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

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

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

nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

Srdečně Vás zveme 
19. května od 18.00 hod. 

do restaurace Na Kopečku na

VEŘEJNOU 
DISKUZI 

za účasti vedení obce a architektů
? !  



 � Shrnutí dosavadního průběhu prací
 �  Představení zapracování požadovaných 
změn a námětů z předchozích veřejných 
diskuzí

 �  Finalizace požadavků na veřejný prostor
 �  Definice funkčnosti vnitřního chodu nových 
objektů

Milan Vácha, starosta 
Vlasta Málková, místostarostka

1. června, 10.30 hod.
Cyklovýlet
start u kostela v Dolních 
Jirčanech

28. května, 15 hod. 
17. setkání seniorů

OÚ Psáry

23. května, 14–20 hod.
24. května, 8–14 hod.
Volby do Evropského 
parlamentu 
OÚ Psáry

25. června, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
Obecní úřad Psáry

8. června, 13 hod.
Dětský den 
v Dolních Jirčanech
hřiště v Dolních Jirčanech

21. června
Psáryfest
Domov Laguna Psáry

17. května, 12.30 hod.
Májové slavnosti
dolnojirčanská náves

Noc s upírem
rybník Kukalák

4. července, 14. hod.
Výlet na 

zámek Kačina a do 
Mladotického mlýna

21. června
JUNIOR ČEZ CUP 

Psáry 2014
hřiště Rapidu Psáry

1. června, 14 hod.
Dětský den v Psárech

hřiště v Psárech

w
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2014 ze dne 3. 3. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz 

RO Usnesení č. 21/5–2014
I. určuje

Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstukce opěrné zdi 
komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech – I. etapa“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstukce opěrné zdi 
komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech – I. etapa“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Rekonstrukce opěrné zdi komunikace Hlavní 
v Dolních Jirčanech – I. etapa“ ve složení: odborník: Ing. 
Horejš a dále Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, náhradníci: Ing. Petr Jaško.

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

RO Usnesení č. 22/5–2014
I. schvaluje

Provozní řád dětského hřiště v ul. Chrpová v Psárech. 

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

RO Usnesení č. 23/5–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6013241/004 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce 
a. s. (oprávněná) na p. č. 465/31 v k. ú. Dolní Jirčnany za 
jednorázovou úhradu 5.000,- Kč dle uzavřené Smlouvy 
o smlouvě budoucí. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 24/5–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna 7 ks veřejného osvětlení 
v ul. Kutná“ od: 
1. AZ Elektrostav a. s. za cenu 82.670,- Kč bez DPH,
2. Elektro Hladík za cenu 78.507,- Kč bez DPH,
3. Elektro Pokorný za cenu 105.559,- Kč bez DPH. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Elektro Hladík 
za cenu 78.507,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 25/5–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Úprava� křižovatky� ul.� Nad� Školkou�
a ul. Pražská – výměna betonových žlabovnic“ od: 
1. Moravec – autodoprava, zemní práce nabídku 

nepředložil,
2. Stav. sdružení M&V&M Martin Mašek za cenu 

100.400,15 Kč bez DPH,
3. J. L. T. stav. spol. s r. o. za cenu 108.969,22 Kč bez DPH,
4.� V. Chudomel nabídku nepředložil.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Stav. sdružení 
M&V&M Martin Mašek za cenu 100.400,15 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 26/5–2014
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 
– linky PID č. 332 a 362 mezi obcí Psáry a Hl. m. Praha 
zast. ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

II. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 
– linka PID č. 334 mezi obcí Psáry a Hl. m. Praha zast. 
ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

III. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 
– linka PID č. 606 mezi obcí Psáry a Hl. m. Praha zast. 
ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků. 

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

Usnesení�ze�zasedání�Rady�obce�
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2014 ze dne 17. 3. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško 
Nepřítomni: Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz 

RO Usnesení č. 27/6–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manž. 
Davídkovými – pozemek p. č. 107/24 v k. ú. Dolní Jirčany. 
Výše finančního příspěvku je 102.400,- Kč.

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a R. Kukulským a J. Nagyovou – pozemek p. č. 343/160 
v  k.  ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
211.000,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

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

RO Usnesení č. 28/6–2014
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. st. 366, zastavěná plocha 
o výměře 31 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 4.000 Kč/m². 

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

RO Usnesení č. 29/6–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce části komunikace 
v ul.  Na Výsluní�a�ul.�Nad�Nádržkou“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvý-
hodnější cenové nabídky od J. L. T. stavební společnost 
spol. s r. o. za cenu 756 054,08 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 30/6–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Kamerový průzkum splaškové kana-
lizace Psáry, lokalita Pod Vápenkou“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvý-
hodnější cenové nabídky od Herčík a Kříž spol. s r. o. za 
cenu 235 092,11 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 31/6–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 
č. OH 03_14 mezi obcí Psáry a Nadací ČEZ. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 
500.000,- Kč na projekt „Mateřská škola v  Dolních 
Jirčanech – přírodní výukový areál hřiště“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 32/6–2014
I. schvaluje

3. rozpočtové opatření na rok 2014 – navýšení 
o 333.004,40 Kč. 

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

RO Usnesení č. 33/6–2013
I. souhlasí

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2014 ze dne 31. 3. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz, Ing. Petr Jaško 

RO Usnesení č. 34/7–2014
I. schvaluje

Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
a  Mateřské školy Psáry za rok 2013 z  hlavní činnos-
ti ve výši 65.729,71 Kč a z  vedlejší činnosti ve výši 
77.350,44 Kč. 

II. souhlasí
S  navrženým rozdělením zlepšeného výsledku hospo-
daření takto:
1. do fondu odměn částku 71.540,07 Kč,
2. do rezervního fondu částku 71.540,07 Kč.

III. schvaluje
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Psáry za 

rok 2013.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 35/7–2014
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Manž. R. Kukulský a J. Nagy – pozemek p. č. 343/160 

v k. ú. Dolní Jirčany,
2. Davídkovi – pozemek p. č. 107/24 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 36/7–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlas se zřízením věcného břemene mezi 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

25. 6. 2014, 18 hod.
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obcí Psáry (budoucí povinný) a J. Hájkem (budoucí opráv-
něný) na p.  č. PK 381, PK 382 a p.  č. 465/13 vše v  k.  ú. 
Dolní Jirčany za částku 5.000,- Kč pro stavbu vodovodní 
a kanalizační přípojky ve prospěch p.  č. 465/14 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 37/7–2014
I. schvaluje

Záměr pronájmu prostor k podnikání v budově č. p. 137 
na pozemku p. č. st. 82/1 v k. ú. Dolní Jirčany o výměře 
83 m² na dobu neurčitou od 1. 6. 2014. 

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

RO Usnesení č. 38/7–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o vybudování přípojek vodovo-
du 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: 
vlastník p. č. vlastník p. č. vlastník p. č.

Bejda 141/97 Kolář 141/22 Svobodová, 
Blumen
trittová

141/87

Belinger 141/19 Kolda 141/60 Šálková 141/78
Bezdíčková 341/6 Kopecká 352/17 Šebek 141/74
Birner 141/64 Kopp 141/151 Šimek 141/134
Birner 141/154 Kopp ml. 141/43 Šlehoferová 141/201
Blomer 141/118 Košák 141/112 Šimral 341/5
Bukovský 141/86 Krojidlo 141/150 Škoda 141/172
Kolda 141/149 Kroutil 141/136 Šmíd 141/2
Červenka 141/88 Křivánek 141/47 Šťastný 141/138
Čížkovský 141/131 Kukačka, 

Jungwirtová, 
Spilková

141/170 Švarcová 141/163

Daňková 141/90 Látalovi 141/53 Štokrová 141/122
Demeter 141/20 Latheef 141/28 Taxová 141/176
Dohnal 141/93 Linhartovi 141/62 Tomášů 141/147
Durdis 141/75 Loušovi 141/157 Trefná 159/33
Dvořáková 159/16 Málková 141/89 Tůma 141/104
Dyda 141/94 Mandlík 159/3 Tyč J. 141/105
Endrštová 141/55 Marek 159/17 Týč V. 141/63
Dvořák 141/160 Mašek 141/155 Urban 141/29
Fridrich 141/143 Mičánek 141/77 Málek 141/126
Geiger 141/121 Mrskočová 141/79 Urbánek 141/44
Hanzlíková 141/45 Nagy 141/65 Ursta, 

Zemanová
141/129

Heřmanová 141/145 Najman 141/46 Vášová 141/116
Hofbauer 141/82 Nejedlá 141/35 Vašut 141/167
Holubovi 141/123 Nejedlý 141/99 Vítovec Z. 141/25
Horák 141/21 Novotný J. 141/173 Vítovec K. 141/85

vlastník p. č. vlastník p. č. vlastník p. č.
Hradecký, 
Soukupová

141/142 Novotný M. 141/117 Vlna, Rezková 141/139

Hrstková 141/27 Ošmera 141/113 Vodičková 141/69
Hrušková 141/16 Peroutka 141/40 Vycpálková 141/18
Hudečková 148/2 Petrželková 141/24 Weis 151/11
Hufovi 141/146 Pincová 141/41 Wills 141/56

Zahradnická 148/3
Hurt 141/168 Plánička 141/159 Zoul 141/57
Hýla 141/80 Podliska 341/3 Zdobinský 352/7
Chaloup ko vi 141/100 Podobský 141/140 Zrubecký 159/34
Chaloup ko vi 141/174 Hejl, 

Pospíchalová
141/73 Žďárský 141/76

Charvát 341/4 Procházka O. 141/164 Žemlička 141/144
Gazdová 141/166 Procházka M. 352/8 Davídek M. 107/1
Jančuška 141/169 Procházka P. 151/3 Davídek J. 107/4
Jaňdourková 141/51 Pták 141/58 Jedlička 107/5
Janeba 141/50 Randák 141/137 Neubauer 107/8
Jaško 141/68 Rudolská 141/36 Raušer 107/19
Kalivodovi 141/107 Ryšavá 141/98 Thompso no vá 107/7
Klamo 141/66 Singer 141/42 Vacek 107/6
Klimendová 141/148 Skořepová, 

Králíčková
141/17

Klimša 352/10 Sokol 141/153
Klouda 141/61 Stejskal S. 141/128
Kocourek 141/84 Stejskal D. 141/124
Kočerová 141/152 Světlíková 141/158

Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulů. 
II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 39/7–2013
I. schvaluje

Směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky obce. 
II. schvaluje

Dodatek č. 1 směrnice č. U-4 Hospodaření s majetkem 
obce. 

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

RO Usnesení č. 40/7–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. J. Štecherovi – pozemek p. č. 804/9 v k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 41/7–2013
I. určuje

Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Revitalizace dětského hřiště 
v Psárech“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace dětské-
ho hřiště v Psárech“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Revitalizace dětského hřiště v  Psárech“ ve složení: 
Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Nikola Alferyová, 
náhradníci: Olga Kramosilová.

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

RO Usnesení č. 42/7–2013
I. určuje

Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Mateřská škola v  Dolních 
Jirčanech – přírodní výukový areál a hřiště“.

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola v Dolních 
Jirčanech – přírodní výukový areál a hřiště“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Mateřská škola v  Dolních Jirčanech – přírodní 

výukový areál a hřiště“ ve složení: Vlasta Málková, 
Renáta Sedláková, Nikola Alferyová, náhradníci: Olga 
Kramosilová.

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

RO Usnesení č. 43/7–2013
I. schvaluje

Uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Allowance 
s. r. o. Předmětem smlouvy je zajištění investičního dozo-
ru v rámci akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany –  lokalita 
Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 44/7–2013
I. souhlasí

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2014 ze dne 14. 4. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz
Nepřítomni:  Ing. Petr Jaško 

RO Usnesení č. 45/8–2014
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. J. Moravcové na akci „Pálení čarodějnic“ dne 

30. 4. 2014 na hřišti v Dolních Jirčanech, akce je po-
volena do 2 hod. ranní,

2. D. Hrábková, Z. Tačnerové na akci „Pálení čaroděj-
nic“ dne 30.  4.  2014 na pozemku „pod Skálou“ na 
Vápence, k. ú. Psáry, akce je povolena do 2 hod. ranní.

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

RO Usnesení č. 46/8–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a  I.  Svobodovou – pozemek p.  č. 465/97 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany. Výše finančního příspěvku je 80.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 47/8–2014
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Radkem Harenčákem (dárce). Předmětem smlouvy 
je dar psa – německého ovčáka. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 48/8–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu zadávanou mimo režim metodiky obce 
o  zadávání veřejných zakázek „Opravy komunikací 
metodou�ITHR“ od: 
1. Dipos J&C spol. s r. o. za cenu 525,- Kč/m² bez DPH,
2. Kirstone a. s. za cenu 495,- Kč/m² bez DPH,
3. Parol s. r. o. za cenu 520,- Kč/m² bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Kirstone a. s. za 
cenu 495,- Kč/m² bez  DPH. Jedná se o opravu výtluků 
v rozsahu 180 m². 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 49/8–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o vybudování přípojek vodovo-
du 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 M.  Davídkem, 
pozemek p. č. 107/24.

II.  pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 50/8–2013
I. schvaluje

4. rozp. opatření pro rok 2014 – navýšení o 206.563 Kč. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 51/8–2013
I. souhlasí

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2014 ze dne 23. 4. 2014
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, 
Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak, Naděžda Komárková, 
Pavel Otruba, Olga Kramosilová, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, 
MBA (příchod 18.13 hod.), dále Petr Nosek (nový zastu-
pitel, složil slib v usnesení č. 10, takže mohl hlasovat až od 
č. 11/02)
Nepřítomni: Jakub Adámek, Pavel Kuka, JUDr. Josef 
Podlaha, Kubalošová, Ing. Štěpánka Nezmarová

USNESENÍ č. 10/02–2014
I. bere na vědomí

Vzdání se mandátu člena zastupitelstva – Václava 
Nováka k 18. 3. 2014.

II. bere na vědomí
Složení slibu nového člena zastupitelstva – Petra Noska. 

III. schvaluje
Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, a to 
v plné výši v souladu s § 71–73 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích a podle aktuálního prováděcího nařízení vlády 
za výkon funkce od 23. 4. 2014.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 1 (Nezmar).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 11/02–2014
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 12/02–2014
I. bere na vědomí

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

USNESENÍ č. 13/02–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění 
provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry“, 
zadávanou podle zákona č.  137/2006 Sb., o  veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“).

II. rozhoduje 
V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona a v souladu 
s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nejvýhodněj-
ší nabídky výše uvedeného zadávacího řízení následov-
ně: jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče 
Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o., se sídlem 
Benešov, Černoleská 1600, PSČ 256 13, IČ 47535865.

III. pověřuje
1. starostu Milana Váchu, aby v souladu s ustano-

vením §  81 odst. 2 zákona oznámil rozhodnutí 
Zastupitelstva obce Psáry o výběru nejvýhodnější 

nabídky ve smyslu bodu II. tohoto usnesení všem 
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří nebyli vylouče-
ni z účasti v zadávacím řízení,

2. starostu Milana Váchu k  přezkoumání a rozhodnutí 
o  případných námitkách podaných v  zadávacím 
řízení,

3. starostu Milana Váchu k  úkonům zadavatele, které 
jsou stanoveny v § 82 a § 83 zákona.

IV. ukládá
Starostovi Milanovi Váchovi, uzavřít ve lhůtě uvede-
né v  § 82 odst.2, zákona, smlouvu o dílo s  vybraným 
uchazečem, Vodohospodářská společnost Benešov 
s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská 1600, PSČ 256 13, 
IČ 47535865.

V. bere na vědomí
Předchozí stanovisko Ministerstva financí k  uzavření 
koncesní smlouvy obcí Psáry z  18. 4. 2014 pod č.  j. 
MF–28106/2014/12–1203.

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

USNESENÍ č. 14/02–2014
I. schvaluje

Uvolnění finanční částky do výše 7,3 mil. Kč s DPH a re-
zervy do výše 730 tis. Kč s DPH na financování podílu ža-
datele v rámci dotace z OPŽP na akci „Kanalizace Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“, 
která bude rozložena v letech 2014–2015.

II. schvaluje
Uvolnění finanční částky do výše 7 mil. Kč s DPH 
a  rezervy do výše 700 tis. Kč s DPH na financování podílu 
žadatele v rámci dotace z OPŽP na akci „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“, 
která bude rozložena v letech 2014–2015.

III. schvaluje
Uvolnění finanční částky do výše 3,7 mil. Kč s DPH na 
financování stavby přípojek IS k akci „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“ 
a  „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a  ulice pod Kostelem“, která bude rozložena v  letech 
2014-2015.

IV. pověřuje 
Radu obce Psáry schválením Smlouvy o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR a dotaci 
ze státního rozpočtu mezi obcí Psáry a Státním fondem 
životního prostředí ČR na akci „Kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“.

V. pověřuje 
Radu obce Psáry schválením Smlouvy o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR a dotaci 
ze státního rozpočtu mezi obcí Psáry a Státním fondem 
životního prostředí ČR na akci „Vodovod Psáry, Dolní 

Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1 (Nezmar).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 15/02–2014
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce) 
doplatek ve výši 72.500,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) dopla-
tek ve výši 52.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností SDH.

III. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce) 
doplatek ve výši 150.000,- Kč a rezervy do výše max. 
150.000,- Kč. Příspěvek bude použit k  pokrytí nákladů 
spojených s činností SK a na vnější úpravy areálu. 

IV. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany 
(příjemce) doplatek ve výši 197.000,- Kč a rezervy do 
výše max. 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s  činností SK a na vnější úpravy 
areálu. 

V. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry (příjemce) dopla-
tek ve výši 12.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností LTC.

VI. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (příjemce) dopla-
tek ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností MS.

VII. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1 (Nezmar).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 16/02–2014
I. schvaluje

5. rozpočtové opatření 2014 – navýšení o 2.496.510,- Kč.
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 17/02–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nutné� stavební� zabezpečo-
vací práce na opěrné zdi komunikace Hlavní I. etapa“.

II. rozhoduje 
V souladu s  výsledkem hodnocení nabídek o výběru 
nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího 
řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla 
vybrána nabídka uchazeče J.  L. T. stavební společnost 
s. r. o., se sídlem Jesenice, Budějovická 701, PSČ 252 42 
za cenu 1.060.299,- Kč bez DPH. 

III. ukládá
Starostovi Milanovi Váchovi uzavřít smlouvu s vybraným 
uchazečem, J. L. T. stavební společnost s. r. o., se sídlem 
Jesenice, Budějovická 701, PSČ 252 42.

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

USNESENÍ č. 18/02–2014
I. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem navržené Kupní 
smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) a Maxem Mrázkem 
(prodávající). Předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 75/88 o výměře 1884 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 
celkem 900.000,- Kč. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2014 ze dne 23. 4. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga 

Kramosilová, Bc. Michal Petz, Ing. Petr Jaško

RO Usnesení č. 52/9–2014
I. ruší

Výběrové řízení malého rozsahu „Revitalizace dětského 
hřiště v Psárech“. Ve výběrovém řízení byla doručena 
pouze jedna nabídka a cena byla vyšší o více než 50 % 
oproti předpokládané hodnotě. 

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

RO Usnesení č.53/9–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle čl. III. 
metodiky o zadávání veřejných zakázek na „Dodání her-
ních prvků, dopadových a zpevněných ploch“ v rámci 
revitalizace dětského hřiště Psáry. 

II. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle čl.  III. 

metodiky o zadávání veřejných zakázek na „Dodávku dře-
věné pergoly“ v rámci revitalizace dětského hřiště Psáry. 

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

RO Usnesení č. 54/9–2014
I. schvaluje

Uzavření Dohody o skončení nájmu prostor mezi obcí 
Psáry (pronajímatel) a MUDr. Ivanou Pobudovu (nájem-
ce) k 31. 5. 2014 – nebytové prostory v budově č. p. 137. 

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor slou-
žících k podnikání na dobu neurčitou mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a IVAMED s. r. o. (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem nebytových prostor v č.  p. 137 na 
dobu neurčitou od 1. 6. 2014 za 5.000,- Kč/měsíčně. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody a smlouvy. 

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v�obci�udělalo�v únoru�a�březnu�2014
 převážnou část pracovní doby v měsíci březnu 
zabralo odstranění původní asfaltové vrstvy, 
vykopání a odvoz betonových dlaždic, hutnění 
podkladních vrstev, položení nové zámkové dlaž-
by, výměna starých obrubníků a instalace nových 
u chodníku v ulici Kutná,
 snížení poklopu šachty splaškové kanalizace ulice 
Luční, betonování, odvoz vybouraného asfaltu,
 instalace silničních patníků v ulici Na Vápence,
 sekání trávy na zahradě mateřské školky,
 instalace okrasných květináčů u kolumbária na 
hřbitově v Dolních Jirčanech,
 instalace nového veřejného osvětlení v ulici Kutná 
vč. vybudování nových patek pro osazení 
sloupů,
 prořez větví stromů na cestě ke hřbitovu v Psárech, 
ulice Pražská, Hlavní, Okružní, Oblouková, 
Spojovací, prořez keřů podél chodníku u mateřské 
školy, nakládání, odvoz a likvidace větví,
 rozšíření „esíčka“ komunikace Na Vysoké – vyře-
zání, nakládka a odvoz křoví, odbagrování zeminy, 
navezení štěrku a drceného asfaltu, hutnění,
 oprava propadlého a rozlámaného betonového 
soklu u budovy mateřské školky, instalace beto-
nových dlaždic, odvoz vybourané suti, dorovnání 

zeminy,
 oprava cesty Ke Kukaláku,
 vybagrování příkopu, příprava a pokládka žlabovek 
na svod dešťové vody do betonového lože ve 
dvou úsecích ulice Na Vápence,
 výměna poškozeného dopravního zrcadla v ulici 
Hlavní,
 instalace odpadkového koše na dětském hřišti 
v ulici Chrpová,
 sběr odpadů v příkopech ulic Jílovská, Psárská 
a Pražská,
 výroba nové boudy pro hlídacího psa ve sběrném 
dvoře,
 odstraňování graffiti z nových čekáren,
 škrábání krajnic Pražská, Jílovská vč. nakládání 
a odvozu seškrábaného materiálu,
 zdravotní a bezpečnostní prořezy jasanu v ulici 
Úzká, břízy v ulici Sportovců a borovice Na Vysoké 
vč. odvozu a likvidace větví,
 pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 týdenní svoz pytlů s odpady z chatových 
oblastí.

Co možná nevíte
Splatnost daně z nemovitých věcí

Vyměřená daň z nemovitých věcí je 
splatná:
a)  u poplatníků daně provozujících 

zemědělskou výrobu a chov ryb 
ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. srpna a do 
30.  listopadu zdaňovacího 
období,

b)  u ostatních poplatníků daně ve 
dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. května a do 
30. listopadu zdaňovacího 
období.
Nepřesáhne-li roční daň 

z nemovitých věcí částku 
5000 Kč, je splatná najed-
nou, a to nejpozději do 
31. května zdaňovacího 

období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí 
zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená 
správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým 

subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a 
odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí 

vyšší než poslední známá daň, a lhůta 
splatnosti daně podle hro-
madného předpisného 
seznamu již uplynula, je 
rozdíl splatný v  náhradní 
lhůtě do 15 dnů ode dne 
právní moci hromadného 
předpisného seznamu. Ve 
stejné náhradní lhůtě je 
splatná i daň stanovená 
z moci úřední. Stanovená 
náhradní lhůta splatnos-
ti daně nemá vliv na běh 
úroku z prodlení.

Vlasta Málková, místostarostka

Soutěžíme o titul Vesnice roku! Pojďte do toho s námi!
Naše obec se zapojila do výročního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Naším cílem je vtáhnout do 

dění v obci co nejvíce našich obyvatel, zájmových spolků i firem. Chceme i touto cestou všechny povzbudit 
k účasti na rozvoji místa, kde společně žijeme a pracujeme. Věřím, že máme v konkurenci dalších přihlášených 
obcí co nabídnout a čím se pochlubit. 

Kdo se může soutěže zúčastnit?
Do soutěže se mohou přihlásit české, moravské 

a  slezské obce vesnického charakteru, které mají 
maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný 
vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem 
obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje 
svého územního obvodu.
Jak soutěž probíhá?

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – 
krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce 
jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celo-
státního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, 
které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního 
kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostát-
ního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská 
cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská 
pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice (Europäische Arbeitsgesellschaft 
Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvou-
letém intervalu.

Co se hodnotí?
Přihlášené obce jsou hodnoceny v těchto oblas-

tech: koncepční dokumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond 
a  obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, 
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připra-
vované záměry a informační technologie obce. 
Kdo soutěž vyhlašuje?

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu 
venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nej-
zdařilejší program obnovy vesnice. O rok později se 
oficiálně připojilo také Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 čtveřici vyhla-
šovatelů soutěže uzavřelo Ministerstvo zemědělství. 
Mezi spoluvyhlašovatele patří také Kancelář prezi-
denta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních 
samospráv ČR. 
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Volby�do�Evropského�parlamentu�
se konají ve dnech 23. května (od 14.00 do 20.00 hod.) a 24. května (od 8.00 hod. do 14.00 hod.) v budově 
Obecního úřadu Psáry, Pražská 137.
Právo volit na území ČR do Evropského parla-
mentu má:

 – občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let,

 – nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva 
(omezení svéprávnosti k  výkonu volebního práva, 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu),

 – je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popř. 
hlasuje na VP,

 – občan jiného členského státu EU, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu 
nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 
nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému 
nebo přechodnému pobytu na území ČR, nevznikla 
u něj překážka výkonu volebního práva (omezení 
svéprávnosti k  výkonu volebního práva, omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit a hodlá projevit svou vůli 

hlasovat ve volbách do EP na území 
ČR u Obecního úřadu Psáry, 

kde je veden v evidenci 
obyvatel, může 

požádat o zápis 
do seznamu 

voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb, tedy v neděli 13. dubna 2014 do 16 
hod. u Obecního úřadu Psáry. K žádosti musí být 
přiloženy: kopie dokladu osvědčujícího přihlášení 
žadatele k trvalému nebo přechodnému pobytu na 
území ČR, čestné prohlášení žadatele, které musí 
obsahovat státní příslušnost, místo pobytu, adresu 
volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP 
veden ve volební evidenci a že žadatel bude hlasovat 
ve volbách do EP pouze na území ČR. Povinné infor-
mace žadatele uvedené v jeho čestném prohlášení 
jsou nezbytné pro zaslání oznámení komunikační 
centrále jiného členského státu. Obecní úřad Psáry 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května 
2014, informuje žadatele o zápis do seznamu voličů 

pro volby do EP, jak byla jeho žádost vyřízena. Obecní 
úřad dále oznámí Policii ČR údaj o zápisu voliče, který 
je občanem jiného členského státu, do seznamu 
voličů pro volby do EP nebo údaj o jeho vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do EP. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy ve čtvrtek 
8. května 2014 na obecním úřadě v době od 8.00 
do 16.00 hod. osobně. Žádost může být podána 
písemně s  úředně ověřeným podpisem voliče. 
Voličský průkaz obecní úřad vydá nejdříve 15. den 
přede dnem voleb, tedy 8. května 2014. Obecní úřad 
Psáry nejpozději do uzavření seznamu voličů pro 
volby do EP, tedy nejpozději dne 21. května 2014 
do 16.00 hod., vyškrtne ze seznamu voličů pro 
volby do EP voliče, kteří

 – požádali o vydání voličského průkazu,
 – projevili vůli hlasovat v jiném členském státě (na 
základě sdělení MV),

 – byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP 
na základě dodatku stálého seznamu voličů, avšak 
nepožádali o přenesení svých údajů z  dodatku 
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro 
volby do EP,

 – zemřeli,
 – změnili trvalý pobyt do jiné obce na území ČR po 
13. dubnu 2014.

Pozn.
Podle novely zákona o volbách do EP obecní úřad 

nejpozději do uzavření seznamu pro volby do EP 
zapíše voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze 
seznamu z důvodu jeho přihlášení k trvalému (event. 
přechodnému) pobytu na území jiné obce v ČR po 
13. dubnu 2014. Tento volič musí nejpozději dne 
21. května 2014 do 16.00 hod. předložit obecnímu 
úřadu v místě nového trvalého (event. přechodného) 
pobytu potvrzení obecního úřadu z místa původního 
trvalého (event. přechodného) pobytu o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů (§ 28 odst. 5 zákona o volbách do EP). 
Potvrzení vydá obecní úřad v místě původního trva-
lého (event. přechodného) pobytu na žádost voliče. 
Z výše uvedeného vyplývá, že voliči, kteří se přestěhují 
po 13. dubnu 2014, nemohou být automaticky 
zapsáni do seznamu v místě nového trvalého (event. 
přechodného) pobytu, ale pouze tehdy, předloží-li 
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu z místa původního 
trvalého (event. přechodného) pobytu.

Pokud je ve stálém seznamu poznámka, že volič 
byl vyškrtnut z  důvodu jeho zápisu do zvláštního 
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
v zahraničí, může se tento volič zúčastnit hlasování 
na území ČR 

 – na základě předložení voličského průkazu vyda-
ného zastupitelským úřadem nebo

 – volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního 

seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
v zahraničí. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto 
vyškrtnutí potvrzení, které volič předloží ve dnech 
voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti 
– jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz 

nebo pokud předloží potvrzení zastupitelského úřadu 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat 
ve volebním okrsku.
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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.

Stále ještě se můžete zapojit do 
systému sběru bioodpadu

I v letošním roce pokračuje v naší obci 
sběr bioodpadu, který pro nás 
zajišťuje firma Rumpold. Svozy 
probíhají každou středu, cena 
za celou sezonu (32 svozů) je 
1826 Kč vč. DPH. Pokud se do svozu 
zapojíte v průběhu sezony, je účto-
vána jen poměrná částka. Svoz probíhá 
do 30. 11. 2014.

Noví zájemci se mohou hlásit na 
e-mailu:  kzehrovice@rumpold.cz.
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MAS Dolnobřežansko připravuje strategii
MAS Dolnobřežansko intenzivně pracuje na pří-

pravě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD). Pro období let 2014–2020 má MAS 
(místní akční skupina) možnost získat finanční pro-
středky z Evropské unie na řadu rozvojových projektů. 
Financovány budou projekty, které jsou obyvateli 
obcí vnímány jako potřebné. Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje jsou zpracovávány zdola, 
v úzké spolupráci se všemi obyvateli MASkou obslu-
hovaného území. Z tohoto důvodu bude podkladem 
pro stanovení prioritních témat strategie nejen 
analýza území, ale i výstupy z dotazníkového prů-
zkumu, který na  našem území proběhl v  únoru 
letošního roku. 

Dalším významným podkladem pro definování 
prioritních témat rozvoje území budou výstupy 

z  prvního jednání námi vytvořených pracovních 
skupin. Pracovních skupin jsme vytvořili pět. Jedná 
se o pracovní skupiny Inovace a podnikání, Sociální 
začleňování a sociální služby, Kulturní dědictví a ces-
tovní ruch, Vzdělávání a volný čas a Infrastruktura 
venkova a životní prostředí. První setkání pracovních 
skupin proběhla první týden v  dubnu za účasti 
zástupců firmy, která nám se zpracováním strategie 
pomáhá. Seznam členů pracovních skupin a zápisy 
z jejich jednání najdete na www.mas- dolnobrezansko.
cz v záložce Strategie MAS. Pokud se chcete zapojit 
do přípravy strategie MAS Dolnobřežansko pro 
období let 2014–2020, můžete nám své názory, 
postřehy a připomínky zaslat na adresu 
 info@ mas-dolnobrezansko.cz.

Příprava katalogu podnikatelů
MAS Dolnobřežansko by ráda podpořila podni-

katele působící na území, které obsluhuje, vytvořením 
katalogu podnikatelů, v němž by místní podnikatelé 
mohli nabídnout své výrobky a služby. Pokud Vás 
také trápí, že Vaši „sousedé“ objednávají v Praze 
výrobky a služby, které jim můžete poskytnout Vy, 
neváhejte nás kontaktovat na e-mailu:
info@mas-dolnobrezansko.cz, tel.: 724 685 248) 
Společně můžeme tuto situaci změnit. Základní zápis 
v katalogu bude zdarma. 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 
slepiček 15–20 týdnů – cena 149–185 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze 
našeho chovu!
Prodej se uskuteční: ve středu 28. května a ve středu 
25. června. Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – 
v 15.55 hod.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.

Prodej slepiček

Obec Počet odevzda-
ných dotazníků

1. Psáry 140
2. Vranné n. Vltavou 111
3. Ohrobec 96
4. Dolní Břežany 93
5. Jesenice 82
6. Zvole 56
7. Zlatníky – Hodkovice 38
8. Vestec 32
9. Okrouhlo 23

10. Březová – Oleško 22
11. Libeř 14

Během měsíce února vyplňovali obyvatelé území 
MAS poměrně náročný dotazník pro potřeby defi-
nování potřebných projektů dotovaných z fondů 
EU. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a odeslali. 
Je příjemné vidět, že byla naše obec v počtu ode-
vzdaných dotazníků jednoznačně nejlepší.

Milan Vácha, starosta

Řešená oblast podpory Zodpovědný 
koordinátor kontakt

Podnikání a inovace Monika Neužilová info@mas-dolnobrezansko.cz
Infrastruktura obcí a životní prostředí Milan Vácha starosta@psary.cz
Ochrana kulturního dědictví a cestovní ruch Jana De Merlier demerlier@dolnibrezany.cz
Vzdělávání a volný čas Martina Běťáková betakova@skolapsary.cz
Sociální začleňování, sociální služby Jitka Langová jitka@opinvest.cz

 Ředitelka MAS Dolnobřežansko, Mgr. Monika Neužilová
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Archeologické výzkumy v Dolních Jirčanech
Často se setkávám s dotazy na archeologický průzkum, který koncem devadesátých let probíhal v Dolních 

Jirčanech. Pro připomenutí dávné historie naší obce jsem se obrátil na zástupce Ústavu archeologické 
památkové péče a přinášíme vám krátké shrnutí informací o průzkumu.

Milan Vácha, starosta

V 90. letech 20. století proběhly na katastru Dolních 
Jirčan dva velké archeologické výzkumy Ústavu 
archeologické památkové péče středních Čech, které 
v několika etapách odkryly dvě rozsáhlá pravěká 
sídliště.

Starší z nich leželo přímo v obci (na mapě je to č. 1, 
původně to sídliště jistě sahalo až ke kostelu, vyšrafo-
vaná je ale jen ta část, která byla archeologicky 

zkoumána). Šlo o sídliště z mladší doby kamenné 
(neolit, 6. až pol. 5. tisíciletí před n. l.), tedy dobu prvních 
zemědělců, z menší části patřící starší kultuře s lineární 
keramikou, ve většině pak kultuře s vypíchanou 
keramikou (názvy jsou odvozeny podle charakteristické 
výzdoby na keramických nádobách). Odkryto bylo 
několik stovek objektů – polozemnic, odpadních 
i zásobních jam a pecí. Součástí sídliště byly dílny na 

výrobu kamenných broušených nástrojů – vedle 
neúspěšných pokusů o zpracování místní břidlice 
byly nalezeny nástroje a různé polotovary z hodnot-
nějších kamenných surovin dopravovaných až ze 
severních Čech.

Druhou archeologickou lokalitu představuje 
dobývací prostor jirčanské cihelny (na mapě č. 2), kde 
bylo postupně odkryto velké sídliště ze starší doby 
železné (doba halštatská, název odvozen od pohřebiště 
u solných dolů v Hallstattu v rakouských Alpách; sídliště 
v Jirčanech patří do stupně Halštat D, tedy zhruba do 
6. století před n. l.). Výzkum odkryl velké množství tzv. 
kůlových či sloupových jam, tedy stop po zetlelých 
kůlech zaražených do země. Jde o pozůstatky nad-
zemních obytných staveb, kterých zde stálo několik 
desítek. V menší míře byly odkryty i zásobní jámy. 
Nálezy tvoří především zlomky zdobených i nezdo-
bených keramických nádob.

Výzkum jámy na těžbu hlíny, tzv. hliníku Kamenné sekery

Rekonstrukce domu z období kultury s vypícha-
nou keramikou – skanzen v Březně u Loun

Výzkum pece Spodní část mlýnku na obilí (tzv. drtidla)
Kresby z výzkumu v Jirčanech – zlomky keramických nádob, nejčastěji zdobených tuhovanými pásy 
a liniemi
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Miroslav Paták, VHS Benešov

Odkanalizování obce Psáry – Dolní Jirčany 

Historie
Na území českých zemí jsou první zmínky o „odvá-

dění” tekutého odpadu zachyceny z doby středověku. 
Po ulicích vedly otevřené rigoly, do kterých se vylévalo 
vše, co mělo tekutou konzistenci. Tento primitivní 
způsob likvidace odpadních vod byl původcem nejen 
zápachu, který se šířil zejména v letních měsících, ale 
i zárodkem častých epidemií, jako je mor a cholera. 
To vedlo k potřebě stavět uzavřené kanalizace. Ty 
byly zpočátku mělké, později hlubší a budované 
z klasických zdicích materiálů, jako jsou cihly nebo 
kámen. Tyto kanalizace obvykle končily v blízkých 
vodotečích nebo rybnících.

Technická vybavenost konce 19. století vystihovala 
strukturu osídlení. Kanalizace byly budovány hlavně 
pro měšťanské domy, stoky byly zděné, větší profily 
měly vejčitý nebo oválný tvar. Vznik republiky zna-
menal velký rozvoj vodovodů a kanalizací, které byly 
předpokladem pro další růst obcí a měst.

Současnost
Původní systém odkanalizování obce Psáry/Dolní 

Jirčany byl řešen domovními žumpami a septiky. 
S  výstavbou čistírny odpadních vod Hydrovit 500 
v  90. letech minulého století započala i výstavba 
kanalizace. Na začátku převažoval gravitační systém 
odkanalizování, později přibyl i tlakový kanalizační 
systém. K dnešnímu dni kapacita čistírny odpadních 
vod po třech intenzifikacích vzrostla z  původních 
500 EO na současných 6  000 EO. Tomu odpovídá 
i  rozvoj kanalizační sítě obce. K  dnešnímu dni činí 
délka kanalizace 24 km (dle majetkové evidence 

v  ceně 117 milionů Kč). Převážná část kanalizace je 
gravitační, stoky jsou od průměru 200 mm po průměr 
400 mm. Obec Psáry a Dolní Jirčany se nachází ve 
velmi členitém terénu, proto jsou určité úseky sve-
deny celkem do čtyř společných přečerpacích stanic. 
Výtlačným potrubím od každé čerpací stanice se 

splaškové vody přečerpávají do gravitační kanalizace 
a tou pokračují na obecní čistírnu. Část kanalizace je 
řešena jako tlaková s  individuálními přečerpacími 
stanicemi u jednotlivých RD. Odpadní voda z dosud 
neodkanalizovaných objektů se vyváží fekálními vozy 
na stáčecí místo na obecní čistírně. Do kanalizace se 

Kontrola řadů a přípojek splaškové kanalizace v Psárech 
v ulicích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, Za Vápenkou a Ve Višničkách 

Zastupitelstvo projednalo opakované žádosti 
občanů, kteří během silných dešťů mají zatopené 
pozemky v důsledku neschopnosti kanalizace odvést 
zvýšený objem dešťové vody. Rozhodlo proto zadat 
kontrolu řadů a přípojek splaškové kanalizace v uli-
cích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, 
Za Vápenkou a Ve Višničkách v Psárech, která pro-
běhne ve dnech 7. dubna až cca 20. června.

Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost na 

komunikacích. Nad šachtami kanalizace se bude 
pohybovat auto spol. Herčík a Kříž, z  kterého je 
ovládána kamera spuštěná do kanalizačních řadů. 
Po kamerových prohlídkách řadů bude provedena 
kouřová zkouška na těsnost kanalizačních přípojek 
a prověření možných napojení dešťových svodů do 
splaškové kanalizace.

Všechny prohlídky probíhají bez nutnosti vstupu 
na soukromé pozemky.

přepouští i splaškové vody z  obce Horní Jirčany. 
Kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany je oddílná, to 
znamená, že je určena pouze pro splaškové vody. 
Proto se do kanalizace nesmí vypouštět srážkové 
vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, 
drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštěné 
vody z  bazénů, vody z  mytí automobilů apod. 
Kanalizace v obci se v blízké době začne monitorovat 
kamerovým systémem. Kromě stavu potrubí se bude 
zjišťovat i nátok balastních vod, zejména z kanalizač-
ních přípojek.

Čistírna v  Psárech neumožňuje použití drtičů 
domovních odpadů napojených přes kanalizační 
přípojku na kanalizaci. Co a v jaké kvalitě se do kana-
lizace smí vypouštět, řeší kanalizační řád. 

Do kanalizace se nesmí vypouštět:
 y zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších 
potravin, tuky a oleje, veškeré hygienické potřeby 
(ty patří do kontejneru na směsný odpad), chemikálie 
a další nebezpečné látky, staré barvy, ředidla 
a lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, 
oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahrad-
ní chemie, obsah baterií, ropné látky.

Kanalizační přípojky 
 y Každá nemovitost připojená na stokovou síť musí 
mít samostatnou domovní kanalizační přípojku. 

 y Srážkové vody z objektů a souvisejících ploch 
nelze napojit do kanalizace, musí být likvidovány 
na pozemku investora. 

 y Kanalizační přípojka musí být navrhována co 
možná nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém 
směru, kolmá na řad.

 y Nejmenší jmenovitá světlost potrubí gravitační 
kanalizační přípojky je DN 150, u tlakové kanali-
zační přípojky DN 40. 

 y Nejmenší dovolený sklon přípojky jmenovité 
světlosti DN 200 je 1 % a DN 150 je 2 %. Největší 
přípustný sklon přípojky je 40 %. 

 y Kanalizační přípojka musí být uložena v nezámrzné 
hloubce dle ČSN 75 6101.

 y Technické řešení čerpacích stanic tlakové kanali-
zace musí být projednáno s provozovatelem. 

 y Čerpací jímky s umístěním technologického vyba-
vení jsou na pozemku vlastníka nemovitosti. 

 y Napojení přípojky tlakové kanalizace musí být 
provedeno do odbočovací tvarovky 90°, za odbo-
čením musí být na přípojce osazen uliční plno-
průtokový uzávěr.

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

Hledáme paní/studentku 
na občasné večerní hlídání 

rok a půl staré holčičky. 
Zn. Psáry. 

Kontakt: 
hlidanidetipsary@seznam.cz



20� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�DUBEN�2014 www.psary.cz 21

Seznam důležitých úřadů a institucí pro občany Prahy – západ
Městský úřad Černošice 

 – úřad obce s rozšířenou působností (bývalý okresní 
úřad Praha – západ)

 – občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, 
přehlašování vozidel, živnostenská oprávnění, 
sociálně – právní ochrana dětí, …

 – adresa: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, 
Podskalská 1290/19, 128 25 Praha 2 

 – objednávání klientů a informace o vyhotovených 
dokladech: www.mestocernosice.cz

 – dopravní dostupnost: 
 – metro B stanice Karlovo náměstí – výstup směr 
Palackého náměstí, pěšky asi 300 m směr Výtoň

 – metro C stanice I. P. Pavlova, tramvají do zastávky 
Palackého náměstí, pěšky asi 300 m směr Výtoň

 – úřední hodiny: 

den odbor správní
(OP, CP, dopravní)

ostatní 
odbory

pondělí 8.00–17.00 8.00–17.00

úterý 8.00–12.00

středa 8.00–17.00 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–12.00

pátek 8.00–12.00

 – telefonní ústředna: 221 982 111 (ozve se Ministerstvo 
práce a sociálních věcí)

Krajský úřad Středočeského kraje
 – osvědčení o státním občanství, žádost o udělení 
státního občanství, ...

 – adresa: Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 81/11, 150 22 Praha 5

 – webové stránky: www.kr-stredocesky.cz
 – dopravní dostupnost: 

 – metro B stanice Anděl – výstup směr Anděl, 
pěšky asi 500  m směr na Arbesovo náměstí, 
odtud doprava směrem k nábřeží

 – metro C stanice I. P. Pavlova, tramvají do zastáv-
ky Zborovská, pěšky asi 350 m

 – úřední hodiny: 

den otevřeno
pondělí 8.00–17.00
úterý
středa 8.00–17.00
čtvrtek
pátek

 – telefonní ústředna: 257 280 111

Úřad práce České republiky, krajská 
pobočka v Příbrami, kontaktní praco-
viště pro Prahu – západ

 – adresa: Úřad práce Praha – západ, Kartouzská 
200/4, 150 00 Praha 5

 – webové stránky: www.portal.mpsv.cz,  
www.mpsv.cz

 – formuláře na webových stránkách:  
portal.mpsv.cz/forms

 – dopravní dostupnost:
 – metro B stanice Anděl – výstup směr Anděl, 
pěšky asi 350 m směr Arbesovo náměstí

 – metro C stanice I. P. Pavlova, tramvají do zastávky 
Arbesovo náměstí, pěšky asi 100 m

den otevřeno

pondělí 8.00–12.00
13.00–17.00

úterý 8.00–11.00

středa 8.00–12.00
13.00–17.00

čtvrtek 8.00–11.00

pátek 8.00–11.00
není úřední den

pouze noví uchazeči 
o  zaměstnání a příjem 
nových žádostí o dávky

 – telefonní ústředna: 950 152 111 
 – úřad práce vyřizuje:

 – služby zaměstnanosti (zprostředkování zaměst-
nání, zaměstnávání cizinců a v cizině atd.)

 – státní sociální podpora (rodičovský příspěvek, 
porodné, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, 
dávky pěstounské péče, pohřebné)

 – dávky pomoci v  hmotné nouzi (příspěvek na 
živobytí, mimořádná okamžitá pomoc, doplatek 
na bydlení) 

 – sociální služby a dávky osobám se zdravotním 
postižením (příspěvek na péči, příspěvek na 
mobilitu a zvláštní pomůcku, průkaz OZP)

Česká správa sociálního zabezpečení
 – informace o důchodech, výplaty důchodů (žádosti 
nutno podávat na příslušném pracovišti OSSZ – viz 
níže)

 – adresa: ČSSZ, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
 – webové stránky: www.cssz.cz
 – dopravní dostupnost: metro B stanice Anděl – 
výstup směr Na Knížecí, autobusem do zastávky 
Správa sociálního zabezpečení

 – úřední hodiny klientského centra (pouze 
informace): 

den otevřeno

pondělí 8.00–17.00

úterý 8.00–16.00

středa 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–16.00

pátek 8.00–14.00

 – telefonní ústředna: 257 061 111, call centrum – 
důchodové pojištění 257  062  860, call centrum 
– nemocenské pojištění 840 406 040

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Praha – západ

 – žádosti o přiznání důchodů, pojištění OSVČ, 
posudkoví lékaři

 – adresa: OSSZ Praha – západ, Sokolovská 855/225, 
190 00 Praha 9

 – webové stránky: www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-
-a-okresni-pracoviste/stredocesky-kraj/ossz-praha-
-zapad.htm 

 – dopravní dostupnost: metro B stanice Vysočanská, 
pěšky asi 80 m 

 – úřední hodiny:

den klientské 
centrum podatelna pokladna

pondělí 8.00–17.00 8.00–17.00 9.00–12.00
13.00–15.00

úterý 8.00–14.00 8.00–16.00

středa 8.00–17.00 8.00–17.00 9.00–12.00
13.00–15.00

čtvrtek 8.00–14.00 8.00–16.00

pátek 8.00–13.00 8.00–14.00

 – telefon: 284 005 303 odb. sociálního pojištění
 284 005 350  odb. důchodového poj. 
 284 005 310 OSVČ
 284 005 370 účtárna

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 
pobočka Praha – západ

 – adresa: VZP ČR, pobočka Praha – západ, Kutvirtova 
339/5, 150 00 Praha 5 – Radlice

 – webové stránky: www.vzp.cz
 – dopravní dostupnost: metro B stanice Radlická, 
pěšky asi 300 m

 – úřední hodiny:

den otevřeno

pondělí 8.00–17.00

úterý 8.00–16.00

středa 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–16.00

pátek 8.00–13.30

 – telefonní ústředna: 952 222 222

Finanční úřad Praha – západ 
 – adresa: FÚ Praha – západ, Na Pankráci 95, 140 21 
Praha 4

 – webové stránky: www.financnisprava.cz
 – dopravní dostupnost: metro C stanice Pražského 
povstání, pěšky asi 50 m

 – úřední hodiny:

den pro veřejnost podatelna

pondělí 8.00–17.00 8.00–17.00

úterý 8.00–15.30

středa 8.00–17.00 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–15.30

pátek 8.00–14.00

 – telefonní ústředna: 261 371 111,  
e-mail: podatelna2102@fs.mfcr.cz

Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
se sídlem v Praze, katastrální 
pracoviště Praha – západ

 – adresa: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Praha – západ, Pod Sídlištěm 
1800/9, 182 13 Praha 8 – Kobylisy 

 – webové stránky: www.cuzk.cz
 – dopravní dostupnost: metro C stanice Kobylisy 
– výstup přímo u vstupu do budovy

 – úřední hodiny:

den pro 
veřejnost podatelna pro 

geodety

pondělí 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–12.00
13.00–17.00

úterý 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–12.00
13.00–15.00

středa 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–12.00
13.00–17.00

čtvrtek 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–12.00
13.00–15.00

pátek 8.00–13.00

 – telefonní ústředna: 284 041 111
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Okresní soud Praha - západ
 – adresa: Okresní soud pro Prahu – západ, Karmelitská 
377/19, 118 15 Praha 1

 – webové stránky: portal.justice.cz 
 – dopravní dostupnost: metro C stanice I. P. Pavlova, 
tramvají do zastávky Hellichova, pěšky asi 150 m

 – úřední hodiny:

den informační 
centrum pracovní doba

pondělí 7.30–12.30
13.00–15.30

7.00–16.00

úterý 7.30–12.30
13.00–15.00

7.00–15.30

středa 7.30–12.30
13.00–16.00

7.00–16.30

čtvrtek 7.30–12.30
13.00–15.00

7.00–15.30

pátek 7.30–12.30
13.00–13.30

7.00–14.00

 – tel. ústředna – informační centrum: 257 199 244

Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje

 – zbrojní průkazy
 – adresa: KŘP Středočeského kraje, odbor služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál, odd. správního 
řízení – pracoviště Praha venkov, Křižíkova 279/8, 
186 31 Praha 8 – Karlín

 – webové stránky:  
www.zbrojniprukazy.cz/kontakt

 – dopravní dostupnost: metro C stanice Florenc, 
pěšky asi 50 m

 – úřední hodiny:

den otevřeno

pondělí 8.00–17.00

úterý

středa 8.00–17.00

čtvrtek

pátek

 – telefonní ústředna: 974 881 370

Úřady�MČ�Prahy,�kde�je�možné�také�požádat�o�vydání�občanského�
průkazu�mimo�MěÚ�Černošice,�Podskalská�19,�Praha�2

Praha 1 www.praha1.cz Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Praha 2 www.praha2.cz nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Praha 3 www.praha3.cz Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
Praha 4 www.praha4.cz Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4,  

občanky také – Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník
Praha 5 www.praha5.cz nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Praha 6 www.praha6.cz Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6
Praha 7 www.praha7.cz Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Praha 8 www.praha8.cz Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
Praha 9 www.praha9.cz  Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9
Praha 10 www.praha10.cz Vršovická 68,101 38 Praha 10
Praha 11 www.praha11.cz Vidímova 1324, Praha 4 – Chodov
Praha 12 www.praha12.cz Cílkova 796, Praha 4 – Kamýk
Praha 13 www.praha13.cz Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Praha 14 www.praha14.cz Bratří Venclíků 1073,19821 Praha 9
Praha 15 www.praha15.cz Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Praha 16 www.mcpraha16.cz Václava Balého 23, 153 00 Praha 5 – Radotín
Praha 17 www.repy.cz Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
Praha 18 www.letnany.cz Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany
Praha 19 www.praha19.cz Semilská43/1, 197 04, Praha 9 Kbely
Praha 20 www.pocernice.cz Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
Praha 21 www.praha22.cz Staroklánovická 260, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy
Praha 22 www.praha22.cz Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves

Děkujeme za poskytnutí těchto informací paní Haně Rousové, matrikářce Obecního úřadu Jesenice.

Boží�muka v Dolních�Jirčanech
Zprávy o dolnojirčanských božích mukách sahají 

do 19. století. V dějinách obce byla výrazným prvkem 
při vjezdu do obce a především pak posvátným 
místem, odkud vycházela náboženská procesí a slav-
nostní průvody. Boží muka se odpradávna stavěla 
jako místa určená jak k osobním projevům zbožnosti, 
tak k setkávání věřících z obce i jejího okolí. Obyvatelé 
procházkou často chodívali boží muka zdobit květi-
nami a svíčkami, vyprávěli dětem, jaké to bylo, když 
se svými rodiči či prarodiči ke křížku chodili oni.

Dolnojirčanská muka stojí přímo u hlavní cesty 
vedoucí z Prahy do obce a v uplynulých letech už 
o ně málokdo zavadil byť jen pohledem. Z původní 
nádherné sakrální stavby zbylo jen oprýskané beto-
nové torzo, jehož původní účel běžnému kolemjdou-
címu zůstával skryt. Boží muka neměla žádného 
majitele, který by se o ně staral, případně inicioval 

rekonstrukci, a tak se vedení obce rozhodlo absol-
vovat složitý administrativní proces a po marném 
hledání majitele a vyhlášení muk za ztracenou věc 
boží muka přijala do vlastnictví a okamžitě začala 
pracovat na tom, aby jim byla navrácena jejich 
důstojnost a krása. Byl připraven projekt na rekon-
strukci, se  kterým se podařilo na jaře 2013 uspět 
v dotační výzvě MAS ŘÍČANSKO. Je financován EU 
z Programu rozvoje venkova – Leader a realizován 
s podporou MAS Říčansko o. p. s. Obec na opravu Boží muka – Dolní Jirčany

Výkres žákyně ZŠ Psáry Aničky Rakové – 
„Rekonstrukce dolnojirčanských božích muk“

TENTO PROJEKT „Dolnojirčanská boží muka“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 
UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA  

v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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získala dotaci 89.701,- Kč. Plánované náklady jsou 
118.678,- Kč. V  rámci projektu byl kompletně zre-
staurován betonový podstavec, osazen nový kříž, 
upraveno okolí a na závěr zasazeny dvě nádherné 
lípy srdčité, tolik typické pro českou krajinu. O stromky 
se starají děti z nedaleké školy a školky, aby se lípám 
dařilo a brzy se staly krásnou dominantou na začátku 
obce.

Slavnostní žehnání zrekonstruovaných božích muk 
proběhlo o patrociniu místního kostela, v den slav-
nosti sv. Václava, 28. 9. 2013. Průvodu z návsi k božím 
mukům se zúčastnilo mnoho obyvatel včetně rodin 
s dětmi. Paní Kristen, zástupkyně z mateřské školky, 
seznámila přítomné s  fakty, evangelický farář Mgr. 
Lubomír Polinský pronesl velice pěknou řeč o duchov-
ním významu božích muk a pěstování tradic obecně. 
Děti ze školky zazpívaly pásmo lidových písní a na 
závěr slavnosti zazněla společná modlitba „Otče náš“.

Co jsou to boží muka?
Boží muka se nazývají drobné sakrální stavby, 

nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře. Mají symboli-
zovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičo-
ván Kristus. Snad tato představa utrpení měla vést 
člověka k zastavení se v každodenním spěchu 
a k zamyšlení nad smyslem života.

Boží muka se nacházejí nejčastěji na návrších nebo 
rozcestích, stavěla se na památku šťastných 

i  nešťastných událostí, které se většinou právě na 
tom místě staly. Jindy také byla projevem díků za 
odvrácení neštěstí, různých nemocí či za usmíření 
sporu mezi sousedy a vrchností.

Během staletí se tvar božích muk v různých krajích 
měnil. Nejstarší se začala vyskytovat již v 11. století, 
byla pravděpodobně dřevěná. Lidové rčení říká, že 
dokud byla boží muka ze dřeva, měli lidé i dřevěná 
srdce, tedy měkčí a vlídnější.

Od 14.  století se objevují kamenná  boží muka. 
Největší rozšíření pak patří do období baroka. V tomto 
období se začíná na horní partii umísťovat kamenný 
nebo kovový kříž. Od poloviny 18. století se datují 
první zděná a omítnutá, i když některá mohou být 
i starší. 

Standardní boží muka z období gotiky jsou tvořena 
třemi částmi: jedná se o patku, dřík a hlavici, které 
bývají někdy vytesány z jednoho kamene, ale daleko 
častěji se skládají z  jednotlivých dílů spojených 
jako lego.
Patka 

Patka je nejspodnější část, připomínající sokl. Bývá 
nejčastěji obdélníkového tvaru s  ohlazenými 
stěnami. 
Dřík

Na patku navazuje dřík, je užší než patka, obdél-
níkového tvaru (1,5–2 m). Setkáváme se i  s  dříky 
v podobě spirály nebo válce. Dřík může na sobě nést 
reliéfy duchovního charakteru, také různé znaky, 
nápisy či data.
Hlavice

Hlavice je zakončení této malé  sakrální stavby. 
Jedná se o  různě tvarovanou stříšku s  nikami, na 
jejímž vrcholu může být kamenný nebo v  našem 
případě kovový kříž s corpusem Krista. 

Zachovaná nebo obnovená boží muka představují 
důležité orientační body v krajině, navrací českému 
venkovu osobitý ráz a připomínají tradici a kořeny 
místních obyvatel. 

Kostel sv. Václava
Významnou kulturní památkou Dolních Jirčan je 

kostel sv. Václava. Původně raně gotický kostel zřejmě 
z  roku 1186 se zachovalou apsidou a sakristií, ke 
kterým byla v roce 1877 přistavěna pseudorománská 
loď s věží. 

Zařízení: hlavní rokokový oltář s obrazem světce 
od I. Raaba a sochami sv. Prokopa a Vojtěcha, oltář 
Svaté rodiny a oltář sv. Kláry z roku 1725. 

Ke zvonu se váže zajímavá historka. V roce 1755 
došlo mezi pruským a rakouským oddílem k  malé 
bitvě, kdy se pruský oddíl opevnil u kostela a na 
přilehlém hřbitově. Místní obyvatelé se schovali po 
sklepích a během bitvy uslyšeli zvuk připomínající 
úder kladiva do kovadliny. Po skončení boje uviděli 
kousek uraženého zvonu, který při dopadu udeřil 
o kámen. Od té doby se místu říká Hlásov. Nynější 

chrám byl dostavěn v roce 1877. Na kostelní věži byly 
zavěšeny 4 zvony, 3 z nich však byly v první světové 
válce sejmuty a použity k válečným účelům. V roce 
2008 dostal dolnojirčanský kostel od místních sta-
vebníků (V. Novák) novou střechu i fasádu, a díky 
novému osvětlení vyniká krása této dominanty ve 
dne i v noci. Interiér kostela zrenovoval místní truhlář 
(M. Tydlitát), který postupně obnovil kostelní lavice, 
vyrobil nádherný obětní stůl, sedes i kříž. 
Zrekonstruována byla kompletně i celá sakristie – 
kované dveře, podlaha a dodán byl nový nábytek 
z masivního dřeva. Kostel patří římskokatolické církvi, 
spravován je jílovskou farností a mše svaté se zde 
slaví každou neděli od 10.30 hod. Kromě pravidelných 
bohoslužeb v  kostele probíhá i řada dalších akcí, 
především koncerty, vystoupení a mimořádné 
obřady.

Kaplička sv. Jána
 Tato drobná sakrální stavba se nachází v samot-

ném centru Dolních Jirčan jen pár metrů od návsi. 
Zděná kaplička je situována na soukromém pozemku, 
ale vzhledem k umístění hned u plotu je pěkně vidět 
a tvoří výrazný prvek křižovatky, na které se nachází. 
Podél vedoucí ulice je dokonce pojmenována dle 
této památky – U sv. Jána. Socha sv. Jana 
Nepomuckého, umístěná v nice kapličky, zobrazuje 
světce v  typickém kanovnickém oděvu avšak bez 
charakteristických symbolů kříže a palmové ratolesti, 

s kterými bývá sv. Jan nejčastěji zobrazován. V době 
baroka byl sv. Jan Nepomucký nejpopulárnějším 
českým světcem a sakrální památky se sv. Janem 
neodmyslitelně patří k českému venkovu a křesťanské 
tradici naší země. Snad nejznámější sochou sv. Jana 
Nepomuckého je socha na Karlově mostě, připomí-
nající fakt, že tento světec byl po své mučednické 
smrti dne 20. 3. 1393 vhozen do Vltavy právě z Karlova 
mostu.

Boží muka – Psáry
Podobně jako v Jirčanech i v Psárech se dochova-
la na kraji obce nádherná boží muka na rozcestí 
Libeř – hřbitov. I tato památka má bytelný dřík 
a především velký kovový kříž s realisticky zpra-
covaným corpusem Ježíše Krista v bílé barvě.
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GEO–hra�aneb�hledejte�poklady�u�památných�míst�
v naší obci

Obec Psáry pro vás připravila sérii kešek určených 
především pro zábavu rodin s dětmi (tedy žádné 
terény, ani moc těžké úkoly). Tato série byla vytvořena 
tematicky k zakončení projektu Rekonstrukce božích 
muk v  Dolních Jirčanech financovaného EU 
z Programu rozvoje venkova – Leader a realizo-
vaneho s podporou MAS Říčansko o. p. s. Série se 
skládá ze tří kešek a jedné bonusovky. Pro získání 
bonusovky je potřeba nalézt všechny kešky z této 
série. V každé kešce si nezapomeňte opsat část otázky 
(záleží i na pořadovém čísle kešky). Po nalezení všech 
kešek ze série rodina sestavte otázku a odpověď 
vyplňte do formuláře na www.psary.cz/geohra. Po 
zadání správné odpovědi se vám zobrazí souřadnice 
bonusové kešky se zajímavým obsahem . Na májo-
vých slavnostech 17.  5. 2014 pak bude ze všech 
úspěšných lovců bonusové kešky vylosován absolutní 
vítěz, na kterého čeká odměna!
Uvnitř kešky naleznete: 

 y pořadové číslo a část otázky,
 y notýsek s informacemi,
 y razítko do vašich keškových deníčků,
 y malé dárečky pro děti – prosíme, vyměňujte za 
obdobné předměty, aby se dalším rodinám s dětmi 
líbily, díky! Razítko je součástí kešky, prosíme nebrat! 

 y do notýsku v kešce nám na oplátku otiskněte své 
razítko, případně napište vzkaz.

KEŠKA č. 1
První kešku snadno ulovíte na kole, s kočárkem, 

i s  těmi nejmenšími dětmi. Nalézá se totiž v  jedné 
z centralit naší obce a její odlov snadno zvládnete 
třeba cestou ze školky.
Souřadnice:

49°56‘(A+53).2“N – 14°31‘(10–A).3“E
A = počet kostelů v naší obci

KEŠKA č. 2
Druhou kešku také snadno ulovíte s dětmi kdykoli 

během dne, ale nalézá se na opačném konci obce 
než ta první! Možná u ní zastavíte autem, až budete 
projíždět okolo.

Souřadnice:
49°56‘15,(B*4)“N – 14°30‘25.(B+2+2)“E
B = počet hřbitovů v naší obci

KEŠKA č. 3
K  třetí kešce už budete muset dojít pár metrů 

terénem, pokud budete mít kočárek nebo kolo, asi 
je budete muset nechat opodál, ale pořád na dohled. 
A pokud s sebou vezmete třeba květinu, určitě děti 
na místě napadne, co by se s ní dalo udělat .
Souřadnice:

49°57‘(C+1–3),6“N – 14°31‘(C+3),9“E
 C = počet budov, ve  kterých působí naše škola 
a školka dohromady

BONUSOVÁ KEŠKA
I k  bonusové kešce se dostane jak s  kolem, tak 

s kočárkem, ale na její nalezení si budete muset asi 
vyhradit delší čas, třeba sobotní odpoledne, protože 
se nalézá stranou obce. Ale cesta se rozhodně vyplatí! 
Dost možná objevíte památku, o které nemáte ani 
tušení a navíc se Vám otevře nádherný výhled na 
Dolní Jirčany s dominantou svatováclavského kostela, 
a to z neobvyklého úhlu. A navíc v kešce naleznete 
lístky s pořadovým číslem. Pokud číslo vyplníte do 
formuláře na www.psary.cz/geohra, automaticky 
získáváte nárok na malý dáreček a zároveň budete 
zařazeni do soutěžního slosování na májových slav-
nostech dne 17. 5. 2014!
Souřadnice:
se vám zobrazí na www.psary.cz/geohra po zadání 
správné odpovědi na otázku z kešek č. 1–3.

Více informací 
o geocachingu najdete na 

www.geocaching.cz

Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Výlet na zámek spojený s divadelním představením
V pátek 4. července Vás zveme na výlet na zámek 

Kačina, ze kterého se přesuneme do Mladotického 
mlýna nedaleko Čáslavi. Zde povečeříme a poté na 
zahradní scéně v  areálu rozlehlé usedlosti mlýna 
u řeky Doubravy shlédneme klasickou divadelní hru 
Wiliama Shakespeara Sen noci svatojánské v podání 
souboru Divadlo ze mlýna v úpravě a režii Otty Lišky. 

Odjezd ve 14 hodin z návsi v Dolních Jirčanech 
(restaurace U Suchánků) a ze Psár od pekárny. Návrat 
v  cca 23 hodin. S  sebou teplé oblečení a deku na 
večerní divadelní představení. 

Cena pro naše občany je 330 Kč, pro ostatní 400 Kč. 
Vstupenky můžete v úředních hodinách koupit u paní 
Šimkové na Obecním úřadě v Psárech. Počet míst je 
omezen!

Zajímavosti o zámku Kačina
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby 

empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní sídlo 
si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 
1806–1824. Rod Chotků žil na Kačině až do r. 1911, 
kdy zdejší větev rodu vymřela a panství zdědil synovec 
posledního Chotka. Kvůli dluhům počátkem 30. let 
zámek opustil. Během 2. světové války okupovali 
Kačinu příslušníci Hitlerovy mládeže a v posledním 
roce války nacistické jednotky SS. Roku 1950 byl objekt 
dán k dispozici Zemědělskému muzeu. Po roce 1995 
byly původní zemědělské a potravinářské expozice 
rozšířeny o prezentaci života různých společenských 
vrstev 19. století na venkově, zpřístupněna Chotkovská 
knihovna, divadlo a expozice přibližující dějiny rodu 
Chotků. V roce 2001 se zámek Kačina na základě 
nařízení vlády stal národní kulturní památkou. 

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.
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17. května 2014 večer děti zjistí, co se skrývá 
v lese po setmění. Čeká je tajemná „Noc s upírem“, 
během níž se mohou v lese setkat opravdu s kýmkoliv, 
a nikdo si nemůže být jistý, co se skrývá pod rouškou 
tmy a za tajemnými stromy. 

Více o této noční bojové hře pro děti se dozvíte 
na webových stránkách www.psary.cz, 
 www. skolapsary.cz nebo www.klub-mozaika.cz. 

Registraci na tuto akci najdete na webových 
stránkách www.psary.cz nebo  www. skolapsary.cz.

Zveme vás na
MáJOVé SlaVNOStI

dne 17. května od 12.30 hod. na dolnojirčanské návsi 
Hostem slavností je Daniel Hůlka, český operní 
i muzikálový zpěvák. 

PROgRAM
12.30 Zahájení
13.00–14.30  Vystoupení dětí z mateřské školy 

a Domečku
14.30–15.30  Daniel Hůlka – výběr toho nejlepšího 

z muzikálů, klasiky i popu
15.30–17.00  Vystoupení žáků základní školy 

a kroužků 
SOUTĚŽ
Během vystoupení Daniela Hůlky bude probíhat 
soutěž o vstupenky na Sólový koncert Daniela Hůlky 
v Divadle Broadway dne 19. května od 19 hodin.

NAVÍC
 y Děti od 3 do 10 let se mohou těšit na řadu netra-
dičních atrakcí: nafukovací stan a nafukovací tunel, 
speciální koloběžkovou dráhu a koloběžky

 y Dílny pro děti
 y Doprovodný prodej
 y Malování na obličej pro děti
 y Občerstvení pro děti i dospělé
 y K večeru je pro děti připravena u rybníka Kukaláku 
dobrodružná Noc s upírem. Akce navazuje na loni 
zavedenou tradici nočních bojových her
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Karel Forst 90
Olga Babková 80
Miroslav Krejčí 80
Jaroslav Rak 80
Marie Benešová 75
Anna Hlavičková 75
Zdeňka Hrubá 75
Bohumil Urbanec 75
Jan Vilím 75
Vladimír Hubínek 70
Jiří Kříž 70
Ivanka Kuklová 70
Slavomír Šíp 70
Jana Vomáčková 70

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v květnu 
a červnu oslaví  
významné  
životní  
jubileum

Setkání seniorů
Zveme Vás na 17. setkání seniorů s člen-

kami sociální komise, které proběhne dne 
28.  5. od  15 hod. na OÚ Psáry. Přijměte 
tentokrát pozvání na „výlet“ do Paříže 
s průvodkyní Jitkou Svobodovou. 

Frederyk Chopin před více než 150 lety 
řekl: „Paříž je všechno, co chceš!“ a platí to 
dodnes. Klikaté uličky a velkolepé bulváry, 
proslulé monumentální stavby a zanedbané 
zadní trakty, mondénní obchody a prvotřídní 
restaurace, malá bistra a ošuntělé hospody, 
moderně zrenovované čtvrti a bezútěšná, 
umouněná předměstí, honosné operní 
scény a zakouřené sklepní jazzové kluby, 
lesk a bída metropole v nesčetných stupních 
a nuancích – v  Paříži je zkrátka všechno. 
Pojďte se přesvědčit s námi!

Co Vás zajímá
 � Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda 

Michelangelo Buonarroti, o kterém se 
hlasovalo jako o tématu prvního semest-
ru Univerzity třetího věku a jenž se umístil 
jako druhý při hlasování, bude tématem 
druhého semestru. Lze se ještě přihlásit 
ke studiu U3V od září 2014? Děkuji za odpověď. 
 Marie K.
Odpovídá Vlasta Málková, místostarostka

Dobrý den, první hlasování proběhlo mezi 20 stu-
denty nultého semestru (téma astronomie). První 

semestr s  tématem Čínská medicína v  naší 
zahrádce absolvuje nyní již 27 studentů, kteří 
o tématu podzimního semestru budou opět 
hlasovat. O vítězném tématu vás budeme 
informovat v příštím čísle Psárského 
zpravodaje. 

Ke studiu podzimního semestru se 
mohou hlásit i noví zájemci, semestry na sebe nemusí 

podle pravidel U3V navazovat. Jakmile účastník absol-
vuje celkově 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci 
na Českou zemědělskou univerzitu.

Těšíme se na nově příchozí. Hlásit se můžete na 
e-mail: malkova@psary.cz nebo na telefon 602 714 101 
– Vlasta Málková.
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Aktuality z Domova Laguna Psáry
Jakub Adámek, ředitel Domova Laguna Psáry

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Domova Laguna Psáry se 

prioritně zaměřuje na poskytování péče seniorům 
zejména v obci Psáry a Dolní Jirčany. V této činnosti 
je od samého začátku výrazně podporována vedením 
obce Psáry. Od vzniku pečovatelské služby se postup-
ně rozšiřuje počet klientů, kterým je služba posky-
tována. V  současné době je to 38 klientů, kteří 
využívají nejen donášku obědů, ale i ostatní služby 
– úklid domácnosti, dovoz nákupů, dopravu k léka-
řům a na různé úřady. Součástí našich služeb je 
i poradenství a pomoc klientům s administrativními 
záležitostmi ve vztahu k úřadům či lékařům. Myslím 
si, že takto nastavený systém poskytování pečova-
telských služeb zvyšuje kvalitu života v naší obci, a to 
nejen našich seniorů, ale i jejich rodinných příslušníků, 
kteří se mohou bezstarostněji věnovat svým pracov-
ním povinnostem a vědí, že o jejich seniora je v době, 
kdy nemohou být doma, postaráno. Naše pečovatelky 
se snaží po dohodě s  rodinou vždy vyjít klientům 

maximálně, zejména časově, vstříc. Služba je posky-
tována bez sebemenších problémů. 

Během dvou let, kdy Domov Laguna Psáry pečo-
vatelskou službu poskytuje, jsme zjistili, že je terén-
ních služeb v našem regionu nedostatek nebo nejsou 
poskytovány kvalitně. Pokud je to v  našich silách 
a možnostech, snažíme se pokrýt i potřeby regionu. 
Našimi klienty jsou lidé z Jesenice, Vestce, Zdiměřic, 
Jílového, Studeného, Dolních Břežan. Zde fungujeme 
zejména na doporučení sociálního odboru města 
Černošice, se kterým úzce spolupracujeme. V okolních 
obcích máme v  současné době registrováno 
23 klientů. 

Pečovatelskou službu poskytujeme 60 klientům. 
Z tohoto počtu je zřejmé, že je o tento typ služby 
v  našem regionu velký zájem. Počítáme, že rozvoj 
sociálních služeb, které poskytuje Domov Laguna 
Psáry, se bude v  budoucnu rozvíjet právě tímto 
směrem. 

Psárská pekárna Laguna
přichystala od měsíce dubna 2014 pro své zákazníky 
další vylepšení služeb – otevírací doba je i ve dnech 
pracovního volna – v sobotu a neděli vždy od 7 do 
19 hodin. Došlo k rozšíření sortimentu o další cuk-
rářské výrobky, chlebíčky a základní sortiment uzenin. 
Po dohodě s obcí Psáry chystáme v teplých dnech 
i malé venkovní posezení, kde si naši zákaz-
níci budou moci vypít kávu a sníst zákusek. 
Počítáme i s prodejem zmrzliny. 

Celkem pekárna zaměstnává 12 osob 

se zdravotním postižením. Jedná se o klienty Domova 
Laguna a o osoby se zdravotním postižením 
z  regionu. Smysluplná práce, kontakt s našimi zákaz-
níky, finanční motivace a příjemný pracovní kolektiv 
jsou faktory, které velmi pozitivně ovlivnily psychický 
stav všech klientů, kteří jsou v pekárně zaměstnáni. 
Zejména se projevilo výrazné zlepšení v  oblasti 

vzájemného soužití, klienti jsou zodpověd-
nější, klidnější. Práce se pro ně stala 
významným smyslem života. Naplnila se 
tak vize, kterou jsme si před téměř šesti 

lety stanovili. 

Chráněné bydlení 
Domova Laguna

Od ledna 2014 jsme v prostorech nad pekárnou 
začali provozovat sociální službu chráněné bydlení. 
Bydlí zde 8 klientů, kteří jsou samostatní v oblasti 
sebeobsluhy, orientace, cestování. Dva z nich chodí 
do zaměstnání mimo Domov Laguna, ostatní našli 
pracovní uplatnění v  našem provozu prádelny, 
kuchyně nebo úklidu. Smyslem chráněného byd-
lení je podpora samostatného života. Chráněné 
bydlení je služba, která je zřízena mimo velkou 
instituci a  blíží se rodinnému životu. Chod celé 
domácnosti si zajišťují klienti za podpory 

pracovnice sociálních služeb zcela samostatně. 
Zvládají úklidové práce, vaření, praní prádla, žeh-
lení. Na hlavní provoz Domova Laguna jsou navá-
záni jen minimálně. Pokud chtějí, využívají aktivity, 
které domov všem svým klientům nabízí – kera-
mickou a textilní dílnu, volnočasové aktivity 
v bazénu. V takto nastavených pobytových služ-
bách vidíme směr rozvoje Domova Laguna. Máme 
řadu dalších klientů, kterým by bylo vhodné tento 
typ služby nabídnout. Do budoucna počítáme se 
zřízením dalších chráněných bytů.

V  této souvislosti bychom chtěli poděkovat 
všem spoluobčanům v regionu, kteří darovaným 
nábytkem pomohli zařídit prostory chráněného 
bydlení pro naše klienty.

Integrační hřiště 
Domova Laguna

I přesto, že je současná doba velmi nepříznivá 
pro sponzorství a podporu neziskových organizací 
i  nefinančním způsobem, se nám podařilo začít 
realizovat, díky podpoře České pošty a Řízení 
letového provozu ČR, dlouhodobý projektový 
záměr – integrační hřiště. 

Cílem hřiště je přilákat do našeho zařízení ještě 
více lidí z majoritní společnosti a vytvořit tak pod-
mínky pro integraci našich klientů přímo v Domově. 
Areál Domova Laguna se nabízí k tomu, aby zde 
byl takový prostor vytvořen – příjemný klidný kout. 
Hřiště také položí základ pro vytvoření budoucí 
minizoo v Domově Laguna. Bude zde vybudováno 
místo pro příjemné posezení, kde se maminky 
nebudou muset bát o bezpečnost svých dětí. 

Plánujeme, že hřiště bude pro veřejnost ote-
vřeno vždy v době do 19.00 hodin. 

Tento prostor bychom chtěli oficiálně otevřít 
v rámci akce Psáryfest 21. června 2014.
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I  letošní ročník dobročinného festi-
valu se bude konat na domovské půdě psárské 
Laguny, tedy místa, které se už vloni osvědčilo jako 
ideální prostor k  setkání lidí, kteří by se možná za 
jiných okolností nepotkali. Díky loňské akci pochopila 
řada z nás, že nezáleží na fyzickém nebo mentálním 
stavu, ale na pozitivní náladě, dobré vůli, prožitku 
z hudby a především na skvělém pocitu, že ne všech-
ny radosti se dají pořídit za peníze.

Možná si vzpomenete, jak skutečnou, nefalšova-
nou radost měli klienti Laguny z hudebních cédéček 
od účinkujících a z dárků od sponzorů, s jakou chutí 
tancovali společně s  návštěvníky zvenčí nebo jak 
jsme my, takzvaně zdraví, nezištně pomáhali tu 
s tlačením invalidního vozíku, tu s přinášením limo-
nád. Celý den panovala skvělá atmosféra, která při-
spěla k  tolik proklamované integraci víc než třeba 
stovka osvětových článků v novinách nebo padesát 
televizních pořadů. K  všeobecně panující dobré 
náladě se v dobrém podepsalo samozřejmě i vyda-
řené počasí, ale to hlavní „slunce v  duši“ bylo 
v návštěvnících. 

Letošní Psáryfest se bude konat v sobotu 21. červ-
na, samozřejmě opět v  Laguně. I letos tu budou 
atrakce pro děti i dospělé, rozšířený zookoutek, který 
vybudovali sami Laguňané, nabídka různého občer-
stvení i nápojů a samozřejmě především toho, co 
dělá podobné akce skutečnými letními festivaly: 
hudebních skupin. A stejně jako vloni budeme na 
závěr večera společně vypouštět balónky tajných 

přání a doufat, že se naše tužby dřív nebo později 
změní na skutečnost – všichni vedle sebe, bez ohledu 
na to, jestli jsme klienti Domova, jeho zaměstnanci, 
dobrovolníci, hasiči, městská policie, členové hudeb-
ních skupin nebo – samozřejmě – návštěvníci festivalu 
zvenčí. 

Loňský Psáryfest se vydařil ke spokojenosti oby-
vatel Psár, hostů z  blízkého i vzdálenějšího okolí, 
účinkujících i organizátorů akce. Přejme si tedy, aby 
letošní ročník potvrdil, že nešlo o náhodu.
Kde nejlépe strávit horký červnový den? 
V LAgUNĚ!
Podrobný program sledujte na www.psaryfest.cz, 
na www.facebook.com/psaryfest nebo na plakátech 
před konáním akce 21. 6. 2014.

Dalibor Prokeš

Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za�únor�a�březen�2014

V uvedeném období jsme odhalili na území obce Psáry a místní části Dolní Jirčany 46 přestupků spáchaných 
porušením pravidel silničního provozu, zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti.

 y 3. 2. v 11.00 hod. přijala hlídka strážníků oznámení 
o volně pobíhajícím psovi bez přítomnosti jeho 
majitele v ulici V Dolcích. Pes byl strážníky umístěn 
do pohotovostního kotce OÚ Psáry, kde si ho 
následně vyzvedl jeho majitel. Ten se nezajištěním 
psa dopustil přestupku porušení vyhlášky č. 2/1991 
obce Psáry, upravující pravidla pohybu psů na 
veřejném prostranství.

 y 8. 2. ve 12.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 

o kácení stromů v oblasti chatové osady Mordýřka. 
Strážníci na místě zadrželi tři muže, kteří zde 
pokáceli pět vzrostlých stromů. Z důvodu pode-
zření ze spáchání trestného činu strážníci pachatele 
předali Policii ČR k  dalšímu opatření. 
Ve 23.30 hod. přijala hlídka OP další oznámení, 
tentokrát o rušení hlukem vycházejícím z hospody 
Na hřišti v obci Psáry. Strážníci na místě zjistili, že 
hluk vychází z  provozovny otevřenými okny. 

Po upozornění obsluha okna hospody uzavřela. 
Událost byla řešena jako přestupek rušení nočního 
klidu. Za obě oznámení děkujeme.

 y 19. 2. v 10.45 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení o volně pobíhajícím psovi bez přítomnosti 
jeho majitele v ul. Dolnojirčanská. Pes před stráž-
níky utekl k domu a poškozeným plotem se vrátil 
na zahradu, odkud předtím utekl. Majitel nemo-
vitosti byl strážníky upozorněn na porušování 
vyhlášky č. 2/1991 obce Psáry, upravující pravidla 
pohybu psů na veřejném prostranství, a vyzván 
k opravě plotu, aby zabránil opakovanému úniku 
psa.

 y 22. 2. v 18.15 hod. přijala hlídka OP ozná-
mení o obtěžování hlukem skupinou 
několika osob mladšího věku u rybníka 
Kukalák. Strážníci na místě zjistili 
deset osob, které zde měly v úmyslu 
uspořádat soukromou akci. 
Strážníci přítomným doporučili, 
aby akci přesunuli na místo, kde 
nebudou hlukem obtěžovat místní 
občany, což účastníci akce učinili.

 y 1. 3.  v 11.30 hod. v  ul. Pražská, 
v blízkosti křižovatky s ul. Cihlářská, 
hlídka OP zajišťovala bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu u dopravní 
nehody osobního motorového vozidla, jehož 
řidička sjela s vozidlem do příkopu. Šetření nehody, 
která se obešla bez zranění, převzala Policie ČR.

 y 2. 3. ve 3.00 hod. v ul. Pražská bylo zjištěno, že 
dosud neznámý pachatel poškodil autobusovou 
zastávku tím, že ji postříkal barvou. Poškození 
zastávky bylo oznámeno OÚ Psáry. 
V 17.15 hod. v ul. Dolnojirčanská zajišťovala hlídka 
OP bezpečnost a plynulost silničního provozu 
u dopravní nehody dvou osobních motorových 
vozidel, která se zde střetla. Šetření nehody, která 
se obešla bez zranění, převzala Policie ČR.

 y 8. 3. od 12.00 v obci Psáry zajišťovali strážníci OP 
bezpečnost masopustního průvodu, kterého se 
zúčastnilo několik desítek masek. Průvod byl 
zahájen na hřišti v ul. Sportovní, kam se po prů-
chodu částí obce v 17.30 hod. vrátil.

 y 9. 3.  v 00.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení hlukem vycházejícím z hospody Na hřišti 
v  obci Psáry. Strážníci na místě zjistili, že hluk 
vychází z provozovny otevřenými okny. V hospodě 
ještě probíhal závěr oslav masopustu. Po upozor-
nění strážníky účastníci oslavu ukončili. Událost 
byla řešena jako přestupek rušení nočního klidu.

 y 11. 3. v 16.30 hod. byla v ulici Pražská v místní 
části Dolní Jirčany zjištěna na komunikaci vyteklá 

nafta, která tvořila překážku silničního provozu. 
Strážníci událost oznámili Policii ČR a skvrnu zajistili 
do příjezdu hasičů. Ti následně naftu ze silnice 
odstranili za použití absorbéru. 

 y 20. 3. v 16.00 hod. byl v ul. Jílovská v obci Psáry 
nalezen volně pobíhající pes rasy maďarský ohař, 
bez přítomnosti majitele. Strážníci psa umístili 
do pohotovostního kotce OÚ Psáry. Pes byl 
následně předán jeho majiteli, který se o něj sám 
přihlásil. Ten se nezajištěním psa dopustil pře-
stupku porušením vyhlášky č. 2/1991 obce Psáry, 
upravující pravidla pohybu psů na veřejném 
prostranství.
y 22. 3. ve 22.30 hod. přijala hlídka OP ozná-

mení o rušení hlukem vycházejícím z restau-
race Rapid v obci Psáry. Strážníci na místě 

zjistili, že hluk vychází z  provozovny 
otevřenými okny, které obsluha po 
upozornění strážníků uzavřela. Událost 
byla řešena jako přestupek rušení 
nočního klidu.
y 26. 3. v 16.30 hod. přijala hlídka OP 
oznámení o porušování pravidel sil-

ničního provozu řidiči vozidel, kteří 
jezdí v  ul. Ke Školce na  jednosměrné 

komunikaci v  protisměru. Strážníci na 
místě zjistili, že jediný výjezd z této ulice je 

dočasně znemožněn výkopem v celé šíři komu-
nikace. V 18.00 hod. bylo v ul. Pražská zjištěno 
poškození plastové výplně zadní stěny čekárny 
autobusové zastávky pokreslením bílou barvu. 
Obě události byly oznámeny OÚ Psáry. 
Ve 20.15 hod. bylo na silnici č. 105, vedoucí z obce 
Psáry do Jílového u  Prahy, zjištěno, že v  místě 
silniční uzávěry nefunguje dočasný semafor, neboť 
ho neznámý pachatel shodil do příkopu. Strážníci 
událost oznámili Policii ČR a do obnovení činnosti 
semaforu na místě usměrňovali provoz. Semafor 
na místo usadili členové jednotky SDH Psáry.

 y 28. 3. v 11.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o dvou volně pobíhajících psech bez přítomnosti 
jejich majitele v ul. U Nádržky. Psy následně nalezl 
u svého domu přivolaný majitel. Ten se poté hlídce 
zodpovídal z přestupku proti vyhlášce č. 2/1991 
obce Psáry, upravující pravidla pohybu psů na 
veřejném prostranství, kterého se dopustil nedo-
statečným zajištěním psů proti úniku.

 y 30. 3.  ve 22.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  rušení nočního klidu v  ul. Roklinka. Strážníci na 
místě zjistili probíhající zahradní párty. Po upozornění 
strážníků na porušování nočního klidu se účastníci 
oslavy přesunuli ze zahrady do domu. Událost byla 
řešena jako přestupek rušení nočního klidu.

21. 6. 2014
letos už 2. ročník
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Škola
Za přírodovědným projektem na gymnázium
Naše základní škola se zapojila do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským 
krajem“.

Žáci třetí až páté třídy se jednou měsíčně zúčastňují 
přírodovědného projektu a probírají aktuální témata 
našeho světa. Projekt je realizován až do června 
příštího roku a obsahuje 16 odlišných témat. Máme 
probraná 4 témata (vzduch, voda, půda a rozdělení 
na živou a neživou přírodu). Jednotlivá témata probí-
ráme z pohledu fyziky, chemie, zeměpisu a přírodo-
vědy. Na probíraná témata nahlížíme z  širšího 
pohledu, kdy dětí získávají celistvé mezipředmětové 
informace. Žáci si předané informace procvičují 

v různých cvičeních.
Během setkávání jsme si vyzkoušeli jak aplikovat 

základní zákony fyziky a kde se s nimi v okolním světě 
setkáváme. Při probírání půdy jsme si vyzkoušeli 
udělat půdní řez a vše jsme si zaznamenali do při-
praveného formuláře.

Těšíme se na další témata, protože přednášky 
a jednotlivá cvičení jsou pečlivě připraveny a vše je 
předáváno srozumitelnou a zábavnou formou.

Ondřej Kracman, vedoucí

Téma�půda�očima�žáka
19. března jsme jeli do Gymnázia Hostivice. Jediná 

negativní věc byla, že jsme si museli přivstat, abychom 
neuvízli po cestě v  koloně a dorazili včas. Od naší 
školy jsme odjížděli v  půl osmé a jeli jsme asi půl 
hodiny. Téma výuky byla PŮDA.

Jako první jsme měli fyziku. Vysvětlovali jsme si 
princip páky u zemědělských strojů. Vzhledem 
k tomu, že pršelo, jsme si vše ukazovali v šatně, jen 

krumpáč jsme si nemohli vyzkoušet . Po fyzice 
následovala chemie. Ukazovali jsme si, co všechno 
je obsaženo v  půdě. Nejzajímavější hodina byla 
biologie. Dělali jsme rozbor sondy – jako vrtu do 
země, ze kterého se zjistí velikost jednotlivých vrstev 
půdy, typ půdy atd. Místo vrtu jsme měli několik PET 
lahví, ve kterých byl vrt simulován. Do tabulky jsme 
zapsali zjištěné údaje: rostlinný pokryv, množství 

Děkujeme manželům Šikýřovým za školní pomůcky, které 
věnovali škole – pexesa, pracovní sešity, desky, penály, 

sáčky na přezůvky a obaly. Děti budou mít radost!

D
E

vody, barvu, zrnitost, konzistenci a nakonec jsme 
udělali omaz.

Výuka v  Hostivicích trvala 4 vyučovací hodiny. 
Dověděli jsme se, že se znovu zúčastníme výuky 
v hostivické škole ve středu 28. května. Těšíme se.

Vít Skalický, žák 5.A

Výběrové řízení – VYCHOVatElKa školní družiny
ZŠ a MŠ Psáry vypisuje výběrové řízení na pozici VYCHOVATELKA školní 

družiny na půl úvazku. Požadované vzdělání dle zákona o pedagogických 
pracovnících – minimálně středoškolské, obor vychovatelství.

Výběrové řízení – KUCHaŘKa školní jídelny
ZŠ a MŠ Psáry vypisuje výběrové řízení na pozici KUCHAŘKA školní jídelny, 

na plný úvazek. Požadujeme vyučení v oboru.

Přihlášky s životopisem zasílejte mailem na reditelka@skolapsary.cz  
do 25. 5. 2014
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Novinky�z�Centra�Mozaika
Po dvou měsících od slavnostního otevření zájem o aktivity Centra Mozaika stále 

stoupá. Centrum, které je tu především pro děti, se stále rozvíjí a vítá nové zájemce. Přijďte 
se podívat, najdete nás v označeném zadním vchodě prvního bytového domu na Štědříku.
NZDM Mozaika jede!

Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má 
již 16 pravidelných návštěvníků a denně klub navštíví 
kolem 20 dětí, zejména ve věku od 8 do 12 let. Děti 
jsou nadšené z venkovních aktivit, baví je především 
lakros, zájem je však také o deskové hry. Vůbec nej-
větším lákadlem je kupodivu houpačka, na kterou 
se dokonce čas od času vytvoří fronta. Děti se u nás 
nenudí. Vítají naše podněty, ale dokážou se zabavit 
i samostatně. Rádi přivítáme i další návštěvníky ve 
věku do 18 let!
Hlídání dětí a školička „Skřítci na Štědříku“ již 
v provozu

Dne 31. 3. se školička otevřela prvním dětem, na 
další se moc těšíme. Ve školičce zajišťujeme hlídání 
s  bohatým programem pro děti ve věku od 2 let 
v celotýdenním provozu. Rodiče k nám mohou své 
děti vodit každý den, nebo si vybrat jednotlivé dny 
podle svých potřeb. Bližší informace naleznete na 
skolicka.centrum-mozaika.cz.
Klub seniorů 

Prostor centra s velkou oblibou využívají senioři, 
kteří se scházejí každé úterý od 15.30 hodin. Jejich 
společná setkání jsou velmi tvůrčí, vznikají tu krásné 
ozdoby z korálků a s blížícími se Velikonocemi také 
kraslice a výrobky pro velikonoční výzdobu.

Hravé odpoledne v Mozaice
Vedle NZDM a školičky se rozjíždějí také další 

aktivity centra. Kroužek lakrosu jsme s ohledem na 
věk zájemců a jejich potřeby přeorientovali na krou-
žek „Hravé odpoledne v Mozaice“. Každý čtvrtek od 
15.15 do 16.45 hod. si tu děti užívají program plný 
sportovních her a zábavy pod vedením Ondřeje 
Kracmana a Vojty Navrátila.
Další aktivity centra Mozaika

Velký úspěch u dětí i maminek sklidila výtvarná 
dílnička, na které nejmladší účastníci vytvářeli obtisky 
svých dlaní a chodidel pod vedením Hanky Doležalové. 
Následovalo malování na obličej a příslib dalších akcí 
ve výtvarném duchu ve spolupráci s Hankou. Celkem 
12 větších dětí se zúčastnilo již dvou výtvarných 
korálkových dílen. Začátkem dubna si mohly děti 
vyzkoušet také ošetření maskovaných zranění na 
Kurzu první pomoci. Další kurz chceme uskutečnit 
do letních prázdnin.
A co nás ještě čeká?

Na květen pro děti připravujeme víkendové akce 
s  aktivitami v  blízkém okolí, v  případě zájmu pak 
dobrodružné výpravy do vzdálenějších lokalit. Děti 
se mohou těšit na slaňování, víkend na vodě a další 
outdoorové aktivity přizpůsobené jejich věku. Rodiče 
nám své děti předají v sobotu ráno, vyzvednou si je 
v neděli odpoledne a mají tak příležitost užít si víkend 
sami pro sebe. Pro období letních prázdnin chystáme 
příměstské tábory. Od června pak najdete na našich 
stránkách přehled pravidelných kroužků pro nový 
školní rok 2014/2015.

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

Ondřej Kracman 
tel. 724 24 99 84, kracman@centrum-mozaika.cz

Stalo se
Ivo Vondráček

Masopustní průvod
Rok se sešel s  rokem a přišel zase Masopust. 

V sobotu 8. března 2014 se za krásného slunečného 
počasí sešlo v Psárech na hřišti dost lidí, kteří se chtěli 
zúčastnit masopustního průvodu, lidí, kteří se chtěli 
pobavit. Měli jsme sice netypické masky; ty ovšem 
byly k vidění pouze u nás a pod nimi jsme měli dobrou 
náladu, jež vydržela do ranních hodin.

Masek bylo ke čtyřicítce, v průvodu šli někteří i bez 
masek, byl to docela dlouhý a pestrobarevný průvod. 
Do kroku nám vyhrávala „Modrá kapela“. Jako vždy 
jsme skončili v hospůdce na hřišti v Psárech. Zase se 

zpívalo, povídalo, vzpomínalo, plánovalo. A  tak to 
má být. Půst asi dnes nikdo držet nebude, je jiná 
doba, ale něco z té minulé přece jen stojí za to neza-
pomenout. A o to se i v Psárech snažíme a snad se 
nám to daří. 

Účastníci masopustního průvodu tímto děkují 
všem občanům obce za velice chutné občerstvení 

a  kořaličku, kterou pro masky připravili. Rovněž 
děkujeme i za finanční příspěvky, které průvod od 
občanů obdržel, a sponzorský dar od obecního 
úřadu.
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obětem posledních dní války vypálili ruští vojáci, kteří 
v té době již hromadně tábořili v Jesenici na hřišti. 

V  obci se pak často rozebíralo, zda zpomalení 
německých vojáků, které stálo 13 nevinných obětí, 
Praze pomohlo, či nikoliv. Kdo ví. Jisté však je, že 
6. květen ukončil řadu mladých životů a poznamenal 
mnoho rodin. Je naší povinností na tuto událost 
i oběti války nezapomenout. 
Jak nám připomíná řada pomníků po celé obci, 
svůj život 6. května položili:

Adámek Karel  37 let
Brabec Miloslav  16 let
Doležal Václav  36 let
Hruška František  23 let
Karas Jan  52 let
Karas Vladimír  17 let
Karas Vlasta  19 let
Strnad Zdeněk  18 let
Šlingr Václav  37 let
Troníček Ladislav  55 let
Vinecký Václav  44 let
Zeithaml František  20 let
Zeithaml Václav  35 let

Naše obec na padlé nezapomíná a každoročně v květ-
nu zástupci vedení obce pokládají ke hrobům věnce. V lese na konci Psár 

směrem na Jílové

Dolní Jirčany – hřbitov

Další informace o hrobech najdete na mapě:
www.valecnehroby.army.cz/evidence/mapa-lokalit

V roce 2014, tedy před 100 lety začala I. světová 
válka. Jak některé z pomníků připomínají, dotkla 
se i našich občanů. Díky rodinnému archivu pana 
Jana Soukupa ze Psár můžeme jednomu z jmen 
padlých hrdinů přiřadit i tvář. Na dobové fotogra-
fii je v uniformě Josef Hübner. 

Psáry – Kutná

Dolní Jirčany – hřbitov

Psáry – u hřbitova 

Psáry – hřbitov

Psáry – Jílovská

6.�květen�1945�přinesl�smrt�13�mužům�
Byl začátek května roku 1945 a válka po dlouhých šesti letech končila. Na mnoha místech naší vlasti 

spontánně propukala povstání, z nichž to nejznámější je Pražské, které začalo 5. května. Na pomoc obyva-
telům hlavního města směřovala řada lidí z okolních obcí, o pomoc však volaly i německé jednotky v Praze. 
Vyslyšel je oddíl SS ze středočeských Lešan, jehož cesta vedla přes Psáry. Na tento den, který změnil život 
mnoha rodinám v obci, vzpomíná paní Jiřina Líbalová, které bylo tehdy 14 let. 

Psal se 5. květen 1945 a mezi lidmi se šířila zpráva, 
že esesáci z Lešan jedou na Prahu. Místní chlapi se 
vydali za podplukovníkem, který žil v  obci, aby se 
domluvili, co dělat. Ten jim prý poradil, ať nad obcí 
vytvoří záseky, aby Němce zbrzdili. Stromy přes cestu 
sice vojenskou kolonu 6. května zastavily, Němci však 
v džípech přijeli do obce, sebrali chlapy, které našli, 
a ti museli jít pomoct rozebrat barikádu. Zda to byli 
ti samí, co zátarasy dělali, nevím. Němci byli rozzuření, 
křičeli, že jsou tady partyzáni. Dobře věděli, že měsíc 
předtím ve srubu u starého psárského ústavu zatýkali 
Pawla Zujkiewicze alias Karlika, polského parašutistu 
sloužícího v ruské armádě. Ten se do poslední chvíle 
bránil a než aby padl do rukou nepřítele, obrátil pistoli 
s poslední kulkou proti sobě.

Zatímco se rozebíral zátaras, vojáci běhali i jezdili 
po obci a jakmile jim byl někdo podezřelý, stříleli. 
O život takhle přišli přímo před svým domem Václav 
Vinecký a Václav Šlingr. Němci se vydali i po stráni 
směrem pod skálu, kde jim padl do ruky i můj strýc 
Vašek Doležal. Měl tam vybudovaný perfektní vyz-
děný úkryt pro celou rodinu, kterým se mojí mamince 
občas chlubil. Skrýval se tam i 16letý klučina od přátel 
z Prahy. Ten si však chtěl ještě narychlo přinést do 

úkrytu rádio. Němci tak všechny našli, vytáhli z bunkru 
a ten granáty zničili. Situaci ještě vyostřili dva mladí 
kluci na Štědříku, kteří měli pistoli, ze které párkrát 
vystřelili. Němci nás definitivně pasovali na odbojnou 
partyzánskou obec a na náves nahnali 11 chlapů. 
Byli mezi nimi například i tři muži z jedné rodiny – dva 
synové – Vladimír a Vlasta a jejich otec Jan Karas. 
Mysleli jsme si, že je použijí jako živý štít na cestě do 
Prahy, ale vše dostalo rychlý spád. Nedošli ani 
k  poslednímu domu směrem na Libeř, když začali 
s popravami. Některé z nich i mučili a vyřezávali jim 
jazyky. Mladí kluci prý začali utíkat, ale přestože jeden 
z nich doběhl až k márnici u hřbitova, nikdo se neza-
chránil a zastřelili je všechny. 

Přestože ještě nebylo bezpečno, můj táta se roz-
hodl, že pojede pro strejdovo tělo a na trakaři ho 
přiveze domů. Vydal se ven a jen co zašel za roh, 
zastavilo u nás německé auto. Táta se rychle schoval, 
Němci ale naštěstí chtěli jen vodu a chleba. Když 
odjeli, proplížil se až do polí a přivezl mrtvého strýce 
domů. 

Za pár dní se konaly na hřbitovech v  Psárech 
i  Dolních Jirčanech hromadné pohřby, kterých 
se zúčastnila snad celá obec. Čestné salvy na počest 

Psáry – návesDolní Jirčany – náves Psáry – cesta ke hřbitovu
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 Ing. František Kropáček, CSc.

JUNIOR�ČEZ�CUP�Psáry�2014
Přípravy 2. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje hráčů narozených v roce 2007 a mladších jsou již 

v plném proudu.
V sobotu 21. června 2014 se na hřišti Rapidu 

Psáry bude konat již druhý ročník mezinárodního 
fotbalového turnaje JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014.

První ročník dopadl dle všech zúčastněných 
nad míru úspěšně. Počasí i výkony mladých hráčů 
byly velmi dobré a opravdu se bylo na co dívat. 
Pouhých 10 dní před konáním 1. ročníku se přes 
hřiště Rapidu přehnala povodeň a vypadalo to, že 
místo fotbalového turnaje čeká hráče spíše turnaj ve 
vodním pólu. Díky obětavé práci pořadatelů se ale 
nakonec hrací plochu podařilo dát do velmi kvalitního 
stavu a podmínky pro mladé fotbalisty byly 
vynikající.

Účast přihlášených klubů byla excelentní. Turnaje 
se zúčastnilo 14 českých, převážně ligových klubů. 
Slovensko reprezentovaly kluby Slovan Bratislava 
a Jednota Trenčín. Bez nadsázky je možno konsta-
tovat, že tak kvalitně obsazený turnaj se v této 
kategorii v České republice nekonal. Radost ze hry 
a  velké nasazení hráčů byly znatelně vidět. Výkon 
domácího mužstva složeného z hráčů Rapidu Psáry 
a Čechoslovanu Dolní Jirčany byl obdivuhodný. Hráči 
pod vedením trenéra Jana Zeithamla vybojovali 
skvělé 4. místo.

O tom, že 1. ročník dopadl velmi úspěšně, svědčí 
i zhruba 1 000 spokojených diváků. Turnaj lze opravdu 

po všech stránkách ohodnotit nejvyšší známkou. 
Svoji spokojenost s akcí sdělovali pořadatelům 
i vedoucí hrajících týmů a zároveň se hned ptali, kdy 
se bude konat další ročník turnaje.

Na závěr malé rekapitulace chci poděkovat všem 
pořadatelům za jejich profesionální a obětavou práci. 
Zvláště chci poděkovat všem sponzorům (zejména 
Skupině ČEZ) a vedení obce Psáry, bez jejichž spolu-
účasti by turnaj takového rozsahu a kvality nebylo 
možné uspořádat.

1. ročník je již historií a před námi stojí nová výzva 
v podobě 2. ročníku. Zorganizovat další turnaj 
a  ohledně kvality dodržet nebo v lepším případě 
i  překonat nastavenou laťku zabere spoustu času 
a práce. S potěšením ale můžeme říct, že přízeň našich 
nejdůležitějších partnerů přetrvává i pro další ročník. 
S podporou můžeme opět počítat od generálního 
sponzora Skupiny ČEZ a dle předběžných jednání 
i od obecního úřadu Psáry. Také účast nejkvalitnějších 
klubů ČR a Slovenska je již zajištěna. Za české týmy 
svoji účast potvrdila Slavia Praha, Sparta Praha, 
Bohemians Praha, Dukla, České Budějovice, Příbram, 
Jihlava, Teplice, Hradec Králové a  Mladá Boleslav. 
Za Slovensko pak Trenčín a Trnava. Jednání probíhají 
i s dalšími zahraničními kluby. Pro zpestření a porov-
nání českých mladých talentů se zahraničím chceme 

pozvat jeden klub z Ruska a jeden z Polska. Vše je 
zatím ve fázi jednání. Pořadatelský servis budou opět 
zajišťovat již osvědčená jména a budeme se snažit 
využít ochotu rodičů našeho domácího týmu.

Protože se naši domácí hráči chtějí i na letošním 
ročníku umístit na jednom z nejlepších míst, věnují 
se v současné době kvalitní přípravě. Konkrétně se 
účastní Coerver akademie, kterou vede hlavní trenér 
Slavie Praha 2006 Jiří Strnad mladší. Zároveň jednou 
týdně trénují také pod dohledem trenérského dua 
Kalbáč, Baxa. Od 20. března jim pak přibude ještě 
jeden tréning navíc, který bude zaměřený na gym-
nastickou a atletickou průpravu. 

O tom, že současná příprava je efektivní, svědčí 
výsledky posledních turnajů. Naši mladí borci se 
zúčastnili čtyř turnajů a ze všech si přivezli pohár 
za první místo. Nutno poznamenat, že tyto turnaje 
byly velmi silně obsazeny kvalitními týmy včetně 
Sparty Praha.

Trenér Jiří Strnad mladší: 
Co to je Coever: Metoda učení fotbalových doved-
ností vhodná pro všechny hráče uzpůsobená pro 
děti mezi 5.–16. rokem bez rozdílu jejich schopností. 
Metoda, která se soustředí na vývoj individuálních 
schopností a hry v malém počtu hráčů. Metoda byla 
schválena a doporučena nejlepšími federacemi, 
asociacemi, legendami a experty, klubovými týmy 
i korporacemi. Podporu vyjádřila např. Francouzská 
fotbalová federace, FC Bayern Mnichov, Newcastle 
United FC, Arsenal FC a další.

Vedoucí přípravky Michal Kroupa:
Co v současné době připravujeme? Právě probíhají 
jednání o prázdninovém fotbalovém kempu (4.–
8.  srpna). Dále bychom rádi zprovoznili fotbalový 
kroužek v rámci školky a školy. Ze 70 % by měl být 
orientován na všeobecnou tělesnou průpravu a ze 
30 % na fotbalové dovednosti. Doufám, že ze strany 
obce získá podporu a že se nám v budoucnu podaří 
vytvořit fotbalovou akademii. 

Činnost�tenisového�klubu�1.�LTC�Psáry
Tenisový klub 1. LTC Psáry je spojen s počátky 

tenisu v lokalitě Psáry – Jirčany, kdy před třinácti roky 
začali nadšenci tenisu realizovat nápad vybudovat 
antukový tenisový kurt vedle fotbalového hřiště 
Rapid Psáry. Společným úsilím tenistů, s podporou 
rodiny Krčmářů a následně i obecního úřadu, byl 
v Psárech vybudován kvalitní 
osvětlený antukový teni-
sový kurt s vyhovujícím 
zázemím, dostupný 
široké sportovní veřej-
nosti. S tímto tenisovým 
kurtem je spojen i vznik 
tenisového klubu 1. LTC 
Psáry. Ten je devátým 
rokem nejen centrem příz-
nivců tenisu, ale i spolupořada-
telem všech významných akcí v naší 
obci. 

Bezprostředně po svém vzniku se 1. Lokální 
Tenisový Club aktivně zapojil do veřejného života 
obce, ale pravidelně se podílí i na pořádání všech 
významných společenských akcí zejména pro děti 
a mládež. K dnes již tradičním akcím patří i pravidelně 
zajišťovaná jízda dětí na koních, dětský tenisový 
desetiboj a celosezónní dětská tenisová školička. 

Tenisový desetiboj je realizací nápadu klubu, jak 
zařadit sport do zájmových aktivit dětí obce. Jde 

o  originální soutěž, která je tvořena souběhem 
10  sportovních disciplín, při kterých je využívána 
tenisová raketa a tenisový míček. Protože se využívá 
pouze všeobecná koordinace pohybu dětí a nevy-
žaduje se přímo schopnost hrát tenis, je tím umož-
něna účast i těch dětí, které tenis dosud nezaujal, 
nebo se s tenisovou raketou teprve seznamují 

K historicky nejstarším aktivitám klubu 1. LTC Psáry 
patří i tenisová školička, která dokonce předběhla 
okamžik úřední registrace spolku a v okamžiku práv-
ního vzniku klubu již reálně fungovala. Z  důvodu 

zvyšujícího se zájmu hodláme v tenisové sezóně 
2014 její kapacitu podstatně rozšířit a poskytnout 
tím tenisové základy většímu počtu dětí z naší 
obce.

Hlavním posláním 1. LTC je však provozování 
antukového kurtu, péče o jeho kvalitu a tech-

nické vybavení. Kurt je dostupný nejen 
celosezónním hráčům, ale i všem občanům 

obce, kteří si občas chtějí osvěžit své 
tenisové dovednosti nebo mají 

zájem je nově získat. Letošní tenisovou 
s e z ó n u začínáme po rekonstrukci 
p o v r c h u a značení kurtu koncem 
d u b n a . Podrobnější informace lze 
získat na interne- tových stránkách obce nebo 
na tel. 723 995 941.

Jakub Kalbáč
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Další brigáda v Jirčanech Romana Hájková

Kdy se uskutečnila? 5. dubna
Sraz byl: v 10.00 hodin
Plánovaný konec: až bude hotovo
Oběd a nealko pitný režim zajištěn
Kde? U hospůdky „Na hřišti“

Poprosili jsme o pomoc všechny sportovce 
SK  Čechoslovan, rodiče a děti, byla potřeba každá 
ruka (dámská, chlapská i dětská). Chtěli jsme dobu-
dovat okolí našeho sportoviště a zázemí především 
pro naše nejmenší. Blíží se krásné počasí a tyto 
prostory využíváme všichni rádi a často. Tak jsme si 
řekli, že prostředí, ve kterém budeme trávit několik 
příštích měsíců a let, společně zvelebíme 
a zkrášlíme. 

První velká brigáda, kterou pořádali jen volejba-
listé, bylo čištění potoka na jaře loňského roku. Další 
velkou brigádní akci, kterou náš volejbalový oddíl 
uskutečnil, bylo osázení okolí multifunkčního hřiště 
v září 2013. Strávili jsme touto prací téměř tři odpo-
ledne, protože jsme neodhadli rozsah prací a vše 
jsme dělali jen ručně, bez jakékoli techniky. Proto 
jsme se rozhodli, když jsme se rozhlédli a udělali si 
seznam prací, které bychom chtěli zvládnout letos, 
zapojit více lidí a dětí.

Věřím, že tato společná akce nebyla poslední. 
Ukázalo se, že v partě je síla a nadšení a díky tomu 
se dá zvládnout, z pohledu některých, i nemožné.
Co jsme udělali? 

 y upravili a osázeli plochu podél parkoviště a silnice 
habry,

 y vypleli a dokončili plochu okolo multifunkčního 
hřiště,

 y odstranili odpadky po celém okolí fotbalového 
hřiště a jeho zázemí,

 y uklidili kabiny pro dětské i dospělé fotbalisty,
 y udělali dílčí zednické práce v kabinách,
 y vyklidili prostor pro vybudování klubovny pro děti, 
všechny stěny seškrábali, naštukovali 
a vymalovali,

 y obrousili a nově natřeli dětské hřiště včetně 
laviček,

 y vyměnili některé lavičky podél fotbalového hřiště 
a natřeli je,

 y natřeli zábradlí a zadní vrata u hřiště,
 y zhotovili venkovní elektropřípojku pro hřiště,
 y dodělali zámkovou dlažbu před hospůdkou Na 
hřišti u multifunkčního hřiště,

 y snědli 40 koláčů a 50 porcí guláše.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

zúčastněným sportovcům, rodičům sportovců 
i  nesportovcům za pomoc při zvelebování zázemí 
okolo fotbalového hřiště, kde všichni, od našich 
nejmenších až po nás dospěláky, trávíme volný 
i sportovní čas.

Děkuji všem dětem, které se do akce zapojily. 
Věříme, že si takto budou vážit věcí, čistoty a práce 
své i druhých o něco víc.

Chci poděkovat jmenovitě panu starostovi 
Milanovi Váchovi, nejen za přiložení rukou k dílu, ale 
hlavně za finanční podporu při zvelebování. Paní 
místostarostce Vlastě Málkové, která se bohužel 
nemohla naší akce zúčastnit, protože byla mimo 
republiku, ale zajistila nám veškeré občerstvení (pitný 
režim, koláče, gulášek) a podpořila nás při financování 
zvelebování. Dále Petrovi Jaškovi, který se zasloužil 
především o sehnání financí pro zkulturnění našeho 
okolí a přiložil své šikovné ruce. A ještě jedno podě-
kování – moc děkuji Alešovi Kohoutovi a Pavlovi 
Baxovi, našim hlavním trenérům malých sportovců. 
Je vidět, že máme naše budoucí sportovní naděje ve 
správných rukách, protože tito chlapi se opravdu 
nebojí žádné práce a jsou ochotni ze svého volného 
času nejen s našimi dětmi sportovat, ale i zvelebovat 
jejich i naše zázemí. Společně ještě se Štěpánem 
Urbanem a Patrikem doděláme klubovnu a výsledek 
vám rádi ukážeme. Uděláme malé „slavnostní ote-
vření“ zahrnující opékání buřtů, kytaru a oheň 
a samozřejmě možnost prohlédnout si fotky z brigády. 
Bude to taková hezká tečka za naší brigádní akcí. 
Pozvání pro všechny brigádníky bude umístěno na 
nástěnce u hospůdky Na hřišti a dotyční budou 
obesláni i mailem.

Přeji vám všem krásné jaro a těším se s vašimi 
dětmi i s vámi na další sportovní i nesportovní 
setkání.

Zdeněk Pletka

Největší�volejbalový�turnaj�v Dolních�Jirčanech
Vše začalo před rokem. Touto dobou si náš volej-

balový oddíl udělal malý interní turnájek ve volejbale, 
který jsme nazvali „Jirčanský zajíc“. Letos jsme se 
domluvili, že bychom z  tohoto období Velikonoc 
mohli udělat tradici a „Jirčanského zajíce“ uskutečnit 
pravidelně každý rok a navíc v jiných dimenzích. Naši 
spoluhráči vyrobili krásnou první cenu, která bude 
putovní, a pak dřevěné zajíčky, které vítězům zůsta-
nou. I další ceny byly v duchu Velikonoc – symbolem 
byli zajíci a králíci. 

Organizátoři si na hráče vymysleli jeden doslo-
va vypečený vtip. Donesli na turnaj opravdového 
živého králíka Ferdu od pana Buriana jako hlavní 
cenu. Byl moc roztomilý, všichni si ho hned začali 
hladit. Jaké pak bylo jejich zděšení, když bylo 
oznámeno, že tento „Jirčanský zajíc“ bude pro 
vítěze krásně do zlatova upečen v Hospůdce 
Na  hřišti a následně zkonzumován (Jana je 
výborná kuchařka). Měli jste vidět ty protažené 
obličeje starších a vystrašené mladších. Králíček 
k večeři opravdu byl, ale Ferda to přežil a ve 

zdraví si užívá jara...
Ale vraťme se k turnaji. Z domácích jsme sestavili 

pět smíšených družstev a nově pozvali i družstva 
z  okolí. Z přespolních to byly Vestec, Řeporyje, 
Bohnice a rovnou dvě družstva z Jílového. Celkem 
jsme tedy měli deset smíšených družstev, což je nový 
rekord turnaje. 

Turnaj zahájila předsedkyně Romča v převleku za 
roztomilého bílého zajíčka s dlouhýma ušima.

Družstva byla rozdělena do dvou skupin po pěti, 
přičemž ve skupině hrál každý s každým. Turnaj byl 
napínavý a měl opravdu vysokou úroveň. Do finále 
nakonec postoupilo Jílové a Řeporyje. Vítěz ale může 
být jen jeden. Cenu „Jirčanského zajíce 2014“ 
vyhráli skvělí hráči a hráčky z Řeporyjí. 

Po předání cen jsme se odebrali veselit do „spor-
tovní hospůdky“ Na hřišti. Zde jsme několik dalších 
hodin společně jedli (zajíčka), pili, tančili a hlavně 
diskutovali o volejbalových technikách a možnostech 
dalších turnajů jak u nás, tak i mimo naši obec.

Tak příště na shledanou na hřišti!

SK Čechoslovan děkuje velkému sportovci a spoluhráči, panu 
Tomášovi Pecháčkovi, který zdarma připravil nový web našeho 
klubu, investoval do něj své finanční prostředky i množství 
času. 
 Na stránkách www.skcechoslovan.cz nyní naleznete 

jednotlivé oddíly, kontakty, termíny tréninků a turnajů, popis 
činnosti jednotlivých oddílů a fotogalerii. Díky!

D
E
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Sbor dobrovolných hasičů Psáry
pořádá nábor do nově vzniklého kroužku 

Mladých hasičů
pro děti od 6 do 15 let

y  naučíš se základy první pomoci
y  zlepšíš si fyzickou kondici

 y zažiješ spoustu legrace
 y ovládneš práci s buzolou a mapou
 y seznámíš se s prací hasičů, s jejich technikou a vybavením
 y zlepšíš svoji mušku při střelbě ze vzduchovky
 y stane se z tebe expert ve vázaní uzlů
 y podnikneš s námi výlety do přírody
 y čekají tě exkurze u hasičů
 y a spousta dalšího poznání, her, zábavy a sportu.

Také tě čeká soutěžení, protože třešničkou na dortu je příprava na soutěžní klání, 
které se nazývá hra PLAMEN, při které ukážeš, co jsi se všechno naučil/a a jak dokážeš 

spolupracovat s ostatními kamarády. Tak neváhej a přijď mezi nás. Schůzky budou probíhat v hasičské 
zbrojnici SDH Psáry.

Do kroužku se můžeš přihlásit a na další informace se zeptat na:
 – e-mail: hasicipsary@hasicipsary.cz, tel.: Jan Honek – velitel SDH Psáry 603 182 279

Těšíme se!

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 26. 4. 2014 (bez záruky)

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

1. Zbuzany 19 18 0 1 77:14 54 (27)

2. Holubice 19 10 3 6 62:45 33 (3)

3. Psáry 19 10 2 7 55:38 32 (2)

4. Choteč 19 9 4 6 38:37 31 (1)

5. Libčice 19 9 3 7 51:54 30 (3)

6. Měchenice 19 9 2 8 46:42 29 (2)

7. Hostivice 18 8 3 7 26:31 27 (0)

13. Horoměřice 18 5 2 11 29:51 17 (-10)

14. Krňany 19 2 1 16 31:87 7 (-23)

Poslední zápas: Psáry – Měchenice 4:0 (3:0) 
Branky:  Nreca Arbnor 2, Exler Petr, Keller Robin

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

1. Vestec 18 14 3 1 72:24 45 (18)
2. Zlatníky 18 13 4 1 55:19 43 (13)
3. Radlík 18 11 3 4 40:19 36 (6)
4. Hvozdnice B 18 11 1 6 43:24 34 (7)
5. Davle 19 9 5 5 31:24 32 ( 2)

11. D. Jirčany 18 5 3 10 30: 37 18 (-9)
12. Jesenice B 18 5 2 11 33: 47 17 (-10)
13. K. Přívoz 19 2 4 13 27: 50 10 (-20)
14. Bojanovice 18 2 3 13 21: 60 9 (-24)

Poslední zápas: K. Přívoz – D. Jirčany 0:1 (0: 0)
Branky:  Frei Pavel

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

1. Hradištko B 11 9 0 2 51:16 27 (9)
2. Okrouhlo 10 7 2 1 26:6 23 (8)
3. Libeř B 11 6 3 2 36:23 21 (6)
4. Psáry B 11 6 1 4 38:27 19 (1)
5. D. Jirčany B 11 3 3 5 14:29 12 (-6)
6. Pikovice 11 3 2 6 32:35 11 (-4)
7. Průhonice B 11 3 2 6 21:32 11 (-7)
8. Libeň 11 3 0 8 13:42 9 (-6)
9. Radlík B 11 2 1 8 19:40 7 (-8)

Poslední zápas: Psáry B – Průhonice B 6:2 (1:1) 
Branky:  Exler Petr 2, Keller Antonín 2, Kubr Tomáš, Petr 

Ondřej – Hrdlička 2
Poslední zápas: D. Jirčany B – Radlík B 3:1 (3:0) 
Branky: Burda Jan 2, Krejza Martin – Švejda Pavel

Naučte�se�poslouchat�své�tělo
Již od podzimu 2013 probíhá v tělocvičně areálu 

Laguna Psáry cvičení pro dospělé a teenagery a touto 
cestou bychom vás rádi pozvali mezi sebe a infor-
movali vás o tom, jak cvičení probíhá.

Cvičení je primárně zaměřeno na korekci špatných 
motorických návyků a prevenci či nápravu svalových 
disbalancí. Krátce řečeno, měli byste se naučit, jak 
více poslouchat své tělo a napravit chybné návyky, 
které přináší moderní způsob života. Typickými 
příznaky jsou bolesti zad, krční páteře, rukou či 
nohou. Naučíme vás jak si ulevit od těchto 
bolestí, ale také jak těmto bolestem předcházet. 
Nezanedbatelným důsledkem je samozřejmě 
také formování postavy a celkové zvýšení 
sebevědomí!

Naší snahou je nenutit cvičence 
navštěvovat vzdálená a nákladná 
fitness centra, ale naučit je, jak se 
chovat při běžných životních čin-
nostech, jako je stoj, sed, zvedání 
těžkých předmětů apod. Cvičíte 
tedy neustále a nikoliv jen např. 
jednou za týden. Cvičení není 
náročné na pomůcky ani fyzickou zdatnost 

a je určeno velmi širokému spektru účastníků. Mohou 
cvičit jak starší, tak mladší, muži i ženy, sportovci 
i nesportovci. Je to dáno tím, že každý účastník projde 
analýzou svých schopností a může následně přizpů-
sobit cvičení svým možnostem. Cvičení je možno 
přizpůsobit dokonce i specifickým požadavkům 
jednotlivých sportů, jako je např. fotbal, tenis, golf 
atd.

Cvičení vede Ing. Miroslav Zanáška, majitel živ-
nostenského oprávnění pro poskytování služeb 

v oblasti fitness a sportovního poradenství, spor-
tovní nadšenec a člověk, který se touto proble-

matikou dlouhodobě zabývá.
 Cvičení probíhá každé pondělí 

od 18.00 do 19.00 hodin v Laguně 
Psáry.

Věříme tedy, že se rozhodnete 
toto cvičení alespoň zkusit, a zároveň 

věříme, že neodoláte dobrému pocitu 
z cvičení a zamilujete si to.

Těší se na vás
Ing. Miroslav Zanáška, tel. 731 471 740 

e-mail: zanaska@propass. cz   
www. skcechoslovan.cz

Máte rádi nohejbal?  
Přijďte si ho zkusit zahrát...

SK Čechoslovan – nohejbalový oddíl zve všechny 
ženy a muže, kteří mají rádi nohejbal, do svého 
týmu. Pojďte si s námi zahrát, najít nové kámoše 
a udělat něco pro sebe. Hledáme kohokoliv ve věku 

18 až 99. Tréninky máme 1x týdně 
dvě hodiny.

Nabízíme vám „seznamo-
vací hodinu“ 1., 8. a  15. 
května (čtvrtky) od 18.00 
hodin na multifunkčním hřišti 
u hospůdky „Na hřišti“, ul. 

Sportovců Dolní Jirčany.
S  sebou: sportovní oblečení, 

sportovní boty na umělý povrch 
a dobrou náladu.

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na 
tel. 603 230 823, Ivan Nejedlý.

Těšíme se na vás, Ivan

Pozvánka na cyklovýlet
Zveme cyklisty jakéhokoli věku ze Psár, Dolních 

Jirčan a z blízkého okolí na první společný cyklis-
tický výlet v délce cca 30 km po cyklistických 
stezkách a málo frekventovaných silničkách v blíz-
kosti našeho bydliště. Sraz je dne 1. června 
v 10.30 hod. u kostela v Dolních Jirčanech. 

Po cestě se stavíme v hospodě na pivo nebo 
oběd. Předpokládaný návrat je kolem 15–16 
hodiny.

Všechny Vás srdečně zve Darina Rudolfová 
a Jirka Vaněček – vaši sousedi 
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz, facebook: muzeumjilove

16. 5.  Muzejní noc
Letošní muzejní noc se ponese v duchu 
středověku

Aktuálně v muzeu probíhají tyto výstavy:
do 1. 6.  Tvrze
Zaniklá feudální sídla dolního Posázaví

do 27. 4. Velikonoce Klubu lidové tvorby

do 22. 6. Vyšívané obrazy Olgy Menšíkové
Téměř zapomenuté techniky vyšívání

od 19. 4. Z hlediště na jeviště
Ukázky prací studentů SUPŠ oboru scénografie

Připravované výstavy:
od 3. 5.  Pohlednice z depozitáře
Sbírka pohlednic Františka Krátkého

od 10. 5. Obzory
Výstava modelů rozhleden a majáků Tomáše 
Hobzíka

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: DUBEN 2014, vyšlo 2. 5. 2014
grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 6. 6. 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

16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 19.30 Tančírny
12. 5., 20.00 LACO DACZI & CELULA New York
koncert světového trumpetisty s jazzovou kapelou,
vstupné 250 Kč, 190 Kč, 150 Kč
17. 5., 10.00 Cyklistický výlet
výlet na do okolí Jesenice, sraz před ZŠ Jesenice 

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
19. 5., 19.30 hod. Římské noci
Hrají: Simona Stašová, Oldřich 
Vízner
Vstupné: 450,-/400,-/350,- Kč

Kultura DĚTSKÝ DEN  
v Psárech

V  neděli 1. června od 14 hod. se koná dětský 
den na hřišti v Psárech. Opět se můžete těšit na řadu 
sportovních disciplín o ceny a dětské atrakce. 

Srdečně vás zveme na

DĚTSKÝ DEN  
– již po deváté!

8. 6. na hřišti v Dolních Jirčanech ve 13.00 hod.
 y Připravte se na odpoledne plné her, soutěží a pro-
gramu pro děti, který bude tematicky zaměřen na 
budoucí povolání.

 y Těšte se na soutěže a hodnotné ceny, které na vás 
čekají!

 y Nezapomeňte na tematické převleky týkající se 
budoucího povolání vašich potomků.

Pořádá SK Čechoslovan Dolní Jirčany.
Za spolupráci děkujeme sponzorům: 
obec Psáry, Bravo trade s. r. o., Klub Předškoláček, 
Klarp  s. r. o., Hospůdka Na Hřišti, Tenis Olten Czech, 
Čarovné bylinky

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



Výsuvná markýza
rozměr: 3 x 2 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní 
nebo nástěnnou montáž, šedo/ bílá
1.990,-

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

Vegetační dlažba
450 x 300 x 80 mm

600 x 400 x 80 mm

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Přesné hladké příčkovky a tvárnice
625 x 250 x 50 - 150 mm

500 x 250 x 200 - 365 mm

Zahradní nábytek Jasmín
provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
křeslo, stohovatelné  1.990,-              stůl, 159 x 97 cm  5.990,-
polohovací křeslo  3.190,-

125 l

Značkové suché maltové směsi
zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, jednovrstvá omítka, vápenný 
štuk, betonový potěr, zdící malta na porobeton

od 50,-/ 25 kg

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V,  
550 W, hmotnost 47 kg

4.490,-

od

21,-
Přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, šedá

220 x 120 x 45 mm, červená

Tato nabídka platí od 1.5. do 31.5.2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

od

12,-
od

33,-

Nejširší výběr za Nejlepší ceNy
praHa

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.


