na čekárny autobusových 
zastávek,
 9odstraňování graffiti z autobusových čekáren,
 9oprava propadlé zámkové dlažby v ulici Roklinka, 
snížení kanálových šachet a poklopů do úrovně 
vozovky,
 9oprava komunikací Pod Strání, Za Vodárnou 
v Psárech, K Junčáku, Javorová, Na Vysoké,
 9oprava výtluků na komunikacích s  asfaltovým 
povrchem po zimním období,
 9snížení kanálové šachty v ulici Luční,
 9zametání komunikací po zimním období   Psáry, 
Dolní Jirčany,
 9oprava spadlých tašek – márnice Psáry,
 9sekání, shrabání, nakládka a odvoz trávy – hřbitov 
Psáry včetně zeleného pásu podél přístupové 
komunikace, ulice Jílovská, Psárská, Pražská, sídliště 
Štědřík, hřbitov Dolní Jirčany, mateřská školka 
a zelená školka, ulice Kutná, Ve Stráži, Luční, Lesní, 
Sluneční, Dlážděná, Na Vápence, Na Kopečku, 
Sportovní, Horní Hlavní, Landor, K Lůžku, 
Na  Lukách, Duhová, U Studny, K  Junčáku, 
U Nádržky, U  Potoka,
 9ořez větví na sídlišti Štědřík,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid  
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s  odpady z  chatových 
oblastí,

Opěrná zeď – ulice Hlavní

V měsíci červnu proběhla oprava zříceného valu na 
ulici Hlavní. Došlo k vybudování hloubených pilotů 
a celkovému zasanování opěrné zdi v částce převy-
šující 1,4 mil. Kč.

Rekonstrukce ulice Nad Nádržkou

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

17. 9. 2014, 18 hod.

RO Usnesení č. 80/13–2014
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (dárce) 
a Římskokatolickou farností Jílové (obdarovaná) na 
finanční dar ve výši 20.000,- Kč na opravy podlahy 
 sakristie – napadaní dřevomorkou v kostele Sv. Václava 
v Dolních Jirčanech. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 81/13–2014
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze 
dne 27. 5. 2014 mezi obcí Psáry a A. Magdovou a F. D. 
Grollierem. Předmětem dodatku je zrušení smlouvy 
o spolupráci. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

název rok 
podání poskytovatel zpracovatel podpora dotace projektová 

koordinace stav

Mobiliář a informační systém pro veřejný 
prostor obce Psáry

2011 Středočeský kraj M. Běťáková NE M. Vácha, 
M. Běťáková

ukončeno

Modernizace obecní knihovny 2011 Středočeský kraj M. Běťáková ANO 39 000 Kč M. Běťáková, 
I. Šimková

ukončeno

Bezpečné branky pro družstvo fotbalových 
žáků

2011 Středočeský kraj M. Běťáková ANO 40 000 Kč M. Běťáková, 
P. Jaško

ukončeno

Kanalizace v ulici Pod Kostelem 2011 Středočeský kraj M. Běťáková NE M. Vácha ukončeno
Nákup zásahové hasičské výstroje 2011 Středočeský kraj M. Běťáková NE M. Běťáková, 

M. Burián
ukončeno

Zastávkové přístřešky Psáry, Dolní Jirčany 2012 MAS Říčansko M. Běťáková NE M. Vácha, 
M. Běťáková

ukončeno

Rekonstrukce školního hřiště 2012 MAS Říčansko M. Běťáková ANO 179 563 Kč M. Vácha, 
M. Běťáková

ukončeno

Multifunkční sportovní hřiště 2012 ČEZ M. Běťáková ANO 1 000 000 Kč M. Vácha ukončeno
Dolnojirčanská Boží muka 2013 MAS Říčansko M. Běťáková ANO 89 701 Kč M. Vácha, 

M. Běťáková
ukončeno

Zastávkové přístřešky Psáry, Dolní Jirčany 2013 MAS Říčansko M. Běťáková ANO 445 023 Kč M. Vácha, 
M. Běťáková

v realizaci

Přírodně-výukový areál a hřiště MŠ 
v D. Jirčanech

2014 ČEZ M. Běťáková ANO 500 000 Kč M. Vácha, 
M. Běťáková, 
I. Vejsadová

v realizaci

Mobiliář pro knihovnu Psáry 2014 Středočeský kraj M. Běťáková ANO 24 400 Kč M. Běťáková, 
I. Šimková

v realizaci

Informační a orientační systém obce Psáry 2014 Středočeský kraj M. Běťáková ANO 140 000 Kč M. Vácha, 
M. Běťáková

v realizaci

Vodovod a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany 
– lokalita Vysoká, ul. Pod Kostelem

2014 OPŽP ALOWANCE ANO 10 257 801 Kč V. Málková, 
M. Vácha

v realizaci

Pořízením zametací multikáry k čistému 
vzduchu v obci Psáry

2013 OPŽP CTS s. r. o. ANO 2 731 321 Kč M. Vácha ukončeno

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci 
Psáry

2013 OPŽP Vyhnálková ANO 4 110 908 Kč M. Vácha, 
V. Málková, 
P. Jaško

v realizaci

Zateplení budovy obecní úřadu Psáry 2013 OPŽP CTS s. r. o. ANO 2 016 039 Kč M. Vácha v realizaci
CELKEM: 21 573 756 Kč

Nápadů, co všechno by se v  obci dalo udělat 
a vylepšit, je většinou dost. Ale k realizaci jsou kromě 
zapálených lidí potřeba především peníze. A zdaleka 
ne na všechno je dostatek financí v obecním rozpočtu. 
Nejrůznější dotace jsou skvělou příležitostí, jak uvést 
v život nápady a projekty, které by jinak byly odsou-
zeny k  šuplíkové existenci. Za poslední čtyři roky 
uspěla obec Psáry se svými žádostmi opakovaně 
u vícero poskytovatelů dotací. Jak šel čas a projekty 
se realizovaly, prezentovali jsme je v  Psárském 

zpravodaji a děkovali těm, kdo finanční prostředky 
poskytli. Nyní po čtyřech letech přinášíme souhrnnou 
tabulku s přehledem všech dotací. Ne všechny dotační 
žádosti uspěly napoprvé, ale nakonec se podařilo 
získat finanční podporu a zrealizovat všechny pro-
jektové záměry.

Velký díky patří jak poskytovatelům dotací, tak 
koordinátorským týmům, které projekty připravovaly 
a realizovaly, stejně jako zaměstnancům úřadu, kteří 
odvedli spoustu práce na administrativě, která je 
s projekty spojená.

Obec Psáry v měsíci květnu převzala do svého vlastnictví 
nosič se zametací nástavbou. V rámci 

podpory projektu „Snižování 
prašnosti“ byl nákup podpořen 
prostředky z Evropské unie 
i národní podpory v součtové 
hodnotě 2.712.000  Kč. 

V budoucnu tedy bude docházet 
k častější údržbě veřejných 

prostranství, než tomu bylo v minulosti. 
Za poskytnutí dotace Děkujeme!

D
E

Volby�do�Evropského�parlamentu�2014
Ve dnech 23.–24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. Do voleb šlo 38 uskupení, ze kterých 

bylo zvoleno 21 europoslanců (4 za hnutí ANO 2011, 4 za TOP 09 a STAN, 4 za ČSSD, 3 za KDU–ČSL, 3 za 
KSČM, 2 za ODS a jeden za Svobodné). Výsledky voleb v Psárech a v ČR najdete v následující tabulce:

celá ČR obec Psáry

Volební účast 18,20 % 22,34 %

ANO 2011 16,13 % 21,15 %

Koalice TOP 09 a STAN 15,95 % 30,76 %

Česká strana sociálně demokratická 14,17 % 5,41 %

Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová 9,95 % 4,02 %

Komunistická strana Čech a Moravy 10,98 % 3,14 %

Občanská demokratická strana 7,67 % 7,86 %

Strana svobodných občanů 5,24 % 10,66 %

Mgr. Martina Běťáková

DOTACE
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V  tomto čísle Psárského zpravodaje naleznete 
brožurku „IDEÁLNÍ SATELIT“. Prezentujeme v  ní 
závěry výzkumu, který v  uplynulých dvou letech 
probíhal v obci Psáry. Projekt se zrodil v rámci mezi-
národní spolupráce CULBURB – Kultura na hraně. 
Tým architektů a urbanistů zkoumal a podporoval 
veřejný život v šesti satelitních sídlech u středoev-
ropských metropolí. V  rámci CULBURBu jsme 
v Psárech a Dolních Jirčanech realizovali pět projektů: 
UFO, 50.000,- Kč, Stezka odvahy, Dobrodružství 
vzpomínek a Ideální satelit. Právě Ideální satelit 
nastartoval spolupráci mezí obcí Psáry, Centrem pro 
středoevropskou architekturu a architektonickou 
kanceláří MOBA studio. Z  této spolupráce vzešlo 
mimo jiné zadání pro architektonickou soutěž „Nová 
škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ a podobu dolnojir-
čanské návsi, o které se v tomto čísle dočtete také.
„Ideální satelit“

MOBA studio dlouhodobě hledá odpověď na 
budoucí podobu města a jeho příměstských částí 
(suburbií). Cílem je nalézt model, který sníží tlak 
suburbánního prostředí na město a jeho infrastruk-
turu a zároveň zvýší kvalitu života obyvatel obcí 
v blízkosti velkých měst. Nehledáme radikální řešení 
– tedy ani zahušťování příměstské zástavby a trans-
formaci satelitu na město, ani  romantické odříznutí 
se od města. Hledáme cestu k naplnění snu o životě 
v  přírodě. V  Psárech jsme k  dosažení tohoto cíle 
vytipovali tři nosné oblasti: stabilizovat, propojit 
a zkvalitnit život v obci. Každá z těchto tří myšlenek 
je v  „Ideálním satelitu“ naplnitelná 
nástroji, které jsme vyvinuli konkrétně 
pro obec Psáry, ale s určitou modifikací 
a zapracováním lokálních podmínek 
a specifik mohou být použity i v jiných 
obcích. 

Projekt „Ideální satelit“ nejenže řeší 
uspořádání veřejného prostoru, ale 
usiluje i o zlepšení komunikace mezi 
vedením obce a veřejností. A to jak 
v teoretické rovině v rámci samotného 
projektu, tak i v  praxi. Ke stěžejním 
tématům se vyjadřovali nejenom dospě-
lí, ale i děti z naší základní školy. A bylo 
až s podivem, do jaké míry se v základ-
ních názorech tyto dvě skupiny shodo-
valy. V rámci komunitního plánování se 

diskutovalo např. o jirčanské návsi, nové škole 
a pobytových loukách. Intenzivní komunikace s oby-
vateli, kterou aplikuje obec Psáry, představuje ideální 
způsob, jak řešit komplexní otázku dobudovaní 
občanské vybavenosti, sociální infrastruktury a veřej-
ného prostoru.

Brožura „Ideální satelit“se snaží popsat většinový 
názor našich obyvatel na budoucí směřování obce 
a vizi jejího rozvoje. Věříme, že díky zapojení odborníků 
i veřejnosti vznikl nadčasový projekt, který ani v budou-
cích letech neztratí na aktuálnosti a podpoře místních 
obyvatel. Byli bychom rádi, kdybyste k tomuto doku-
mentu přistupovali nikoli s otázkou, kdy se to či ono 
bude realizovat, ale spíš s ochotou se do plánování 
a  realizace jednotlivých oblastí zapojit. Jak jsme již 
viděli v případě veřejných diskusí o podobě dolnojir-
čanské návsi, teprve se vstupem veřejnosti do projektů 
začíná diskuse, která vede ke společnému cíli.

Milan Vácha, starosta Igor Kovačević, studio MOBA 

Studio MOBA

Naplnění snu o životě v přírodě

SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ PROSTOR OBCE

50. LÉTA SOUČASNÝ STAV



12� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ČERVEN�2014 www.psary.cz 13

Shoda na podobě nejdůležitějšího veřejného prostoru v Dolních Jirčanech

Náves v  Dolních Jirčanech je jedním z  výstupů 
projektu „Ideální satelit“, který jsme zpracovávali pro 
obec Psáry. Jedná se o architektonickou studii budou-
cí podoby návsi, projednanou s obyvateli blízkého 
i širšího okolí. V počátečním návrhu, který jsme v rámci 
„Ideálního satelitu“ prezentovali pro tento významný 
a dominantní veřejný pro-
stor, jsme připravili dvě 
varianty. První zachováva-
la stávající prodejnu 
s  restaurací postavenou 
v „akci Z“. Druhá varianta 
počítala s  demolicí této 
budovy a výstavbou nové-
ho objektu. K našemu 
nemalému překvapení při 
jednom z prvních jednání 
s veřejností lehce došlo ke 
shodě na tom, že je nutné 
stávající dům odstranit, 
jelikož popírá historickou 
stopu zástavby a navíc 
rozděluje prostor na před-
ní a zádní část. Shoda 
panovala i na vytvoření 
sdíleného prostoru, vybu-
dování nového domu se 
službami, revitalizaci louky 
u kostela a transformaci 
zadní části prostoru na 
pobytový park s dětským 
hřištěm a lavičkami. 
Následovala prezentace 
přepracovaného návrhu, 
kde jsme již vydefinovali 
určení jednotlivých objek-
tů. Poté jsme na webových 
stránkách obce zveřejnili 
dotazník, který zkoumal 
priority obyvatel ve vztahu 
k  dolnojirčanské návsi. 
Tyto jednotlivé fáze pro-
jednávání byly zakončeny 
závěrečnou prezentací 
a diskuzí.

Projekt návsi je ve své 

finální podobě tvořen dvěma „hmotami“, které svou 
proporcí korespondují s  proporcí okolní zástavby. 
První z navrhovaných staveb, pracovně pojmenovaná 
„vesdům“, počítá s provozovnami služeb a obchody 
v  přízemí a s  byty v  prvním patře. Druhý dům má 
sloužit jako komunitní centrum s  restaurací. 

Dominantním prvkem celého návrhu je „baldachýn“ 
– zastřešený venkovní prostor, který plní několik 
funkcí najednou – od pódia při různých akcích a kon-
certech až po stánkový prodej místních produktů. 
Baldachýn chrání před sluncem i deštěm jak účinkující 
a prodávající, tak běžné návštěvníky. Je to nevytá-
pěný, ale zastřešený prostor, který rámuje výhled na 
park z návsi a obráceně z parku na náves. Samotná 
náves je spádovaná směrem k  baldachýnu, takže 
před ním je výškový rozdíl půl metru, řešený třemi 
schody. Díky sklonu návsi je možné používat prostor 
i jako hlediště se spádem. Dalším zajímavým prvkem 
je několik vodních trysek pro letní osvěžení, které 
samotný prostor návsi nejen ochlazují, ale i zpříjem-
ňují svojí zvukovou kulisou. V  případě konání akcí 
nebo trhu lze trysky jednoduše vypnout, stejně tak 
v zimě. Dalším důležitým prvkem je soudobá socha, 
světelná instalace nebo třeba i sluneční hodiny 
umístěné na pomyslné ose, kde se setkávají škola, 
restaurace „Na Ko pečku“ a  novostavba „vesdům“, 
respektive komunitní centrum. 

V parku, jenž vznikne před komunitním centrem 
a baldachýnem, bude prodlužena stávající pěší osa, 
která směřuje na kostel. Podél cesty bude vysázeno 

stromořadí, mezi stromy se budou střídat lavičky 
a dětské herní prvky. Travnatý povrch parku bude 
v kontrastu s cihlovým povrchem náměstí. Cihlový 
povrch vychází z  historie Dolních Jirčan, geologie 
okolí a těžby cihlářské hlíny. 

Důležitou stránkou návrhu je i přehlednost veřej-
ného prostoru a minimalizace nekontrolovatelných 
míst. Díky úzkým hmotám a prosklení domu na jeho 
čelní straně nebudou vznikat tmavá zákoutí. 
Strategickým prvkem pro bezpečnost a kontrolu 
veřejného prostoru jsou zhruba čtyři byty v půdních 
prostorech. V neposlední řadě jsme nastavili i daleko 
větší komfort pro parkování aut a namísto současné 
kapacity 20 aut se počet parkovacích míst zvýší na 
35, aniž by však vznikal dojem, že náves je velké 
parkoviště. Samozřejmostí jsou stojany na kola, 
lavičky, místo pro kontejnery na tříděný odpad, 
osvětlení a další doplňky veřejného prostoru.

Hlavním cílem celého návrhu je, aby i ve  zdejší 
obci byly nabízeny kvalitní služby a aby se již oby-
vatelé Dolních Jirčan a Psár nemuseli zbytečně často 
vydávat autem za základními službami, občerstvením, 
jídlem či zábavou. 

Milan Vácha, starosta Igor Kovačević, studio MOBA 

Náves v Dolních Jirčanech
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Soutěžíme o titul Vesnice roku Vít Olmr

Ve čtvrtek 22. května navštívila naši obec hodnoticí komise soutěže Vesnice roku. Po prvotních prezentacích 
starosty a místostarostky obce v zasedací místnosti OÚ s ukázkou našich kronik byli všichni zúčastnění 
převáženi autobusem pana Adámka po vybraných místech naší obce. Pouhé dvě hodiny času, které zde 
směla komise strávit, byla nepříjemně krátká doba, ale s výsledkem byli všichni i přes hektické stěhování 
a parné letní počasí nadmíru spokojeni.

Uvítání na obecním úřadě bylo velmi přátelské 
a první cesta vedla do knihovny, kde se pod vedením 
paní Ivany Šimkové komise dozvěděla o návštěvnosti 
knihovny čtenáři a sama se mohla záhy přesvědčit 
o multifunkčnosti knihovních prostor. To se týkalo 

zejména chvíle, kdy se sem právě stěhovaly děti 
z Klubíčka, aby uvolnily prostor zasedací místnosti, 
kde se jim obvykle promítají pohádky.

Úvodní prezentace starosty Milana Váchy v zase-
dací místnosti byla zaměřena zejména na rozvoj 
a výstavbu obce, protikorupční opatření a chod úřadu 
směrem k občanům. Další prezentace místostarostky 
Vlasty Málkové poukazovala zejména na budování 
občanské společnosti, činnost spolků, zábavní a kul-
turní akce pro děti i dospělé a péči o seniory. Poté 
se komise vydala na prohlídku obce. 

První cesta vedla na psárskou náves, kde byla 

nejprve Jakubem Adámkem představena pekárna 
provozovaná domovem Laguna. V té době se k nám 
přidali také členové mysliveckého sdružení Borovina 
v  čele s  předsedou Ladislavem Raczem a cestou 
referovali o dění v Psárech.

Dále byla starostou Ladislavem Zeithamelem 
a čestným starostou Jiřím Křížem představena hasič-
ská zbrojnice SDH Psáry a psárské hřiště. Hojná účast 
dětí na probíhajících trénincích byla komisaři vysoce 
hodnocena.

Následně byla celá delegace převezena do nízko-
prahového centra Mozaika, kde se za účasti vedoucího 
klubu Ondřeje Kracmana představili naši senioři. 
Zlatým hřebem pak byla ochutnávka domácího pečiva 
od tradiční selky. 

Třetí zastávkou byla Zelená škola coby jedinečný 
příklad spolupráce soukromého investora s obcí. 

Ráda bych poděkovala za sebe i za pana 
starostu všem, kdo se zúčastnili soutěže Vesnice 
roku, věnovali svůj čas a pomáhali vše připravit. 

Budeme mít radost, pokud získáme některé 
z  možných ocenění. Pokud ne, je pro nás i tak 
velkou odměnou stále větší soudržnost lidí v naší 
obci, jejich týmový duch a ochota věnovat energii 
i čas společnému cíli. 

Ještě jednou díky všem a jak píše kolega Víťa 
Olmr – držme si palce!

Vlasta Málková, místostarostka

Součástí byla krátká prezentace rozvoje školství v naší 
obci a výhled do budoucna s ukázkou architektonic-
kých návrhů na novou školu z proběhnuvší soutěže. 
Velký úspěch zde sklidil dar ředitelky školy Ireny 
Vejsadové v podobě vajec od školních slepic.

Poslední zastávkou bylo dolnojirčanské hřiště, kde 
členové SDH Dolní Jirčany za odborného komentáře 
velitele jednotky Miloslava Buriána předvedli ukázku 
vyproštění zraněného z automobilu (figuranta dělal 
jeden z komisařů). Precizní provedení nenechalo 
nikoho na pochybách o profesionalitě našich 

dobrovolných hasičů. Členové Čechoslovanu Dolní 
Jirčany v čele s Petrem Jaškem a Romanou Hájkovou 
pak při této příležitosti slavnostně otevřeli zrekon-
struovanou klubovnu. Obecní úřad spolu s Hospůdkou 
Na hřišti pak pro komisi i dobrovolníky připravili 
krátké pohoštění. Hřiště zcela zaplněné dětmi i dospě-
lými dobře dokreslilo sportovní atmosféru v  naší 
obci. 

Závěrem děkujeme všem, kdo se na naší účasti 
v  soutěži jakkoliv podíleli, ať radou, prezentací, či 
pomocí s organizací, a nyní si již jen držme palce.

Provozování vodovodu a kanalizace podle nové 
koncesní smlouvy 

Na základě strategické studie ze září 2008 byla 
stanovena jedna z  nejdůležitějších priorit rozvoje 
obce Psáry – dokončení vodohospodářské infrastruk-
tury obce. V obci byla rozšířena čistírna odpadních 
vod (ČOV) a vybudován vodojem na Vysoké v celkové 
hodnotě investic ve výši 92,2 mil. Kč. Financování 
celé akce bylo zejména z  dotačních prostředků 
z Operačního Fondu Životního prostředí ve výši 68 % 
z hodnoty celého projektu, spoluúčast byla hrazena 
z prostředků obce Psáry. 

Vstup obce Psáry do projektu ČOV  v hodnotě 
92,2 mil. Kč byl schválen zastupitelstvem v březnu 
roku 2009, čímž se spustil administrativně náročný 
proces na získání dotace z evropských peněz, který 
obec úspěšné zvládla. 

Získání finančních prostředků z Operačního fondu 
životního prostředí (OPŽP) bylo podmíněno mimo 
jiné i vypsáním výběrového řízení a následným uza-
vřením koncesní smlouvy na provoz vodovodu 
a kanalizace. Nedílnou součástí koncesní smlouvy je 
požadavek Státního fondu životního prostředí na 
zavedení předepsaného finančního modelu pro 

tvorbu cen vodného a stočného. Finanční model 
OPŽP požaduje, aby do ceny vodného a stočného 
byly zahrnuty prostředky na obnovu vodovodu 
a  kanalizace. To se projeví zavedením a výrazným 
navýšením položky nájemné v  cenové kalkulaci 
a  dojde tak ke zvýšení ceny vodného a stočného. 
Nájemné je příjmem obce Psáry. Provozovatel nájem-
né pravidelně hradí na účet obce a obec tyto pro-
středky používá k obnově vodohospodářské infra-
struktury obce Psáry. Ceny vodného a stočného jsou 
v souvislosti s tímto projektem dozorovány Státním 
fondem životního prostředí. 

V  souvislosti s  těmito strategickými projekty 
dochází ke zvýšení ceny vodného a stočného v obci 
Psáry z  32,87 Kč/m3 na 37,14 Kč/m3 za vodu 
a z 25,17 Kč/m3 na 28,13 Kč/m3 za stočné včetně DPH, 
tedy v součtu na 65,27 Kč/m3. 

Pro srovnání lze například uvést, že cena vodného 
a stočného v obci Psáry je zhruba o 20 Kč/m3 nižší 
než cena v sousední Kamenici (86,25 Kč/m3 vč. DPH) 
nebo v Sulicích (85,94/Kč m3 vč. DPH).

Ing. Marcela Zachová, VHS
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Sedm statečných v cíli Vít Olmr

Když byl v říjnu 2011 na tiskové konferenci zahájen protikorupční audit místních samospráv pracovně 
nazvaný 7 statečných (bylo vybráno 7 obcí – Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá), 
nikdo moc nevěděl, jak rozsáhlý zásah do různých oblastí bude následovat. Cílem bylo zejména zvýšit 
transparentnost úřadu a tím zlepšit důvěru občanů v  místní samosprávy. Přestože byl projekt původně 
plánován na 12 měsíců, na závěrečné zprávy došlo až na začátku letošního roku a obec Psáry byla první, 
kdo měl uzavřeny a zveřejněny všechny kapitoly. Na základě auditu rovněž sklízí nejen úspěch, ale i různá 
ocenění. 

Protikorupční audit byl rozdělen do devíti různých 
kapitol a jeho výsledkem byla zejména úprava směr-
nic a interních rozhodovacích procesů obce. Jak se 
závěry auditu příslušná samospráva naloží, bylo jen 
a výhradně na ní. V Psárech to představovalo nutnost 
velkých změn ve znění směrnic, ale rovněž například 
v obsahu WWW stránek obce, a zejména první kapi-
tola (Veřejné zakázky) byla mimo-
řádně náročná, než jsme pocho-
pili, že audit ve skutečnosti 
nepřináší kritiku, ale upozorňuje 
na to, co máme zlepšit.

 Veřejné zakázky
Kapitola veřejných zakázek 

představovala největší oříšek 
zejména díky rozsáhlosti zjištění. 
Kapitolu se podařilo vyřešit 
kombinací nové Metodiky zadávání veřejných zakázek 
a současně vytvořením zvláštní aplikace na WWW 
stránkách obce. Tam se nyní vypisují všechny veřejné 
zakázky včetně avíz na chystané projekty spolu 
s určením stavu a výsledku. Rovněž jsou na webových 
stránkách uvedeny všechny faktury nad 20 000 Kč 
a faktury s vazbou na vyhlášenou veřejnou zakázku 
jsou k zakázce automaticky připojeny. Díky tomu si 
mohou občané snadno vyfiltrovat všechny platby 
k  dané zakázce, ale rovněž všechny faktury (nad 
20  000 Kč) konkrétnímu dodavateli. Tím se snižuje 
i riziko rozdělování zakázek s cílem snížit jejich hod-
notu. Za zveřejňování faktur získala obec cenu 
Otevřeno 2013 – kategorie Otevřená data.

 Finanční majetek
Nejméně problematická kapitola. Obec měla jako 

jediná z hodnocených obcí už před auditem vypra-
covaný plán cashflow (hospodaření s penězi v čase). 
V diskusi s hodnotitelem došly obě strany ke shodě, 
že vzhledem k výši prostředků obce není nutné 
zavádět strategii, bude-li na celý proces pravidelněji 
dohlížet finanční výbor obce.

 Hmotný majetek
V případě kapitoly věnované nakládání s hmotným 

majetkem jsme nakonec došli ke shodě, že majetek, 
který má obec k dispozici k prodeji, až na několik 
málo výjimek tvoří pouze neprodejné několikamet-
rové pásy pozemků sousedící se soukromými parce-
lami. Není tedy kvůli nim nezbytné vytvářet speciální 
obecné opatření. Zbývá dořešit zveřejňování smluv 
o pronájmu, které bude uvedeno v  registru smluv 

a jež je ve fázi příprav. 

  Přístup k informacím
Kapitola se věnuje přístupu 

k  informacím dle zákona 
106/1999 sb. O  svobodném 
přístupu k  informacím a byla 
beze zbytku splněna. Na základě 
auditu byla upravena směrnice 
pro poskytování informací dle 
zákona a spolu s tím je vytvořena 

webová aplikace umožňující zveřejňování žádostí 
i souvisejících odpovědí s chronologickým řazením. 
Rovněž je vytvořen formulář pro podávání žádostí 
o  informace, kterým mohou občané žádat o  infor-
mace a současně zůstat na veřejnosti anonymní 
(nechce-li žadatel, nemusí být zveřejněny). Všechny 
žádosti se pak automaticky řadí do systému, zveřejňují 
a až do vyřízení se zobrazují jako nevyřízené. 

 Obsah webového portálu
Tato kapitola se do značné míry křížila s ostatními 

body auditu, neboť řadu bodů jsme automaticky řešili 
v návaznosti na webové stránky obce. Zveřejňování 
veřejných zakázek a podobně bylo tedy vyřešeno 
v  jiné kapitole. Naopak nedošlo ke shodě a nebyl 
naplněn bod zveřejňování termínu a podkladů pro 
jednání rady obce a nejsou zveřejňovány ani zápisy 
z jednání rady (více viz kapitola 8). Podobně jsme se 
dostali do střetu v případě zveřejňování strojově 
čitelných dokumentů. Obec zveřejňuje pouze strojově 
čitelná PDF, u nichž lze snáze zajistit autenticitu 
dokumentu na rozdíl od formátů XLS či DOC. Zbývá 
doplnit zveřejňování koncepčních a strategických 
dokumentů, které se uskuteční v průběhu roku 2014. 
Na základě doporučení auditu však byl doplněn proces 
zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva 

obce. Nad rámec auditu jsou zveřejňovány video-
záznamy ze zasedání zastupitelstva, za které byla 
obec mimo jiné nominována na cenu Bílé lilie 2013. 

 Radniční periodikum
Snad nejproblematičtější kapitola celého auditu 

věnovaná Psárskému zpravodaji. Zásadní zlepšení 
v obsahu Psárského zpravodaje však kromě samot-
ného obsahu dokumentují nezávislé audity a porov-
nání aktuálního stavu s auditem v roce 2010, kde byl 
Psárský zpravodaj umístěn v klasifikovaných perio-
dikách až na posledním místě (47–103. místo bylo ve 
skupině v oblasti absolutní cenzury), zatímco v letošním 
roce dle infoligy Otevřeno.cz figuruje na 29. místě 
ze 187 hodnocených. A umístění by jistě mohlo být 
i lepší, kdyby opoziční zastupitelé byli ochotni pre-
zentovat své názory (i přes opakované výzvy většinově 
opoziční redakční rady). Složení redakční rady ze 
zástupců jmenovaných jednotlivými stranami zastu-
pitelstva obce je tedy dobré řešení. Ostatní audito-
vané body jako zveřejňování avíz na akce pořádané 
nejen obcí či zveřejňování komentářů občanů bylo 
naplněno. Na schválení rovněž čeká vnitřní předpis 
pro uveřejňování obsahu v Psárském zpravodaji.

 Dotace
Dotační politika obce je jedinou oficiálně neuza-

vřenou kapitolou protikorupčního auditu, a to jen 
díky způsobu dotování zájmových spolků v obci. Ten 
předpokládá schvalování roční dotace zastupitel-
stvem obce, a ověření jednotlivých řešení v praxi je 
tak poněkud složitější. Dotace pro rok 2014 již spor-
tovní komise posuzovala a doporučovala ZO podle 
pravidel nové směrnice a tuto na základě reakcí 
spolků upravovala do uživatelsky stravitelnější podo-
by. V tuto chvíli je ke schválení připravena směrnice 
a webová aplikace, která tento bod řeší a jež čeká na 
schválení.

 Rozhodování volených orgánů obce
Nejrozsáhlejší kapitola celého auditu měla 21 bodů 

a zabývala se chodem rady obce, zastupitelstva 
a výborů. K nesplněným bodům patří etický kodex 
pro zastupitele (v době provádění auditu při složení  
zastupitelstva obce bylo jeho schválení neprůchozí) 
a zveřejňování zápisů z jednání rady obce. Zasedání 
rady obce je ze zákona neveřejné; hlavním důvodem 
je potřeba projednávání důvěrných informací pouze 
v rámci rady. Pokud by se zveřejňovaly zápisy, hrozí 
navíc únik důvěrných informací zneužitelných napří-
klad v případě vyjednávání podmínek s obchodním 
partnerem. Veřejnosti jsou tedy předkládána pouze 
usnesení rady coby výstupy činnosti a občané mají 

právo jednání rady konfrontovat na jednání zastu-
pitelstva obce. Naopak řadu bodů auditu řeší nový 
jednací řád zastupitelstva obce, který nyní vyžaduje 
například důvodové zprávy k  jednotlivým bodům 
jednání zastupitelstva obce. Zásadním přínosem je, 
že obec začala zveřejňovat podklady pro jednání 
zastupitelstva online, a občané se tak mohou na 
jednání ZO připravit stejně jako zastupitelé. Zavedla 
také jmenné záznamy hlasování u zastupitelstva 
i rady, jak je vidět v přehledech usnesení rady a zápi-
sech z jednání zastupitelstva. Hlasování jednotlivých 
členů je též vidět na videozáznamech z jednání, které 
Psáry zveřejňovaly už před auditem.

 Stížnosti a oznámení
Poslední kapitola protikorupčního auditu, která 

opět řešila připomínky zčásti úpravou stávající interní 
směrnice úřadu a zčásti naprostou otevřeností na 
webu obce. Pro podávání stížností tak byla zcela 
převrácena logika směrnice, která nyní jakékoliv 
podání považuje primárně za anonymní a současně 
předepisuje, aby veškerá podání byla okamžitě uve-
řejněna na stránkách obce. Paralelně k pilování 
procedurálních nastavení však již obec zprovoznila 
online aplikaci k podávání stížností, která bude 
zároveň zobrazovat přehled už podaných stížností 
a způsob jejich vyřízení. Při zadávání stížnosti či petice 
je jasné, kdo se jí bude zabývat, a už od počátku je 
eliminován možný střet zájmů, kdy zodpovědné 
osoby jsou voleny podle toho, na koho stížnost 
směřuje. Aplikace umožňuje zadávat stížnosti i ano-
nymně a v návodu se uživatel dokonce dočte, jakým 
způsobem je možné anonymizovat IP adresu, z níž 
stížnost podává. Počet podaných formálních stížností 
prokazuje vysokou kultivovanost našich občanů, 
neboť se neprokázaly počáteční obavy ze splynutí 
stížností na činnost obce a hlášení závad. 

Závěr
Celkově můžeme protikorupční audit považovat 

za mimořádně úspěšný, i když ne všechny body jsou 
splněny podle doporučení auditorů. Ačkoli se v prů-
běhu celého projektu mohlo velmi často zdát, že pro 
obec našeho rozměru a našich finančních prostředků 
nemá audit výrazný smysl, pomohl nastavit pravidla 
tak, aby delší dobu nebylo třeba do interních směrnic 
výrazněji zasahovat, a to je dobře. Rovněž ocenění 
a uznání získaná ať již od protikorupčních občanských 
sdružení, nebo od ostatních obcí ukazují na to, že 
nastavený trend se ubírá správným směrem. Pro 
občany je na první pohled patrná změna obsahu 
webových stránek a rychlejší odezva pracovníků 
obce. Věříme, že tomu tak bude i nadále. 
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Úřad blíže občanům
I nadále si občané mohou domlouvat schůzky 

se zástupci vedení obce (starosta nebo místostarost-
ka) mimo pracovní dobu (pondělí–pátek), a také 
každou sudou sobotu v měsíci v době od 9 do 
12 hod.
Schůzky:

 y je možné domluvit telefonicky nebo emailem,
 y by měly sloužit našim občanům, kteří se díky 
pracovnímu vytížení nemohou dostavit na úřad 
v pracovní době a jejichž problém je příliš kom-
plikovaný a nelze ho vyřešit telefonicky,

 y nejsou určeny k vyřizování 
běžné administrativní agen-
dy, jako je ověřování podpisů 
či kopií, výpisy z katastru 
nemovitostí atd.,

 y je možné sjednat jako osobní 
setkání na obecním úřadě nebo 
jako on-line schůzku prostřednic-
tvím SKYPE (skype jméno 
oupsary).

Své požadavky pište prosím na starosta@psary.cz 
nebo malkova@psary.cz, příp. volejte 241 940 454. 
Do žádosti uvádějte i  své kontaktní údaje (telefon) 
a stručný popis problému.
INFO CENTRUM – v úředních hodinách je našim 
občanům zdarma k dispozici PC s internetem.

O čem se mluví
Kdo povoluje stavby v naší obci?

Často se setkávám s názory, jak je možné, že obec povolila „takovou hrůzu“, nebo jak to, že se staví tam 
a tam, když se to jistě nesmí. Rád bych tedy opět využil příležitosti a toto zásadní nepochopení objasnil.

Je nutné si uvědomit, že pro Psáry a Dolní Jirčany 
povoluje, schvaluje a kontroluje stavby Stavební úřad 
(SÚ) v Jesenici, který se řídí zákonem a územním 
plánem obce. V naší obci je ustanovena stavební 
komise jako poradní orgán obce, který se nad rámec 
povinností schází každých 14 dnů. Úkolem stavební 
komise je posuzovat stavební záměry a případně 
upozorňovat na stavební nesrovnalosti. Pokud je dle 
jejího názoru stavba architektonicky nevhodná či 
v rozporu s právními předpisy, doporučí radě obce 
vznést na stavební úřad k předmětné stavbě námitky 
nebo připomínky. Je to ale právě a pouze SÚ, resp. 
jednotliví referenti, kdo má odpovědnost (i trestně-
právní) za své postupy a svá rozhodnutí. Může se 
tedy stát, že náš výklad zákona nebo územního plánu 
naší obce je v rozporu s výkladem SÚ Jesenice. 
Rozhodující slovo má ale vždy SÚ Jesenice nebo 
v případě odvolání jeho nadřízené orgány (Středočeský 
kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

V naší obci zpracováváme pouze agendu silniční 
(Silniční správní úřad Psáry). V napojování objektů na 

komunikaci ovšem zásadní problémy dlouhodobě 
neregistrujeme.

Milan Vácha, starosta

Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry, RC Domeček, Nízkoprahový klub Mozaika
a MC Pohádka Jesenice Vás srdečně zvou  na

Kdy:  
v sobotu 6. září 2014 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

Kde:  
start i cíl - na hrázi rybníka
Kukaláku
v Dolních Jirčanech

Startovné:
50,- Kč
(Výtěžek bude rozdělen
do třídních fondů všech tříd
MŠ a ZŠ Psáry a do výtvarné
dílny MC Pohádka.)

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 6 let), kde upečou dort s Pejskem a Kočičkou, navléknou
korálky pro Makovou Panenku, vyzkouší si sbírání pylových knedlíčků se Včelkou Májou a najdou
spoustu dalších pohádkových bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, vyzkouší Vaši obratnost Vinnetou i Avatar, vyluštíte šifru s veverkou Scratem, přelstíte
Gorgony a hlavně se vůbec nebudete nudit....Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě umělo číst a psát.

Z důvodů hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o  včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start). Registrace budou na stránkách www.psary.cz
a www.skolapsary.cz v průběhu měsíce července.

Pro děti i dospělé hraje živá hudba - skupina Fishmeni. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky
limonáda a buřt zdarma.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.
Možnosti parkování budou vyznačeny.
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Vítání občánků
První letošní Vítání občánků proběhlo shodou 

okolností ve velmi stylovém termínu – na Den dětí. 
Ze 14 nově narozených miminek přijalo pozvání šest 
holčiček a čtyři chlapci, a to v doprovodu nejen rodičů, 
ale i starších sourozenců, babiček a dědečků. Jejich 
přítomnost jako vždy umocnila slavnostní atmosféru 
Vítání občánků, které má v naší obci letitou tradici. 
I program držel již tradiční a osvědčenou strukturu 
– úvodní slovo místostarostky Vlasty Málkové, vystou-
pení dětí z místní školy, podpis rodičů do pamětní 
knihy, focení. 

Na další děti se budeme těšit na podzim!

Děti, které jsme přivítali 1. června 2014:
Zuzana Forstová

Kristýna Humpová
Eliška Kašparovská
Vojtěch Pavel Kovář

Adam Machovský
Andrej Poslušný
Sofie Thumová
Elena Tomková

Tomáš Trnka
Tereza Tupá

Natálie Mojžíšová

Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Fotosoutěž na téma: Zahrady a zahrádky
Je jedno, zda vlastníte pole, zahrádku či jen květináč za oknem. 

Vyfoťte je s láskou, důvtipem a fotku pošlete do redakce Psárského 
zpravodaje. Z nejlepších snímků bude sestaven obecní kalendář 

pro rok 2015.
Kdy: do 31. července 2014. Jak: v elektronické podobě. 

Kam: na e-mail psarskyzpravodaj@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu NALEŽATO  

v co nejlepší kvalitě.

Alena Myslivečková 90
Vlasta Demeterová 80
Jaroslav Skřivan 80
Jiřina Schühlerová 75 
Mirek Brabec 70
Ludmila Maťáková 70
František Tomášek 70

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v červenci 
a srpnu oslaví  
významné  
životní  
jubileum
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Korálkování umí chytit u srdce
Vědí o tom své místní seniorky, které se již několik 

měsíců scházejí u stále oblíbenějšího „korálkování“. 
Jejich výrobky jsou stále krásnější a složitější. Díky 
novému volnočasovému centru MOZAIKA, kde se 
schází místní občané všech generací, zaujalo jejich 
kouzlení z drobounkých korálků i děti, které zde tráví 
svůj volný čas. 

„Korálkování baví nejen nás, babky, ale zapojily se 
i děti. Jsou moc šikovné, a to nejen děvčata! Pod naším 
vedením všichni vyrobili zvoneček, ti nejšikovnější navíc 
i kytičku, a vše odnesli domů maminkám,“ vypráví 
s radostí paní Jitka, která chodí na kurzy již od minu-
lého roku.

-lib-

POSLEDNÍ ŠANCE !
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Studenti univerzity třetího věku dostali svá „vysvědčení“
Ráda bych se podělila o své dojmy z navštěvování 

Virtuální univerzity třetího věku, dokončení nultého, 
ale hlavně prvního semestru. 

Vzdělávací přednášky probíhaly vždy v příjemné 
a klidné atmosféře, takže mohu říct, že nám po každé 
přednášce zůstalo něco v  hlavě, což jsme zúročili 
v testech. Vždycky jsme odcházeli s dobrým pocitem, 
že jsme pro sebe něco udělali a že se o to můžeme 
podělit i doma. Velký podíl na našem zájmu o studium 
na VU3V má naše paní místostarostka Málková. Přináší 
nám dobrou náladu, povzbuzení a pomoc. Je naší 
průvodkyní během promítaných přednášek, které 
pro nás natočili profesoři na vysoké škole. Díky ní 
jsme prožili i pěkné odpoledne, kdy nám předávala 
pro nás tak důležité závěrečné „certifikáty“. Měli jsme 
zajištěné pohoštění, přítomen byl fotograf a pro naši 

zábavu přišel i pan harmonikář. Povídali jsme si, 
zasmáli se a hlavně s chutí jsme si zazpívali. Nesmím 
zapomenout, že jsme si také vybrali nové téma pro 
druhý semestr. Již teď se máme na co těšit a jsme 
rádi, že naše první studijní krůčky byly tak úspěšné. 
Teď už víme, co nás čeká, a od podzimu budeme 
pokračovat s „plným nasazením“.

Zdenka Lexová

První semestr, ve kterém 27 seniorů studovalo 
téma Čínská medicína v naší zahrádce, je úspěšně 
za námi. Na konci semestru studenti prvního ročníku 
hlasovali a z napínavého „souboje“ témat vzešel pro 
podzimní semestr vítěz: Umění rané renesance v Itálii.

Těší mne, že nápad otevřít Virtuální univerzitu 
třetího věku v naší obci se osvědčil a studující jsou 
s průběhem spokojeni. Pokud i vy zvažujete přidat 
se od podzimu do našich řad, dozvědět se spoustu 
nových informací a zároveň si užít spoustu pohody 
v kolektivu stejně naladěných lidí, ozvěte se na e-mail: 
 malkova@ psary. cz nebo zavolejte na tel. 602 714 101.

Vlasta Málková, místostarostka

VU3V
V lednu to začalo, byl to dobrý nápad, 
chtěli jsme vědět víc, než kde je „východ a západ“.
Začali jsme navštěvovat univerzitu třetího věku, 
abychom si dokázali, že jsme ještě k světu.
Museli jsme probrat spoustu „učební látky“,
málem to odnesly naše nervy i velikonoční svátky.
Bylinky tu totiž mají názvy pěkně krkolomné,
některé jsou dominantní a některé zas skromné.
Jsou to však dámy mezi květenou,
 potraviny nám v kuchyni ovoní a bolesti zaženou.
Tak třeba šišák, konopí, šalvěj, rdesno mnohokvěté,
jsou to bylinky úctyhodné a velkolepé.
O bylinkách dalo by se ještě dlouho psáti, 
umí nám krev rozprouditi, dovedou i hřáti.
My dnes už víme proč a na co jsou,
že s nemocemi s převahou bojujou.
Při testech pak dáváme do toho všechno,
bereme to vážně, není to přeci žádné „techno“.
Je to bezva zase mít své cíle,
dovědět se nové věci a prožít hezké chvíle.
Informací jsme měli z přednášek vždycky dosti,
na své si přišla paměť i ty naše starší kosti.
Chodili jsme na přednášky všichni moc rádi, 
získali jsme informace a snad i kamarády.
A i když je toho ještě hodně co nás čeká,
 my se do toho pustíme, nic nás nepoleká.
Ještě díky také naší paní místostarostce,
vždyť jsme to zmákli vždy celkem hladce.
Na další semestr se už dnes všichni těšíme,
i když ještě téma zatím nevíme.

Zdenka Lexová, absolventka 1. semestru VU3V

Do VU3V se může zapojit kdokoliv splňující tyto předpoklady: 
 osoby se statutem důchodce,
 invalidní důchodce bez rozdílu věku,
 osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní). 
Ke studiu podzimního semestru se mohou hlásit i noví zájemci, semestry na sebe nemusí podle pravidel 

U3V navazovat. Jakmile účastník absolvuje celkově 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci na Českou 
zemědělskou univerzitu. Během semestru se studenti setkávají jednou za 14 dní na cca 1,5–2 hodiny na 

OÚ Psáry.

Univerzita třetího věku pokračuje dalším ročníkem
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Co všechno jsou schopni a ochotni vydržet 
návštěvníci, účinkující i organizátoři kulturních akcí 
v naší obci, prověřilo extrémně hnusné počasí letoš-
ních Májových slavností. Předchozí téměř letní dny 
totiž vystřídal víkend s  teplotami pod 10 °C, které 
doplňoval vydatný déšť. 

I přesto na donojirčanské návsi odstartovaly slav-
nosti, na kterých vystupovaly děti ze základní a mateř-
ské školy, z Domečku a z místních kroužků. Své pří-
znivce nezklamal ani Daniel Hůlka, který za doprovodu 
pěkného lijáku téměř hodinu zpíval davu barevných 

deštníků a pláštěnek. Na konci ocenil vytrvalost všech 
přítomných a konstatoval, že vystoupení s  horším 
počasím ještě nezažil. O to větší však byla radost 
několika výherců, kteří získali v soutěži vstupenky na 
blížící se Hůlkův koncert. A navíc v kryté hale!

Večerní akce pro děti s názvem Noc s upírem, která 
se měla konat v okolí rybníka Kukaláku byla prozíravě 
přeložena na další víkend, který již nabídl dětem 
i dospělým daleko lepší povětrnostní podmínky. Ale 
o tom již na stránce 26.

Lucie Libovická

Čarodějnice�2014
Na hřišti v Psárech uspořádalo dne 30. dubna od 

18 hodin Sdružení dobrovolných hasičů Psáry pálení 
čarodějnic pro nejmenší. Děti, kterých přišlo kolem 
padesáti, dostaly zdarma limonádu a buřt, který si 
na malém ohništi za asistence rodičů opékaly. 
Některým se podařilo buřtíka „přiložit“ do ohně, což 
ale pořadatelé vyřešili dodáním nového. Škoda jen, 
že samotných čarodějnic s košťaty přilétlo méně než 
v loňském roce. 

Po skončení akce na hřišti se rodiče s dětmi pře-
sunuli k  ostatním na Vápenku, kde místní mládež 

připravila vskutku impozantní představení. Kat se 
svým pomocníkem připevnili čarodějnici ke kůlu na 
hranici a poté společně se dvěma asistenty loučemi 
hranici zapálili. Atmosféru umocňoval působivý 
hudební doprovod. Hranice plála, u stánků teklo pivo 
a limonáda proudem, porce grilovaných pochoutek 

mizely z pultů, hudba se linula z reproduktorů a všich-
ni se náramně bavili dlouho do noci. Na bezpečnost 
dohlížela požární hlídka místního SDH s cisternou. 
Poděkování za vyvedenou akci patří nejen všem 
organizátorům, ale i účastníkům.

Ladislav Jašinský

Kouzla a čáry v Dolních Jirčanech
Čarodějnické reje se 30. dubna v Dolních Jirčanech 

tradičně vydařily, a to včetně téměř letního počasí. 
Hřiště se doslova hemžilo dětmi oblečenými do 
čarodějnických úborů a komise, která měla na starosti 
vyhodnocení soutěže o nejlepší masku, stála před 
nezáviděníhodným úkolem. Naštěstí dárků bylo dost 
pro všechny, a tak žádné malé strašidlo neodešlo 

s  prázdnou. Bavili se i dospělí, však k  tomu byly 
splněny všechny základní předpoklady – oheň, opé-
kání uzenin, pivo, spousta kamarádů a známých. Ke 
skvělé atmosféře přispěla i skupina Fischmeni, která 
je už neodmyslitelnou součástí místních akcí. Tak za 
rok nashle! 

-lib-

Stalo se
Májové slavnosti pod deštníkem
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Pavouci a upíři Martina Jedličková

Byl jich tentokrát v dubnu a v květnu mezi stromy 
nad Kukalákem doslova plný les. Řeč však není 
o  „havěti“, která nahání spíše hrůzu, tato stvoření 
naopak přitahovala pozornost. Nejdříve, v  dubnu, 
natahovali své sítě ve spolupráci s místními myslivci 
v lese Pavouci (již tradiční partička dobrovolníků kolem 
Vlasty Málkové, Martiny Jedličkové, Lenky Málkové 
a Ondřeje Kracmana). Po celé odpoledne k nim prou-
dily zástupy dětí a rodičů. Jejich 
mnohdy společným úkolem 
bylo zdolat čtyři lanové překáž-
ky, z nichž jedna měla označení 
„na vlastní nebezpečí“. Není 
divu, že právě před ní se stály 
hodinové fronty. Všichni ji chtěli 
vyzkoušet a vrchní Pavouk 
Ondra Kracman u ní po dobu 
šesti hodin nepustil lano 
z rukou. 

Na stanovištích myslivců pak 
děti za vydatné podpory rodičů 
střílely „na jelena“, poznávaly 
zvířecí stopy i zvířata. Počasí 
nám opět přálo, vytyčená trasa 
vedla dosud neokoukanými 
lesními stezkami, v cíli na děti 
čekal diplom a sladká odměna. 
Co více si k rodinně strávenému 
odpoledni přát !

A po odpoledni přichází 
večer a pak noc... A ne ledajaká. 
Květnová a strašidelná. Co na tom, že jednou musela 
být z důvodu nepřízně počasí přeložena na jiný 
termín. Na účasti a zájmu nebojácných dětí se to 
vůbec neprojevilo. Každý chtěl na vlastní oči vidět, 
zda má upír opravdu tak velké zuby, jak se o něm 
povídá, a zda všude kolem něj kape krev. Zuby měl 

a krev také kapala, o to se již ve své režii postarala 
kostýmní a kulisová guru Lenka Málková. Koho by 
zajímalo, že jen ve formě červeného inkoustu, kterým 
se na pergamen u hraběte Draculy děti upisovaly do 
členství v jeho klubu. Daná listina je k nahlédnutí na 
chodbách školy, kde se tak připojila k listině z první 
z řady nočních stezek odvahy. Sami tedy můžete 
posoudit, že ne všechny podpisy byly psány jistou, 

netřesoucí se rukou .
Kromě samotného hraběte 

Draculy se děti setkaly v nočním 
lese i s Bílou paní, Ohniváčem, 
Frankensteinem, Pavoučicí se 
šesti rukama a dalšími nadpři-
rozenými bytostmi – nic pro 
slabé povahy. Upřímně řečeno, 
právě Ohniváč dal mnohdy 
zabrat i dospělým a výkřiky děsu 
se někdy ozývaly již pár metrů 
za startem.

Po splnění všech úkolů, které 
strašidla pro děti nachystala, 
a  po nasbírání všech kouzel-
ných amuletů, aby nad nimi 
neměla strašidla žádnou moc, 
čekala na děti krásná odměna 
– pro holčičky prstýnky a pro 
kluky něco k zakousnutí. Každý 
si přišel na své. 

Veškerý výdělek z obou akcí 
(Pavoučí stezkou i Noc s upírem) 

činil 11.150,- Kč a bude rozdělen mezi základní 
a mateřskou školu a Mozaiku.

A co říci k počasí? Snad jen to, že když ho mají ve 
svých rukách strašidla, nemůže být špatné. Odpolední 
rodinná akce i noční stezka odvahy jsou tak úspěšně 
za námi, nyní se těšíme spolu s Vámi na Pohádkový les. 
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Zápisky z dětského dne v Jirčanech
aneb podeváté a pokaždé jinak

Ještě mi zní v uších kovářovo kladivo, doznívá 
chuť koktejlu z baru a koláče od cukráře. Poslední 
opozdilci mezi soutěžícími dokončují své soutěže 
a celý dětský den v Jirčanech se chýlí ke konci. Jaký 
byl?

Celý se nesl v duchu budoucího povolání pro naše 
nejmenší. Organizátoři připravili 12 bodovaných 
stanovišť s tematikou nejrůznějších profesí. Děti si 
mohly vyzkoušet řízení kamionu, poznat práci lesníka 
a seznámit se s tím, jak pošťák roznáší dopisy nebo 
jak je složité ušít šaty. Především kluci obdivovali 
výcvik vojáků a zkoušeli, jaká je práce v autoservisu 
a v pneuservisu. Na druhé straně hřiště nosil dětem 
štěstí kominík, čekal na ně lovec s luky a šípy a také 
si mohly vyzkoušet finanční gramotnost. Kdo při 
těchto náročných činnostech vyhladověl, narazil 
naštěstí na kuchaře, u kterého si mohl ozdobit a sníst 
vlastní dort, a poté doplnit tekutiny u baru. Tam si 
děti vlastnoručně míchaly své vlastní koktejly. Kdyby 
se někomu z koktejlů nebo z dortů udělalo špatně, 
pak tu byl lékař a sestřičky, které by jim pomohly 
a zároveň ukázaly něco z tajů lékařského povolání. 
A pokud měl někdo všeho plné zuby a všechno chtěl 
vyhodit, využil služeb popeláře, který vše odvezl 
a také ukázal, co kam patří. Když si na závěr mohly 
děti vykovat u kováře Štěpána vlastní šperk, jejich 
nadšení neznalo mezí. 

Komu nestačily soutěže, měl dost příležitostí se 
vyřádit při doprovodném programu. Ten obstarali 
hasiči, popeláři, k dispozici byl i skákací hrad. Při 
úmorném vedru pomohla zmrzlina, ledová tříšť, 
bazének i postřikovač s vodou a nakonec vše dobře 
dopadlo, nikdo nepadl vedrem a všichni odcházeli 
spokojeni.

A komu za to vděčíme? Především organizátorům 
z okruhu přátel a volejbalistů SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany, kteří přípravám věnovali ohromné množství 
úsilí a času. 

Za materiální pomoc děkujeme sponzorům v čele 
s Obecním úřadem Psáry. Dále přispěli: Bravo Trade 
spol. s r. o., Tenis Olten Czech, Hospůdka Na Hřišti, 
Klarp s. r. o., Klub Předškoláček, Čarovné bylinky, 
MUDr. Jaroslav Sokol a mnoho dalších. 

Naší odměnou pak byla spokojenost téměř dvou 
stovek soutěžících dětí, a té jsme si tentokrát užili do 
sytosti. Tak se těšíme na příští, již desátý ročník!

Petr Jaško

Dětský den v Psárech
V neděli 1. června se od 14 hodin na hřišti v Psárech 

konal již tradičně Den dětí. SDH Psáry spolu s SK Rapid 
Psáry připravily pro děti odpoledne plné zábavy. 
V  deseti disciplínách si nejmenší mohli vyzkoušet 
svoji zručnost a dovednost. Po absolvování všech 
disciplín je čekala tombola plná dobrot a hraček. 

A  bylo se na co dívat. Rozzářené obličeje, často 
pomalované jako kočičky a tygříci, bylo vidět na 
všech stanovištích. Soutěže doprovázely atrakce jako 
jízda na koni, prohlídka dvou popelářských aut MAN 
společnosti Rumpold, malování obličejů a nechyběla 
ani cisterna místních hasičů. Soutěžící přišli osobně 

podpořit i zástupci OÚ Psáry pan starosta Vácha 
a paní místostarostka Málková. K vynikající atmosféře 
přispělo kromě soutěžících dětí i slunečné počasí 
a stánky s občerstvením, ze kterých se linula vůně 
opečených klobás. Děti však daly přednost stánkům 
se zmrzlinou a nafukovacími balónky. Celková účast 

230 dětí potvrzuje rostoucí oblíbenost této akce, za 
což je třeba poděkovat kromě organizátorů i spon-
zorům, kterými byli OÚ Psáry, Penam, SDH Psáry, 
SK Rapid Psáry a pánové Ing. Kropáček, Kuka, Keller 
a Balouš. 

Ladislav Jašinský

Děkujeme firmě PENAM a. s., která 
opět dodala spoustu sladkostí pro 
děti na dětské dny v Psárech a Dolních 
Jirčanech. 

D
E
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za�duben�a�květen�2014

 y 1. 4. ve 21.45 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o skotu pohybujícím se na pozemní komunikaci 
v ulici Jílovská. Strážníci na místě zjistili po silnici 
se pohybující tele, které se za pomoci pracovníků 
Domova Laguna podařilo odvést zpět do jejich 
areálu, odkud předtím uteklo.

 y 5. 4. v  11.00 hod. v  ulici Pražská byla zjištěna 
poškozená plastová výplň zadní stěny čekárny 
autobusové zastávky, kterou neznámý pachatel 
pokreslil černou barvu. Událost byla oznámena 
OÚ Psáry.

 y 6. 4. v 15.30 hod. přijala hlídka OP ozná-
mení o rušení hlukem, který způsobují 
údery kladivem, a to v ulici Pod Stráží. 
Strážníci na místě zjistili majitele 
rodinného domu, který štípal 
kmeny stromů pomocí kladiva 
a  ocelového klínu. Po domluvě 
strážníků muž hlučnou činnost 
ukončil. Událost byla řešena jako 
přestupek spáchaný porušením 
vyhlášky obce č. 6/2008 zakazující 
hlučné činnosti ve dnech pracovního 
klidu.

 y 8. 4.  v  17.30 hod. přijala hlídka strážníků 
oznámení o volně pobíhajícím psovi bez přítom-
nosti jeho majitele v  ulici Lipová v  místní části 
Dolní Jirčany. Strážníci na místě zjistili po ulici 
pobíhajícího pitbula, který v přítomných osobách 
vzbuzoval obavu z napadení a možného násled-
ného zranění pokousáním. Vzhledem k  místní 
znalosti se strážníkům podařilo zjistit majitele 
a  psa mu předat. Následovalo také projednání 
přestupku za porušení vyhlášky č. 6/2008 obce 
Psáry, upravující pravidla pohybu psů na veřejném 
prostranství.

 y 25. 4.  v  17.15 hod. v  ulici Psárská zajišťovali 
strážníci v součinnosti s Policií ČR, HZS SČKr a SDH 
Psáry opravu kanálových vpustí, které se v důsled-
ku přívalových dešťů uvolnily a ohrožovaly bez-
pečnost dopravy.

 y 27. 4. v 09.45 hod. byla v ulici Psárská, v místní 
části Dolní Jirčany, zjištěna poškozená fasáda 
autobusové zastávky, kterou neznámý pachatel 
pokreslil černou barvu. Událost byla oznámena 
OÚ Psáry.

 y Ve 22.30 hod. v  ulici Jílovská za obcí Psáry ve 
směru na Jílové u Prahy byl zjištěn výpadek 

světelného signalizačního zařízení zajišťujícího 
překážku silničního provozu. Jeho provoz strážníci 
následně obnovili.

 y 6. 5. v 11.00 hod. v ulici K Hlásovu, v místní části 
Dolní Jirčany, byl zjištěn poškozený silniční příčný 
práh. Událost byla oznámena OÚ Psáry.

 y 8. 5. ve 14.15 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení o poškození zděného oplocení domu v ulici 
Lipová v  místní části Dolní Jirčany. Strážníci na 
místě zjistili, že neznámý pachatel vylepil siliko-
novým lepidlem na nově zbudovaném zděném 

oplocení rodinného domu plakáty, obsahující 
část vyhlášky obce Psáry, zakazující hlučné 

činnosti v době pracovního klidu, čímž 
způsobil majiteli škodu.

 y V 18.30 hod. přijali strážníci další 
oznámení, tentokrát o znečišťování 
veřejného prostranství osádkou zapar-
kovaného osobního motorového 
vozidla stříbrné barvy, nezjištěné 

registrační značky v  ul. Ke Kukaláku 
v místní části Dolní Jirčany. Po příjezdu 

hlídky se vozidlo na místě již nenacházelo. 
Na zemi zůstaly pohozené pouze čtyři PET 

láhve, které byly cítit benzinem. Láhve byly 
z veřejného prostranství odstraněny.

 y 13. 5. v 18.00 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení o pohybu podezřelých osob v  ulici 
V Zahradách. Strážníci na místě zjistili dva muže, 
kteří se zde pouze procházeli. Podle zjištění muži 
v pátrání Policie ČR nebyli.

 y 17. 5. v 16.00 hod. v ulici K Junčáku v místní části 
Dolní Jirčany zajišťovala hlídka OP místo dopravní 
nehody osobního motorového vozidla, jehož řidič 
při couvání narazil do projíždějícího zemního 
stroje. Nehoda se obešla bez zranění. Řidiči událost 
vyřešili sepsáním zápisu o dopravní nehodě. 
Ve 23.00 hod. přijala hlídka OP oznámení o poru-
šování vyhlášky obce Psáry, zakazující používání 
zábavné pyrotechniky v  lokalitě sídliště Štědřík, 
neznámými osobami. Po příjezdu strážníků se na 
místě již žádné osoby nenacházely.

 y 20. 5. ve 23.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o podezřelé osobě pohybující se po zahradě 
rodinného domu v  ulici Pod Kostelem v  místní 
části Dolní Jirčany. Strážníci na místě ani v nejbliž-
ším okolí žádnou osobu neobjevili. Zjištěna nebyla 
ani žádná škoda na majetku.

 y 24. 5. ve 22.45 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení hlukem vycházejícím z restaurace v ulici 
Sportovní. Strážníci na místě zjistili, že v restauraci 
probíhá májová veselice. Producent byl vyzván 
ke snížení výkonu reprodukce, což on okamžitě 
učinil. Oznamovatelka se ale následně dožadovala, 
aby hlídka přesto konání veselice ukončila, 
k  čemuž ale strážníci nejsou oprávněni. Hlídka 
proto zůstala z důvodu kontroly dodržení snížení 
výkonu reprodukce na místě až do ukončení akce. 
Okolnosti této události budou předmětem dalšího 
projednání příslušným správním orgánem.

 y 26. 5. v 09.00 hod. byl v ulici Pražská řešen devě-
tatřicetiletý muž za přestupek proti zákonu 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, kterého se dopustil kouřením 
cigarety v  prostoru autobusové zastávky. 

V 09.15 hod. byl zjištěn opětovný výpadek světel-
ného signalizačního zařízení zajišťujícího překážku 
silničního provozu v ulici Jílovská. Strážníci v sou-
činnosti s Policií ČR do příjezdu technika a odstra-
nění závady zajišťovali plynulost dopravy jejím 
usměrňováním.

 y 27. 5. ve 12.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o podezřelém muži přespávajícím v zaparkovaném 
osobním motorovém vozidle v ulici Gen. Peřiny 
v  místní části Dolní Jirčany. Strážníci na místě 
zjistili, že se jedná o dvacetiletého muže, který zde 
z  rodinných důvodů několikrát v  nepojízdném 
vozidle přespal. Po opravě muž s vozidlem z místa 
odjel.

 Jiří Hykl 
vedoucí Obecní policie Jesenice

Skládka mýma očima
Vždy jsem si myslela, že naše malá vesnička je čistá 

a lidé v ní jsou ochotni udělat pro její krásu cokoliv. 
Třeba pěkně vyhubovat malému klukovi za vyhozený 
pytlík od brambůrků.

Nedávno jsem zjistila, že už to tak není. Naše 
vesnička je stále hezká, ale lidé v ní se změnili.

Všichni mi říkají, že je to tím, že jsem starší a víc si 
všímám!

Nacházím plechovky a prázdné obaly, nad 
 neuklizeným psím exkrementem, do kterého málem 
šlápnu, si tiše zanadávám, ale i s  tím se umím 
vyrovnat.

Nedávno jsem šla se svým psem na procházku 
a mezi stromy byl vysypaný použitý kočkolit!!! Žádný 
bio, ale silikonový, který se nerozpustí ani za 100 let.

Chtěla jsem to někde nahlásit, tak to píšu vám 
všem a posílám foto.

Zuzana Pelichová, 11 let, Dolní Jirčany

O cyklistiku je v naší obci zájem
V neděli 1. června jsme zorganizovali cyklistický 

výlet do okolí naší obce. Celková trasa byla cca 40 km, 
chvílemi vedla lesními a polními cestami, chvílemi 
po silnicích. Někteří přišli i s  dětmi, takže si výlet 
zkrátili, ale ostatní ujeli celou trasu. Cyklovýletu se 
k mému velkému překvapení zúčastnilo 24 lidí. Sraz 
byl dopoledne u kostela; po vzájemném seznámení 
všichni dostali mapu trasy a pak jsme vyrazili. Počasí 
nám přálo, zastavili jsme se i na oběd ve Velkých 
Popovicích. Výlet byl vydařený a všem se líbil, a tak 
jsme se dohodli na jeho zopakování 22. června. 

Darina Rudolfová
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Klubíčko zaujalo odborníky ve sněmovně
Klub „Klubíčko“ určitě dobře znají všichni místní rodiče s malými dětmi. A nejen ti. Jeho ojedinělý koncept 

obdivuje i odborná veřejnost, která jej považuje za krok správnou cestou pro mnohé další obce. O rozhovor 
jsem proto poprosila Mgr. Martinou Běťákovou, koordinátorku dětského klubu Klubíčko a předsedkyni 
sdružení Rodinné centrum Dolní Jirčany. 

 � Jak bys, Martino, popsala Klubíčko nezasvěce-
nému člověku? 

Klubíčko je v podstatě školička pro děti, které se 
u nás v obci nedostanou do státní školky. Děti jsou 
u nás buď jen dopoledne, nebo celý den. Hrají si, učí 
se, tvoří, chodí ven, na výlety… Prostě skoro jako ve 
školce – jen v menší skupině a v klubovně, ne v kla-
sické třídě. Snažíme se suplovat 1. třídu mateřské 
školy, o kterou by děti jinak přišly, protože ve školce 
pak nastoupí rovnou do 2. třídy. 

 � Takže Klubíčko je vlastně taková soukromá 
školka?

No, to právě ne. Klubíčko je v ČR ojedinělý projekt 
fungující na základě trojstranné smlouvy o spolupráci. 
Rodinné centrum zajišťuje program, lektorky admini-
strativu, základní a mateřská škola zajišťuje stravování 
a obec Psáry poskytuje významnou finanční podporu. 
Díky této úzké spolupráci funguje v obci projekt, který 
každý rok flexibilně řeší nedostatek míst ve školce 
a nabízí finančně únosnou alternativu opravdu pro 
všechny. Letos v březnu jsme dokonce s panem sta-
rostou Milanem Váchou měli tu čest představit 
Klubíčko na semináři v Poslanecké sněmovně v rámci 
diskuse nad návrhem zákona o dětských skupinách. 
Námi představený model odbornou veřejnost zaujal 
a dle komentářů a mailů ji inspiroval.

 � Jak to tedy celé funguje? Kdo se může do 
 Klubíčka přihlásit – a za kolik?

Určitě to není tak, že by se do Klubíčka mohl 
přihlásit kdokoli. Místa v Klubíčku jsou přednostně 
nabízena dětem s trvalým pobytem v obci nepřijatým 
u zápisu do školky, a to dle věku. Navíc dvě místa 
v Klubíčku má vždy možnost obsadit sociální komise 
mimo pořadník dětmi ze sociálně slabých rodin. 
Tímto způsobem Klubíčkem prošlo už cca 100 dětí! 
Co se peněz týče, rodiče za každodenní celodenní 
docházku platí 3000,- Kč měsíčně, za půldenní 
1900, Kč. K tomu obec přispívá na každé dítě v celo-

denním režimu 920,- Kč 
měsíčně, což je celý daňový 
výnos, který obec na trvale 
hlášené dítě dostává. Takto 
jsme schopni udržet cenu 
tak, aby umožnila hradit 
provoz klubu, ale zároveň 
zůstala přijatelná i pro rodiče 
s nízkým platem a umožnila 
maminkám nastoupit do 
zaměstnání.

 �Liší se Klubíčko od státní 
školky ještě v něčem, tedy 
kromě výše školkovného?

Ano, to rozhodně. Už jen 
proto, že se k nám dostanou 
ti nejmenší, často čerstvě 
tříletí. Nabízíme mnohem 
individuálnější přístup 
a menší skupinu dětí. O děti 

se stará více lektorek, při práci s dětmi uplatňujeme 
základní principy Montessori pedagogiky a respek-
tující výchovy. Využíváme metody zážitkového učení, 
důležitá je pro nás komunikace s rodiči, každý týden 
například posíláme mailem deníček i  s  fotkami. 

Na jednu stranu nemáme tak komfortní zázemí a velké 
třídy, na stranu druhou nás nesvazují předpisy povin-
né pro státní školky. Vše má své pro i proti. 

 � Kde má Klubíčko zázemí?
Každý rok jinde, byť naštěstí stále v  Dolních 

Jirčanech. Většinou je jedna skupina v  Domečku, 
v  ulici Spojovací, u studny, tomu říkáme žluté 
Klubíčko. Jeden rok jsme měli klubovnu i na obecním 
úřadě, to bylo zelené, a letos jsme měli pronajaté 
prostory v mateřské škole. Tam ovšem v příštím roce 
budou prvňáčci, takže se budeme opět stěhovat. 
Zkrátka jsme flexibilní (smích).

 � Pracují u vás vystudované paní učitelky?
To ne, u nás nemáme paní učitelky, nýbrž lektorky. 

Klubíčko není školské zařízení, tedy u nás nepracují 
pedagogičtí pracovníci. Oprávněnou kvalifikací je 
„pečovatelka o děti“ nebo třeba zdravotní sestra či 
sociální pracovník. V praxi to vypadá tak, že při volbě 
lektorek nejsem svázána zákonem o pedagogických 
pracovnících a můžu „lovit“ mezi odborníky z praxe. 
Naše hlavní lektorky, Jitku Bürgerovou a Petru 
Honkovou, znají snad všichni, co prošli Klubíčkem. 
Poslední dva roky u nás pracují ještě Nikola Kinclová, 
Eliška Kratochvílová a Martina Šárková. Všechny své 
práci opravdu rozumí, absolvovaly montessori kurzy 

a tříbila je praxe stovek hodin s dětmi. Na každou 
z nich jsem dnes právem hrdá a vlastně jsem vděčná, 
že mám tu možnost s  nimi spolupracovat. Ony 
vytvářejí tu jedinečnou atmosféru, která v Klubíčku 
panuje, znají zákoutí dětských duší, ve dne a často 

i  v noci přemýšlí, co je pro 
které dítě nejlepší, jak které-
mu z  nich pomoci překonat 
nějakou překážku, udělat další 
krok na cestě životem. Děti 
jim říkají jménem a věřím, že 
více než učitelkami jsou naše 
lektorky pro děti průvodky-
němi na cestě.

 � Kolik tříletých dětí se 
letos nedostalo do školky? 
Umístíte v Klubíčku všechny?

Letos zůstalo pod čarou 
14  dětí tříletých k  1. září. 
Klubíčko budeme moci nabíd-
nout každému z  nich, takže 
náš základní cíl, umístit všech-
ny tříleté, se opět podaří 
splnit. A vypadá to, že postup-
ně vyjde i na ty, které budou 
tříleté během školního roku. 
Z pohledu celorepublikového 
problému s umisťováním do 

školek jsme vlastně tak trochu „za vodou“.
 � Říkáš „základní cíl splněn“, jaké jsou ty další 

cíle?
Jsou to zejména spokojené děti i rodiče. Snažíme 

se vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí naplněné 
porozuměním pro každého zvlášť, pro jeho potřeby. 
Dostáváme do péče děti, které zažívají často poprvé 
odloučení od svých rodičů na tak dlouhou dobu. Děti 
u nás tráví dvě třetiny svého dne a rodiče oprávněně 
očekávají, že jejich dětem svým způsobem nahradíme 
domov, že se u nás budou cítit dobře. Ale nejenom 
to, že se budou rozvíjet, nabírat sebedůvěru, že u nás 
budou poznávat svět a budou připraveny udělat po 
prázdninách další krok do velké školky.

 � A daří se Klubíčku plnit i tyto cíle?
Tak na to by měli odpovědět asi spíše rodiče. 

Obecně si ale myslím, že docela ano, byť ne vždy jde 
všechno hladce. Ale loni se nám stalo, že dvě děti, 
které věkem mohly už jít do školky, zůstaly v Klubíčku, 
právě proto, že jim rodiče chtěli nejen ze zdravotních 
důvodů dopřát individuálnější přístup a další bonusy, 
které můžeme nabídnout… To jsou okamžiky, kdy 
má člověk radost a pocit, že všechna ta práce má 
smysl.

Lucie Libovická
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Škola

Vážení rodiče, milí žáci,
opět jsme o jeden školní rok starší 

a opět se všichni společně těšíme 
na prázdniny.

„Prvňáci“ zvládli písmenka 
a pěkně čtou a matematika se jim 
taky zalíbila.

„Druháci“ pochopili, že do školy 
se chodí pro vědomosti a nové 
dovednosti a ne jen pro známky.

„Třeťáci“ své vědomosti a doved-
nosti zdokonalili a přidali i poznatek, 
že výuka může být zábavná.

„Čtvrťáci“ se smířili s tím, že se ve výuce potkávají 
s  více učiteli a každý z  nich vyžaduje trochu jiné 
„přístupy k učení“.

U „páťáků“ věříme, že vše, co se u nás naučili, 
zdárně použijí na nových školách, které si s velkou 
odpovědností vybrali.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem rodičům 
za jejich aktivní a vstřícný přístup ke škole a za 
pochopení nových kroků, které škola udělala. Přeji 
všem klidné, pohodové a slunné prázdniny a budu 
velmi ráda, pokud se 1. září opět všichni setkáme na 
„dolnojirčanském hřišti“ při zahájení nového školního 
roku 2014/2015.

Mgr. Irena Vejsadová, ředitelka školy

Konec a začátek školního roku 
Zážitky z mateřské školy většině z nás až na výjimky 

neutkvěly v paměti, a přesto patří k těm nejkrásnějším, 
jaké v životě prožijeme. Je to proto, že se nejedná 
o  učení v  pravém smyslu slova, ale o vzdělávání 
a  výchovu hrou, která děti připravuje na vstup do 
základní školy. Kromě vážné práce to byly i chvíle 
veselé: divadelní představení, setkání se zvířátky, 
školní výlety a jiné zábavné a dobrodružné školkové 
aktivity včetně kroužků.

A tak jako slunce vychází a zapadá, tak i děti při-
cházejí a odcházejí. Stejně jako loni, tak i v letošním 
školním roce se loučíme s  předškoláky a vítáme nové 

děti, které po prázdninách doplní uvolněná místa ve 
třídách. V září naši letošní předškoláci budou již sedět 
v lavicích a nové děti se adaptovat v prostředí někte-
rého z pěti oddělení mateřské školy. 

Slavnostní rozloučení s  předškoláky proběhlo 
ve druhém červnovém týdnu. Děti obdržely medaili 
za tříletou docházku (ve většině případů), pamětní list 
a knihu (první čtení). Po skončení programu následo-
valo posezení ve třídě, které si jak děti, tak i rodiče 
náležitě užili.

V letošním školním roce měla mateřská škola díky 
nově otevřené zelené škole pět tříd: dvě třídy před-

školáků, dvě středního věku a jednu těch úplně 
nejmenších. V  příštím školním roce 2014/2015 
bude mít mateřská škola vzhledem k počtu přija-
tých dětí zase pět oddělení. Opět to budou dvě 
třídy předškoláků: jedna v hlavní budově mate-
řinky, druhá na detašovaném pracovišti v zelené 
škole. Tři třídy budou věkově smíšené – vyzkoušíme 
ověřený model, který usnadní nejmladším dětem 
ve třídě adaptaci a ve spolupráci s dětmi staršími 
lepší orientaci v režimových a výchovně–vzdělá-
vacích momentech. 

Věříme, že nadcházející školní rok bude pro 
naše „školkáčky“ stejně úspěšný jako ten 
letošní. 

Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ

Páťáci se loučí
Milí čtenáři,
protože jsme žáci páté třídy a loučíme se s  naší malou školou, chceme se tímto příspěvkem rozloučit 

i s vámi, čtenáři Psárského zpravodaje. Na Májových slavnostech jsme ve svém vystoupení přednesli básničku, 
kterou jsme sami s naší paní učitelkou složili. Dovolili jsme si po svém trochu „přebásnit“ původní text veselé 
básničky Pavla Šruta, Povídání o slavném oslovi. A takhle to dopadlo:

Že jsme třídou šikulů, dokazují mnohé úspěchy, 
kterých žáci dosáhli v různých okresních soutěžích, 
kde si poměřili svoje dovednosti a znalosti s dětmi 
z jiných škol.

Naše výborné recitátorky Anička Melicherčíková 
a Kamila Hájková získaly již v loňském roce ocenění 
v okresním kole recitační soutěže a Anička letos jako 
nejlepší recitátorka dokonce v této soutěži postoupila 
do kola krajského. 

Kamila Hájková navíc získala 
ve 4. třídě 2. místo v okresním 
kole výtvarné soutěže. 

A abyste si nemysleli, že 
máme jen šikovná děvčata, 
přidáme i úspěchy chlapců 
matematiků z  naší třídy. Do 
okresního kola matematické 
soutěže se „propočítali“ Matyáš 
Vanda a Vít Skalický. Vítek pak 
získal v  okresním kole 
Pythagoriády v kategorii 5. tříd 
1. místo. Kluci sportovci každo-
ročně reprezentovali naši školu 
ve fotbalovém turnaji 
McDonald’s CUP.

A co říká paní učitelka třídní 

Eva Matysová? „Občas jsem se zlobila na některé žáky 
za různé lumpárničky a lajdárničky, ale v hodinách se 
mi s dětmi moc pěkně pracovalo a jsem velmi ráda, že 
jsem třídu učila. Bude mi smutno, až se rozejdeme. 
Věřím, že se všem dětem bude dařit v nových školách 
a třídních kolektivech a že si také někdy na naše společně 
strávené dva roky v dobrém vzpomenou. 

Tak šťastnou cestu, milí moji žáci.“ 

Povídání o páté třídě

V Jirčanech na návsi,
kde zvedají nožku psi,
stojí naše škola.
Školáci tam chodí pěšky –
když nemají koloběžky,
tříkolky či kola…

V té škole je pátá třída
hodná říďa, žádná křída,
ale jedna PC síť.
A do téhle malé školy
běží žáci, cestou v poli
snídaj párek s hořčicí.

Aktovku maj na zádech,

popadají sotva dech,
do školy se hrnou.
Rychle vyndaj učebnice,
tašky hoděj pod lavice
a už začne mela.
Bezpečno tu zrovna není,
řádí svorně, do zvonění
lítaj sešity i pera.

Učitelka ve dveřích!
ŽÁKY brzy přejde smích.
Za ODMĚNU diktát chystá.
Další kule už je jistá!
Potom látku přežvykují,
Je to dřina, věřte tomu, 
všichni už se těší domů.
Prázdniny se blíží kvapem.

Radostí i trochu strachem
srdce se nám rozbuší.
Až se žáci loučit budou,
kampak asi v září půjdou?
Zatím všichni netuší.

Chodov, Braník, Kamenice,
bude toho ještě více,
kam se všichni vydají.
Nechce se jim z malé školy,
hledat někde po okolí,
co je čeká, neznají.

Zvládnou všechno, šikulové!
Dojíždění, školy nové,
umí toho přeci dost,
dělat budou JEN radost.

namalovala Kamila Hájková, 5.A
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Dopis�od�Elišky�našim�dětem
Ahoj, jmenuji se Eliška, jsem usměvavá 3,5letá 

holčička. Měla jsem být zdravá tak jako vy ostatní. 
Bohužel po těžkém porodu jsem nemocná. Trpím 
oboustrannou dětskou mozkovou obrnou DMO-
spastickou kvadruparezou (jsou postižené všechny 
končetiny). Špatně vidím, musím nosit čočky, protože 
brýle na hlavě nesnesu, špatně slyším, což je další 
boj, protože musím nosit naslouchadla. Trpím epi-
lepsii, a tak od narození musím užívat léky. Mám 
problémy s úchopem předmětů, neudržím se v sedu 
a v podstatě nemluvím. Těžko lze předem odhadnout, 
kam až se můžu dostat a jakých dosáhnu úspěchů 
léčbou, tréninkem a rehabilitací. Od narození cvičím 
několikrát denně speciální cvičení Vojtovu metodu, 

Bobathovu metodu, chodím na hippoterapii (už se 
mi to i líbí). Moc bych chtěla chodit, snažím se, ale 
nejde mi to, a tak bych chtěla jet do lázní Klimkovice, 
kde mají speciální léčebnou metodu, která by mi 
mohla pomoct chodit. Léčba tam trvá 4 týdny a stojí 
100  000,- Kč. Bohužel ji nehradí žádná pojišťovna. 
Ono těch věcí pro můj život je vlastně potřeba spousta 
– speciální chodítko, vozík atd.

Pokud by se našel někdo, kdo by mi chtěl pomoci 
i jinak než sbíráním víček, za které jsem vám moc 
vděčná, mám zřízený sponzorský podúčet u Konta 
Bariéry: 777 777 222/0800, VS 1059161873.

 Všem, kdo byste se rozhodli mi jakýmkoliv způ-
sobem pomoci v  mém životním boji, patří můj 
upřímný dík!

Eliška s maminkou

Naše děti pomáhají
Také vás děti doma vytrvale nutí, abyste jim dávali 

víčka od PET lahví? Vy jim samozřejmě vyhovíte, 
i když je to děsně nepraktické, protože sešlápnuté 
lahve bez víčka se znovu nafukují a zabírají místo 
v koši. A také potom víčka nosíte s dětmi do školy či 
školky? Tak věřte, že děláte se svými potomky dobrou 
věc! Naši školkáčci i školáci totiž vědí, že víčka, která 
nasbírají, pomáhají tříleté Elišce Kamzíkové, která 
šetří na pobyt v lázních Klimkovice.

V dnešní době zaměřené na úspěch jednotlivce 
patří altruismus a ochota pomáhat druhým mezi 
vlastnosti, kterých je potřeba si vážit a u dětí je pod-
porovat. Naše děti za školní rok nasbíraly cca 300 kg 
víček, za což jim patří velký dík! Jste skvělí! 

Ve sbírce budeme pokračovat i po prázdninách 
a ve škole i školce rádi převezmeme plastová víčka 
od kohokoli dalšího. Přidejte se a pomozte Elišce!

Zatím se nám daří
Po zimní přestávce, v  jejímž průběhu jsme se 

věnovali převážně výcviku, údržbě techniky a fyzické 
přípravě, jsme po absolvování jarních soutěží mohli 
konečně rekapitulovat. V  soutěžích požárního 
sportu jsme vyhráli prakticky vše, co se dalo. Naše 
družstvo mužů obsadilo v prvním kole požárního 
sportu první místo a v  následném kole okresním 
celkové první místo. Nejrychlejší požární útok, šta-
fetový běh 4 x 100 metrů a prvních pět míst v soutěži 
jednotlivců (běh na 100 metrů s překážkami). Naším 
nejrychlejším hasičem je Jan Přibyl. Jsme samozřejmě 
rádi, že si držíme standard hodně vysoko, na druhou 
stranu nás mrzí, že se ještě nenašel přemožitel našeho 
sportovního družstva z  řad mladých hasičů. Náš 
věkový průměr je přes 35 let a zkušenosti není komu 
předat. Další zkouškou sil a vytrvalosti byla naše účast 
ve dvou soutěžích Železného hasiče v  Milevsku 
a  v  Petrovicích u Sedlčan. Zde se Naďa Raušerová 
stala Železnou hasičkou a v druhé soutěži spojené 
s  výběhem na rozhlednu Kuníček obsadila skvělé 
druhé místo. Dobře náš sbor reprezentovala i Eva 
Ozanne v Běhu Kunratickým lesem. Tuto akci pořádali 
pražští hasiči. Největší radost máme z výsledků svého 
vyprošťovacího družstva. Po dlouhém shánění vraků 
automobilů na výcvik a po absolvování nácviků těch 
nejsložitějších situací při vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel se nám podařilo obsadit druhé 
místo na MČR ve vyprošťování v  Milevsku. Tým 
v  současnosti pracuje v  pozměněném složení: 
Miloslav Burián – lektor výcviku, Jiří Hofírek – velitel, 
Láďa Burián – zdravotník, Martin Zela – strojník 
a  Michal Raušer – střihač. Jako modelová situace 
dopravní nehody bylo určeno vozidlo na střeše 
namáčknuté na betonové bloky se zraněným řidičem 
uvnitř vozidla. Záchrannou akci se podařilo realizovat 

v pěkném čase, řidič byl zajištěn a ve stabilizovaném 
stavu šetrně vyproštěn. U těchto specifických zásahů 
si většinu speciálních vyprošťovacích prostředků 
vyrábíme svépomocí. Na originální prostředky nemá-
me peníze, proto nás úspěch těší dvojnásob. Z této 
soutěže si přivážíme vždy mnoho praktických zku-
šeností, které následně zhodnotíme u ostrého 
zásahu. 

V  zásahové činnosti letos převažují technické 
zásahy. Většinou se jedná o čerpání a zasypávání 
uniklé nafty či oleje na silnici sorbentem. U větších 
požárů jsme byli dvakrát: u požáru kamionu na 
Pražském okruhu a požáru bytu v Jesenici u Prahy. 
Při požáru bytu se jednalo o čtvrté patro v bytovce, 
před naším příjezdem zde již zasahovali policisté 
společně s  posádkou záchranky. Provedli násilný 
vstup do bytu a pomocí malé hadice z nástěnného 
hydrantu se jim dařilo udržet požár jen v kuchyni, 
kde vznikl. Naše jednotka provedla následný hasební 
zásah v zakouřeném bytě, odvětrání prostorů a doha-
šovací práce. Naštěstí se nikomu nic nestalo, příčinou 
požáru byl zapnutý vařič. Všichni jsme u tohoto 
zásahu ocenili nasazení a obětavost policistů 
a záchranářů. 

Tolik tedy z toho nejpodstatnějšího dění v našem 
sboru. Všechny naše výsledky se skládají z mravenčí 
práce a snahy každého z dobré party našich dobro-
volných hasičů a hasiček. Jednou to přijít muselo, 
avšak neusínáme na vavřínech, jedeme dál.

Krásné léto vám všem a držte nám palce do dalších 
našich akcii. 

Hasiči Dolní Jirčany, pro vaše bezpečí  
Velitel jednotky Bc. Miloslav Burián

Hasičina se dětem líbí
Předávat dlouholeté zkušenosti mladším genera-

cím a sledovat, jak z dětí rostou budoucí nástupci, 
to je cílem každého člověka, který ve svém oboru 
něco dokázal. 

Psárští hasiči si ukrojili další kus ze svého volného 
času a 5. května letošního roku založili dětský hasičský 
kroužek, o který je hned zpočátku velký zájem. 
Na první trénink přišlo 19 dětí a po měsíci je přihlá-
šeno již 29 zájemců! 

Schází se každé pondělí od 17 hodin na hřišti ve 
Psárech. Děti se učí vše z hasičské tematiky a zdra-
vovědy, posilují kondičku, vážou uzly a střílí ze 
vzduchovky. Pro mladé hasiče připravují jejich starší 
kolegové i vodácký výcvik, který se bude konat od 
4. do 6. července a během něhož se pojede cca 16 km 

trasa (Sázava, Týnec, Pikovice). 
Kroužek je stále otevřen i pro další zájemce, kteří 

se mohou hlásit na pondělních trénincích nebo na 
telefonu 603 182 279. 

Jan Honek
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Aby záda nebolela
Psárské cvičenky a cvičenci mají recept, jak vyzrát 

nad tělesnými neduhy jako jsou bolavá záda, loupající 
kolena, povislá břicha a v neposlední řadě mají recept 
i na dobrou náladu. Záměrně dávám na první místo 
slovo cvičenky, protože těch je mnohem více, ale 
recept znají i muži, ti jsou však z nepochopitelných 
důvodů v menšině.

Cvičící parta se schází již 11. rokem každé pondělí 
ve školní tělocvičně v  Dolních Jirčanech, kde pod 
vedením zkušené fyzioterapeutky a cvičitelky pilates 
Mgr. Daniely Vydrové protahují tělo při hodinách 
pilates, spirální dynamiky a spirální stabilizace, tzv. 
SM systém. Bohužel tělocvična je malá a ne všichni 
zájemci se na hodiny dostanou. Ideální by bylo cvičení 
ve větší tělocvičně.

Seniorky mají možnost cvičit každou středu v tělo-

cvičně v  Domově Laguna pod vedením Lucie 
Dercsényiové, vysokoškolské pedagožky na taneční 
katedře AMU, taneční terapeutky. Toto cvičení orga-
nizuje Obecní úřad Psáry. Parta žen se zde schází již 
tři roky. Naučily se poslouchat své tělo, správně dýchat 
a protahovat všechny svaly v těle. Využívají i bazén 
k rehabilitačnímu cvičení ve vodě. Cvičení je zaměřené 
na vědomou práci těla, rehabilitaci, spojení pohybu 
a dechu. Cvičenky odcházejí po závěrečné relaxaci 
nabité energií a dobrou náladou.

Ti, kterým jsou tyto formy cvičení málo, mají 
možnost každý rok absolvovat aktivní prožitkový 
víkend s  cvičením v  Kobylníkách pod vedením 
Daniely.

Kobylníky jsou malá osada na břehu Slapské nádrže 
s kouzelnou přírodou. Letošní jubilejní desátý víken-
dový pobyt se konal v květnu a všichni si to nesmírně 
užili. Cvičilo se kardio pilates, aerobik a balanční 
cvičení s míčky a válečky. Známá lektorka a průkop-
nice českého pilates Renata Sabongui nás zasvětila 

do taneční terapie, tzv. baletu pro dospělé laiky. Bez 
ohledu na věk jsme v tělocvičně řádili v rytmu kan-
kánu, kvapíku i valčíku a důkladně jsme propotili 
trička. Vždy se najde čas i na závěrečnou relaxaci – 
strečink a autoterapeutickou masáž plosek nohou 
a masáž zad ve dvojici. To vše pod vedením zkušených 
fyzioterapeutů. Večery jsou již tradičně plné dobrého 

jídla, skvělé nálady i různých vystoupení zahrnujících 
ukázky stepu, břišních tanců či pole dance (akrobacie 
na tyči). Během víkendu jsme zapomněli na všední 
starosti, velmi jsme si to užili a již se těšíme na příští 
rok.

Marcela Miklová

Senioři cvičí dál
Oblíbené cvičení pro seniory, které třetím rokem 

pořádá obecní úřad v  prostorách Laguna Psáry, 
bude pokračovat i v  září letošního roku. Kurzy 
budou zahájeny 10. září v 9.15 hodin.

Využijte i Vy tuto možnost protáhnout tělo pod 
vedením zkušené terapeutky Lucie Dercsényiové. 
Přihlásit se můžete do 31. srpna u paní Šimkové na 
obecním úřadu. Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč. 

Nečekejte s přihlášením na poslední chvíli, počet 
míst v kurzu je omezen!

Vlasta Málková, místostarostka 

Všechny cesty vedou do Mozaiky!
Ještě jste se nezastavili v Mozaice? Do centra pro děti a mládež teď najde cestu každý. S jejím značením 

pomáhaly děti z Mozaiky a od lípy na náměstí teď vedou modré stopy až do Centra Mozaika.
Mozaika stále kvete

A není to jen jarem. Od dubna přibývají další 
kousky do čím dál pestřejší Mozaiky v podobě nových 
aktivit a programů. Nový kroužek Pohybové odpo-
ledne v  Mozaice láká děti k  pohybovým hrám na 
čerstvém vzduchu a činí se i školička, kde od června 
přibyly další děti a která pro malé skřítky připravila 
tradiční pálení čarodějnic i výlet do ZOO. 

O jarní zážitky nebyla nouze
Ve spolupráci s OÚ Psáry a mysliveckým sdružením 

Borovina jsme připravili Pavoučí stezku, na které si 
děti mohly vyzkoušet svou obratnost, společně 
s organizací Pohádka pak noční hru Noc s upírem. 
Přednáška myslivosti pro návštěvníky NZDM Mozaika 
se členům místního sdružení Borovina velmi povedla 
a členové Klubu seniorů zase učili děti z  Mozaiky 
tvořit na společném kurzu výrobky z korálků.
Hledáme dobrovolníky a lektory

Chcete trávit svůj volný čas s dětmi? Máte chuť 
pomáhat? Staňte se součástí týmu Centrum Mozaika. 
Můžete nám pomoci dohlížet na děti v NZDM nebo 
při akcích, jakou bude třeba Střelecký den plánovaný 
na říjen. Hledáme také lektory nových, zajímavých 

kroužků, jako je například zábavné cvičení či kreativní 
kroužek pro děti nebo jóga pro dospělé.
Mozaika jede i o prázdninách

Naplánovat dětem program na celé prázdniny 
není pro rodiče vždy jednoduché. Pomoc najdete 
i v Centru Mozaika. Nabízíme příměstské tábory plné 
her, tvoření, zážitků a překvapení. Tábory jsou roz-
dělené podle věku, čemuž odpovídá i plánovaný 

program. Stačí si vybrat termín:
Malé děti od 2 do 6 let: 18. 8.–22. 8. 2014
Větší a velké děti od 5 do 14 let: 28. 7.–1. 8., 
4. 8.–8. 8., 11. 8.–15. 8. 2014
Těšíme se na září

V  novém školním roce plánujeme prodloužení 
provozu školičky alespoň do 16 hodin. Na celý podzim 
máme vypsané výtvarné dílny. Jednou za měsíc 
budeme vždy tvořit výrobky z  různých materiálů, 
dílny jsou určené pro děti i dospělé. Od září je na 
každý měsíc také naplánována víkendová akce 
s bohatým programem. Termíny akcí najdete již teď 
na našich stránkách v sekci akce.

Pro více informací o Centru Mozaika navštivte 
www.centrum-mozaika.cz, www.klub-mozaika.cz, 
www.skolicka/centrum-mozaika.cz nebo náš profil 
na facebooku (Centrum Mozaika).

Ondřej Kracman 
tel. 724 24 99 84, kracman@centrum-mozaika.cz
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 17. 6. 2014 (bez záruky)

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

1. Zbuzany 26 23 2 1 100:18 71 (32)

2. Hostivice 26 13 3 10 42:41 42 (3)

3. Měchenice 26 13 2 11 65:57 41 (2)

4. Čisovice 26 12 3 11 61:51 39 (0)
5. Holubice 26 12 3 11 80:71 39 (0)
6. Štěchovice B 26 11 5 10 76:47 38 (-1)
7. Choteč 26 11 4 11 52:55 37 (-2)
8. Psáry 26 11 4 11 67:61 37 (-2)

13. Krňany 26 4 2 20 45:107 14 (-25)
14. Horoměřice 26 8 3 15 45:70 12 (-12)

Poslední zápas: Choteč – Psáry 4:1 (3:0) 
Branky:  Minář Vladimír 2, Faist Roman, Balke Vladimír – Beidt

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

1. Vestec 26 20 4 2 110:34 64 (25)
2. Zlatníky 26 17 5 4 77:32 56 (17)
3. Hvozdnice B 26 17 2 7 67:40 53 (14)
4. Radlík 26 14 5 7 61:43 47 (8)
5. Davle 26 12 6 8 41:34 42 (3)
6. Slapy 26 11 5 10 46:49 38 (-1)
7. Libeř 26 9 6 11 46:51 33 (-6)
8. Jesenice B 26 9 5 12 51:59 32 (-7)
9. D. Jirčany 26 9 4 13 53:53 31 (-8)

13. K. Přívoz 26 5 5 16 44:65 20 (-19)
14. Bojanovice 26 2 3 21 25:93 9 (-30)

Poslední zápas: D. Jirčany – Zvole B 5:1 (2:1)
Branky:  Frei Pavel 3, Olmer Jiří, Líbal Petr – Mareček David

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

1. Hradištko B 16 12 1 3 68:29 37 (13)
2. Okrouhlo 16 10 4 2 43:16 34 (10)
3. Libeř B 16 9 3 4 49:30 30 (6)
4. Pikovice 16 8 2 6 57:40 26 (2)
5. Psáry B 16 7 1 8 43:45 22 (-2)
6. D. Jirčany B 16 5 3 8 19:42 18 (-6)
7. Radlík B 16 4 3 9 31:52 15 (-9)
8. Libeň 16 3 3 10 26:58 12 (-12)
9. Průhonice B 16 3 2 11 28:52 11 (-13)

Poslední zápas: Průhonice B – D. Jirčany B 0:2 (0:2) 
Branky: Baxa Pavel, Krejza Martin

Starší žáci SK Rapid Psáry 
vítězem okresního přeboru

Tým starších žáků SK Rapid Psáry pod vedením 
Zdeňka Balouše a Radomíra Doležala ztratil v  celé 
soutěži pouze pět bodů a zaslouženě vyhrál okresní 
přebor starších žáků.

V podzimní části vyhráli starší žáci všechna utkání 
a přezimovali tak suverénně na prvním místě. V jarní 
části nejprve remizovali na hřišti Červeného Újezdu 
a pak prohráli s druhým mužstvem tabulky, slouče-
ným týmem Štěchovice/Hradištko. Závěr sezony 
zvládli hráči perfektně a o jeden bod vyhráli celou 
soutěž s konečným skóre 106:18. Zásluhu na skvělých 
výsledcích má celý tým, ale přeci jen je nutné vyzdvih-
nout výkon Honzy Mareše, který nastřílel v celé sezóně 
38 gólů a s  velkým náskokem vyhrál tabulku 
střelců.

Velké poděkování patří oběma trenérům, kteří se 
nemalou zásluhou podíleli na výsledku ve svém 
volném čase, dále všem rodičům, kteří neúnavně 
vozili kluky na tréninky i zápasy, a celému výboru 
SK Rapid Psáry, který nám zajistil výborné podmínky 
pro dosažení tak skvělého úspěchu.

Výbor SK Rapid Psáry, Zdeněk Balouš

Sestava na fotografii – dolní řada: Jarda Járin 
Holzhauser (brankář), Antonín Toni Novák, Jan Honzík 
Beran, Lukáš Luky Doležal, kamarád , Antonín Gergi 
Gergišák, Tomáš Hervi Hervert, Richar Ríša Sochor.

Horní řada: Radek Doležal (trenér), Tomáš Kuki 
Kuka, Vašek Véňa Szako, Jakub Kuba Kravčík, Michal 
Míša Balouš, Stanislav Standa Hrubý, David Davča 
Aron, Jan Hanzi Mareš, Marek Mára Vondráček, 
Zdeněk Balouš (vedoucí týmu, trenér).

TENIS OLTEN CZECH

Provozní doba: Po - Ne  8 - 22 hodin
Rezervace: Tel.: +420 606 625 265

e-mail: info@tenis-olten.cz,www.tenis-olten.cz

     Vážení přátelé sportu, či klidného posezení s možnostmi občerstvení nebo provozováním 

drobných tělocvičných aktivit.

     Dne 20. května jsme oslavili již třetí výročí zahájení provozu tenisového centra. Snažíme se

stále naše služby rozšiřovat a vylepšovat. V současné době probíhá na našich webových stránkách

(www.tenis-olten.cz) anketa spokojenosti. Budeme velmi rádi, když vyplníte jednoduchý dotazník

a odešlete jej. Slibujeme, že s Vašimi připomínkami budeme pracovat. 

     Začátek v roce 2011 byl “pouze tenisový”, ale v brzké době jsme sportování rozšířili o volejbal

a nohejbal. Následovaly drobné atrakce pro děti a potom venkovní fitness. V dalším roce byla 

vybudována dvě hřiště pro petanque (zatím bohužel málo využívaná). 

     Zásadní změna proběhla tento rok, na přelomu května a června. Naší multifunkční halu jsme

přizpůsobili na hraní badmintonu. Vznikly zde čtyři kurty, kde je možné tento oblíbený sport

provozovat. Naším záměrem je vybudovat další halu, kam bychom na podzim badminton přestěhovali,

tak aby se u nás mohl hrát celoročně. 

     Srdečně Vás zveme ke sportování, nebo posezení. 

                                                                                                                Jiří Olmer – majitel
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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: ČERVEN 2014, vyšlo 27. 6. 2014
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 6. 8. 2014

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
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz, tereza.sladkova@oujesenice.cz

18. 7., 22. 8., 20.00 hod. Tančírny

12. 9., 20.00 hod. OLYMPIC
Obec Jesenice ve spolupráci s agenturou BEST I. A. 
pořádá open-air koncert skupiny OLYMPIC v Jesenici 
v prostoru před Základní školou v Jesenici. Vstupenky 
je možné zakoupit v pokladně obecního úřadu nebo 
online. Do 30. 6. 2014 je zvýhodněná cena vstupenek 
300 Kč. Vstupenky po 1. 7. 2014 je možné zakoupit 
v předprodeji za 400 Kč.

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

30. 9., 19.30 hod. Každý den šťastný den
Divadlo KALICH. V hlavní roli Bára Hrzánová
Vstupné 450,-/400,-/350,- Kč

středa	 18.30	hod.	 ZÁKLADNÍ	 od 8. 10. 2014
středa	 20.30	hod.	 MÍRNĚ POKROČILÍ	 od 8. 10. 2014
čtvrtek	18.30	hod.	 VÍCE POKROČILÍ II.	 od 9. 10. 2014
čtvrtek	20.30	hod.	 SPECIÁLNÍ	 od 9. 10. 2014
neděle	 18.30	hod.	 POKROČILÍ	 od 12. 10. 2014
neděle	 20.30	hod.	 VÍCE POKROČILÍ I.	od 12. 10. 2014

na PODZIM 2014 do

Hledáme spolehlivou paní  
na pravidelné vyzvedání 3,5leté holčičky  

z Mateřské školky v Psárech. 
Většinou denně v 16:30, odvedení domů cca 
8  min pěšky a vyčkání příjezdu rodičů – okolo 
18:00. Zároveň občasné pohlídání večer či v pří-
padě nemoci. Ideální pro aktivní důchodkyni 
(dcerka je hodná, ale živá ). Jde nám o dlouho-
dobou spolupráci, počínaje zářím 2014. Odměna 
dohodou, reference alespoň Vašeho okolí nutné. 
Předem děkuji za zavolání na 608 175 735.

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz

25. 7., 20.00 Petr Vondráček a LOKOMOTIVA
Koncert k výročí 20 let 
od založení skupiny 
v původní sestavě (Petr 
Vondráček, Vítek Fiala, 
Norbi Kovács, Karel 
Schürrer)

15. 8., 20.00 Jiří Vondráček a VoKoBere
(Jiří Vondráček, Petr Kocman a Tomáš Berka)
host večera Lucie Vondráčková a Šárka Rezková.
Melodické písničky v aranžmá zajímavých trojhlasů 
a akustických kytar. Vedle své vlastní tvorby ale 
seznamují diváky se svým pojetím Beatles, Eagles, 
Marsyas nebo Johna Denvera.

PRODÁVÁTE SVOJI 
NEMOVITOST?

Volte specialistu na 
Prahu-západ.

Bydlím tu!
Vše VyřešíM za Vás.

Ing. Roman štípek
 608 014 643
roman.stipek@re-max.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

• kácení a prořezy rizikových stromů
• likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
• zakládání trávníků a pokládka travních koberců
• sekání a provzdušňování travnatých ploch
• stříhání živých plotů
• úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
• návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák, mobil: 605 789 346

Kultura 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 probíhající výstavy:
do 21. 9.  Z hlediště na jeviště
Ukázky prací studentů SUPŠ oboru scénografie.
do 14. 9.  Pohlednice z depozitáře
Sbírka pohlednic Františka Krátkého.
do 31. 8.  Obzory
Výstava modelů rozhleden a majáků Tomáše Hobzíka.
do 29. 6.  Bonsaje
Výstava bonsají pana Jiřího Konvalinky
do 1. 8.   Společenský život hmyzu
Objevte společně soužití rozmanitých druhů hmyzu 
od nejprimitivnějších forem až po dokonale struktu-
rované a vysoce organizované hmyzí „státy“.
Nadcházející akce:
5. 7. , 13.00–20.00 hod. 9. muzejní potlach 
Tradiční muzejní posezení s přáteli trampské písničky. 
Připravované výstavy:
od 9. 8.   Dekorační kameny
Výstava dekoračních kamenů v konírně Regionálního 
muzea.




