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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 9–15 hod. (prodlou-
žená sobotní otevírací doba až do 30. 10.)

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům 
se Psárský zpravodaj do 
schránek neroz-
náší, mohou si 
ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.

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

 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady 
obce Psáry 

Informace z obce
 7 Mimořádné předvolební vydání 

Psárského zpravodaje
 8 Co se v obci udělalo
 9 Opakované rozvodňování Zahořanského 

potoka
 10 Projekt sídelní zeleně
 11 Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec 

Psáry
 Sociální komise
 12 Pozvánka do divadla
 12 Deset malých černoušků 
 12 Cvičení pro seniory
 13 Podzimní setkání seniorů
 13 Univerzita třetího věku
 13 Fotosoutěž
 14 Pohádkový les 2014
 15 Svatováclavské posvícení
 15 Havelské posvícení
Stalo se
 16 Psárská premiéra v soutěži Vesnice roku 

2014
 17 Výlet na zámek Kačina a divadelní předsta-

vení v Mladotickém mlýně
 18  2014 aneb příběh pokračuje
 20 Úspěšný druhý ročník fotbalového turnaje 

JUNIOR ČEZ CUP Psáry
 22 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
Škola
 24 Začátek školního roku v ZŠ a MŠ
 26 Konec prázdnin? Nevadí! Mozaika jede dál!
Sport
 28 Zásahy a sport
 29 Fotbal – rozpis utkání podzim 2014
 30 Holky a kluci, máte rádi míč a hry?
 30 Kultura
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

17. září, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Psáry
Obecní úřad Psáry

10. a 11. října
Volby do 
zastupitelstev obcí
Obecní úřad Psáry

25. září, 14.30 hod.
Podzimní setkání 
seniorů
Obecní úřad Psáry

27. září
Memoriál Jaroslava 
Štíbra
Kamenný Újezdec

27. září, 11 hod.
Svatováclavské 

posvícení
náves v Dolních Jirčanech

2. října, 19 hod.
Deset malých 

černoušků 
Divadlo Radka 
Brzobohatého

10. září, 9.15 hod.
Cvičení pro seniory

Domov Laguna Psáry

20. září, 8–18 hod.
21. září, 8–15 hod.

Prodejní výstava 
andulek a exotického 

ptactva
Strančice

18. října
Havelské posvícení

na hřišti v Psárech

1. října
Univerzita třetího 
věku
Obecní úřad Psáry

6. září, 13–18.30 hod.
Pohádkový les
u rybníku Kukaláku

w

ww.psary.cz
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2014 ze dne 23. 6. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO usnesení č. 82/14–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy č. 12126521 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu ŽP ČR mezi obcí Psáry a Státním fondem 
ŽP ČR na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká“. Podpora SFŽP činí 330.411,82 Kč a  dotace za 
státního rozpočtu činí max. 5.617.001,- Kč. Smlouva 
je uzavřena v  souladu s  usnesením ZO č. 14/02–2014 
z 23. 4. 2014.

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy č. 12131811 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu ŽP ČR mezi obcí Psáry a Státním 
fondem ŽP ČR na akci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany 
– lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“. Podpora SFŽP 
činí 239.466,- Kč a  dotace za státního rozpočtu činí 
max. 4.070.922,- Kč. Smlouva je uzavřena v  souladu 

s usnesením ZO č. 14/02–2014 z 23. 4. 2014.
III. pověřuje

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

RO usnesení č. 83/14–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Aktualizace PD sídelní zeleň v obci“ od: 
1. Living in green s. r. o. za cenu 91.355,- Kč s DPH,
2. Zahradnictví Flos s. r. o. za cenu 99.222,- Kč s DPH,
3. Garden point za cenu 92.000,- Kč s DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Living in green 
s. r. o. za cenu 91.355,- Kč s DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu zasláním objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2014 ze dne 25. 6. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Ing. Antonin Rak, Naděžda Komárková, 
Olga Kramosilová, Mgr. Jakub Adámek, 
Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA

Nepřítomni:  JUDr. Josef Podlaha, Pavel Kuka, Lucie 
Kubalošová, Pavel Otruba, Bc. Michal Petz, 
Petr Nosek, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení č. 19/03–2014
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
II. bere na vědomí

Navýšení cen vodného a stočného od 1. 7. 2014 vychá-
zející z nové koncesní smlouvy s VHS Benešov s. r. o., 
čímž byla splněna podmínka SFŽP pro poskytnutí do-
tace. Nová cena vodného činí 37,14 Kč/m³ a stočného 
činí 28,13 Kč/m³.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 20/03–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 21/03–2014
I. bere na vědomí, že

Počet členů zastupitelstva zůstává pro volební období 

2014–2018 stejný, tj. 15 členů. 
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 22/03–2014
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a pí Hájkovou, pí Svobodovou a p. Kukalem (dárci) 
na bezúplatný převod vodovodu, splaškové kanalizace 
a komunikace v ul. Lipová. 

II. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a pí Hájkovou, pí Svobodovou a p. Kukalem (dárci) 
na bezúplatný převod pozemků p. č. 465/25 o výměře 
16 m², p. č. 465/106 o výměře 248 m² a p. č. 465/96 o vý-
měře 1488 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany. 

III. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 23/03–2014
I. schvaluje

Celoroční hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet 
obce Psáry za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu 
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2013 bez výhrad. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení č. 24/03–2014
I. schvaluje

6. rozpočtové opatření 2014 – navýšení o 2.918.520,57 Kč.
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 25/03–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy obecního 
úřadu Psáry“.

II. rozhoduje 
V souladu s  výsledkem hodnocení nabídek o výběru 
nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího 
řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla vy-
brána nabídka uchazeče PP–Servis Plzeň s. r. o., se sídlem 
Plzeň, U Velkého rybníka 35, PSČ 301 00, IČ 26322242 za 
cenu 1.894.852,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 
Starostu Milana Váchu uzavřít smlouvu o dílo s  vybra-
ným uchazečem PP–Servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň, 
U Velkého rybníka 35, PSČ 301 00, IČ 26322242.

IV. pověřuje 
Radu obce Psáry schválením a uzavřením Smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi obcí Psáry a Státním fondem životního prostře-
dí ČR na akci „Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“ 
vč. pověření starosty Milana Váchy jejím podpisem.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 26/03–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry, 
Základní školou a Mateřskou školou Psáry a Rodinným 
centrem Dolní Jirčany o. s. Předmětem smlouvy je bez-
úplatný pronájem prostor pro provozování dětského 
klubu a příspěvek obce na provozní a mzdové náklady 
částkou 920,- Kč na dítě (celodenní režim) a 550,- Kč 
(polodenní režim) – děti starší 3 let a s trvalým pobytem 
v obci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2014 
do 30. 8. 2015. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 27/03–2014
I. schvaluje

Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v  rámci 50. výzvy, prioritní osy 6 Zlepšování stavu 
krajiny a přírody, 6.5 podpora regenerace urbanizované 
krajiny na akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci 
Psáry“, akceptační číslo 14188286. Podpora SFŽP činí 
274.060,-  Kč a z  Fondu Solidarity činí 3.836.848,- Kč 
z celkových nákladů akce 5.644.882,- Kč. 

II. schvaluje
Spolufinancování této akce z vlastních zdrojů žadatele 
do výše max. 1.533.974,- Kč. 

III. pověřuje 
Radu obce Psáry schválením a uzavřením Smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi obcí Psáry a Státním fondem životního prostře-
dí ČR na akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci 
Psáry“, akceptační číslo 14188286 “ vč. pověření starosty 
Milana Váchy jejím podpisem.

IV. pověřuje 
Radu obce zajištěním výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“ 
vč. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 28/03–2014
I. pověřuje 

Radu obce zajištěním výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Dešťová kanalizace Ve Svahu, 
Pod Stráží a Ve Stráži vč. povrchů komunikací“ vč. uza-
vření smlouvy s vybraným uchazečem. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 29/03–2014
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zrušení někte-
rých obecně závazných vyhlášek obce Psáry .

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2014 ze dne 7. 7. 2014
Přítomni:  Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Milan Vácha

RO usnesení č. 84/15–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manž. 
Hladíkovými – pozemky p. č. 587/7, st. 203 a st. 477 vše 
v k. ú. Psáry. Výše finančního příspěvku je 92.500,- Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO usnesení č. 85/15–2014
I. nedoporučuje

Zastupitelstvu předložit žádost p. Zahradníka o  samo-
statný název ulice u jeho RD. Komunikace je slepá a z hle-
diska přehlednosti není nutné schvalovat samostatnou 
ulici. RD bude přidělen název ulice V Domkách. 

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

RO usnesení č. 86/15–2014
I. souhlasí

S investicí Základní školy a Mateřské školy Psáry na 
 nákup ohřevné skříně Blancotherm 1220 EB. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO usnesení č. 87/15–2014
I. schvaluje

Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajíma-
tel) a M. Mrkvovou (nájemce). Předmětem smlouvy je 
nájem bytu v č. p. 154 na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 
31. 7. 2015, výše nájemného je 3.442,- Kč měsíčně. 

II. schvaluje
Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajíma-
tel) a L. Matoušovou (nájemce). Předmětem smlouvy je 
nájem bytu v č. p. 150 na dobu určitou od 1. 8. 2014–
31. 7. 2015, výše nájemného je 4.123,- Kč měsíčně. 

III. schvaluje
Uzavření Podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry (prona-
jímatel) a Mgr. M. Běťákovou (podnájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu v č. p. 795 na dobu určitou od 
1. 8. 2014 do 31. 7. 2015, výše nájemného je 4.205,- Kč 
měsíčně. 

IV. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv. 

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

RO usnesení č. 88/15–2014
I. bere na vědomí

Změnu smluvní strany dle usnesení č. 73/13–2014, kdy 
smluvními stranami jsou obec Psáry a J. Košátko – JiKo. 

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

RO usnesení č. 89/15–2014
I. souhlasí

S poskytnutím finančního příspěvku Z. Hiršlovi ve výši 
25.000,- Kč na vybudování inž. sítí v  ul. Javorová dle 
rozhodnutí Rady obce dne 16. 7. 2007.

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

RO usnesení č. 90/15–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-6003676/002 mezi obcí Psáry (povinná) 

a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy 
je zřízení břemene ne pozemcích p.  č. 343/3 a 343/27 
v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 50.500,- Kč. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO usnesení č. 91/15–2014
I. schvaluje

Uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Psáry (příkazce) 
a  Ing. J. Nádvorníkem (příkazník). Předmětem smlouvy 
je výkon technického dozoru stavby při realizaci akce 
„Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“ za cenu 
39.900,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO usnesení č. 92/15–2014
I. schvaluje

7. rozpočtové opatření obce na rok 2014 bez navýšení 
– přesun v rámci §. 

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

RO usnesení č. 93/15–2014
I. schvaluje

Uzavření Dohody mezi obcí Psáry a Vodohospodářskou 
společností Benešov, s. r. o. ke smlouvě o nájmu a pro-
vozování vodovodů a kanalizací ze dne 20.  5.  2014. 
Předmětem dohody je nahrazení peněžní jistoty ban-
kovní zárukou ve výši 1.850.000,- Kč s dobou platnosti 
do 30. 6. 2019. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této dohody. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2014 ze dne 21. 7. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 

Jaško, Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO usnesení č. 94/16–2014
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. 

Šírková K. 141/49

Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulů. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO usnesení č. 95/16–2014
I. schvaluje

8. rozpočtové opatření obce na rok 2014 bez navýšení 
– přesun v rámci §. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2014 ze dne 4. 8. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 96/17–2014
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45 o vybudování 
přípojek vodovodu a kanalizace v  souvislosti s  akcí 
„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod 
Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ul. Pod Kostelem“ mezi obcí Psáry a I. Kloudou, 
A. Bláhovou a D. Pařilovou. Předmětem dodatku je 
zrušení uzavřené Smlouvy ze dne 10. 4. 2014 z důvodů: 
úmrtí, nemoc, finance. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO usnesení č. 97/17–2014
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.

Gregáň 141/59

Křelina 141/132

Valáškovi 159/35

Vackovi 144/171
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. 98/17–2014
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. L. Cermanovi – pozemek p.  č. 333/29 v  k.  ú. Dolní 

Jirčany,
2. K. Máchové – pozemek p.  č. 305/11 v  k.  ú. Dolní 

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

RO usnesení č. 99/17–2014
I. souhlasí

S investicí Základní školy a Mateřské školy Psáry na 
 nákup interaktivních tabulí z rezervního fondu. 

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

17. 9. 2014, 18 hod.

Mimořádné předvolební vydání 
Psárského zpravodaje

Letošní volby do zastupitelstev obcí proběhnou 10. a 11. října. 
Z tohoto důvodu vyjde 3.–5. října mimořádné číslo Psárského 

zpravodaje, ve kterém mají všechny volební strany v obci 
Psáry, jejichž kandidátní listina byla zaregis-
trována, možnost využít zdarma tři strany 
k prezentaci svého programu a kandidátů. 

Uzávěrka podkladů je dne 12. září do 12 hodin na e-mailové adrese:  inzerce@psary.cz. 

Děkujeme Středočeským fondům za přidělení dotací na projekty „Informační 
a orientační systém obce Psáry“ (140.000,- Kč) a „Mobiliář pro knihovnu v Psárech“ 
(24.400,- Kč). Za přidělené finance bude pořízen orientační směrovkový systém, 
který usnadní orientaci v obci, a knihovna bude vybavena novým nábytkem pro 
nejmenší čtenáře a dalším drobným mobiliářem. 

D
E
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících červen a červenec 2014
 9vymalování včetně instalace nového obložení 
a podlah v koupelně a na WC v obecním bytě na 
sídlišti Štědřík,
 9pokládka zámkové dlažby na veřejném prostranství 
u dětského hřiště v Psárech u fotbalového hřiště,
 9úklid naplavenin z komunikací po přívalových 
deštích, vyčištění košů dešťové kanalizace a roštů 
– Na Stráni, Na Vápence, Do Polí, Na Vysoké, 
Ke  Kukaláku, Akátová, Úvozová, Pod Strání, 
Na Lukách, Hlavní, Na Výsluní, Psárská, Horní,
 9oprava propadlého chodníku – ulice Sportovní,
 9oprava komunikace Ke Kukaláku, Na Stráni, Akátová, 
Spojovací, za vodárnou v Psárech,
 9snížení poklopů šachet splaškové kanalizace 
– ul. Hlavní,
 9odklízení větví z rybníku Junčáku,
 9revize herních prvků na dětských hřištích,
 9výměna vahadlové houpačky na dětském hřišti – 
ulice K Lesu a v Dolních Jirčanech na hřišti,
 9čištění příkopu ulice Houbová,
 9pokácení suchého stromu – ulice Úzká,
 9zametání chodníků – Pražská, Psárská, Jílovská, Nad 
Soutokem, Pod Vápenkou, Ve Višničkách, 
Za Vápenkou, Sportovní, K Junčáku, sídliště Štědřík, 
K Lesu, Nad Školkou, K Lůžku, Horní, K Hlásovu,
 9vyřezání křoví a keřů zasahujících do komunikace 
ulice Na Stráni a v lokalitě Na Babě, A. Šimka, sídliště 
Štědřík, Jílovská, Na Vápence, Do Polí, U Sv. Jána, 
náves Dolní Jirčany, Horní, Lipová,
 9 instalace nové plochy zámkové dlažby na zahradě 

mateřské školky pod pergolu včetně úpravy okol-
ního terénu,
 9oprava zpomalovacích retardérů – K Junčáku, 
K Hlásovu, náves Dolní Jirčany,
 9sekání, shrabání, nakládka a odvoz trávy – Do Polí, 
Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Za Vápenkou, 
Ve Višničkách, hřbitov Psáry vč. příjezdové komu-
nikace, Na Vápence, U Nádržky, U Potoka, Kutná, 
Jílovská, V Zahradách, Ve Stráži, Pražská, Psárská, 
pozemek mateřské školky, Štědřík – pozemek 
pobytové louky, sídliště Štědřík, hřbitov Jirčany, 
Landor, Ke Kukaláku, Hlavní, Houbová, Horní, 
K Lůžku, val u ČOV, U Studny, Duhová, náves Dolní 
Jirčany, Spojovací, Sportovců, Chrpová, Luční, Lesní, 
Sluneční, Dlážděná, Pod Skálou, V Zahradách, 
Pod Strání, Sportovní, Na Vysoké,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobuso-
vých zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid auto-
busových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Upozornění:
Po dobu prázdnin až do 30. října 2014 je prodlou-
žena otevírací doba sběrného dvora, a to každou 
sobotu do 15 hodin. 
Sběrný dvůr neslouží k odkládání odpadu z podni-
katelské činnosti! O přijetí či nepřijetí odpadu 
rozhoduje pracovník sběrného dvora!

Během léta bylo pro veřejnost otevřeno nové dětské hřiště v areálu SK Rapid Psáry

Ing. Dan Král, Ph. D. 
vedoucí správy toků – povodí Vltavy

Opakované rozvodňování Zahořanského potoka
Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast 

povodí Vltavy provádí dlouhodobě a pravidelně 
údržbu Zahořanského potoka dle stavu koryta vod-
ního toku a účelného vyhodnocení potřeb. Správa 
toků je také vždy účastníkem územních a stavebních 
řízení týkajících se nové výstavby, při které dochází 
k ovlivnění odtokových poměrů. Jako správci toků 
se vždy zabýváme nakládáním s dešťovými vodami 
a jejich bezeškodným odtokem. Z tohoto důvodu je 
také z naší strany požadováno provedení opatření 
vedoucí k zpomalení odtoku dešťových vod např. 
vybudování retenčních nádrží nebo provedení dalších 
opatření. Zrychlení odtoku dešťových vod v povodí 
Zahořanského potoka vlivem husté nové zástavby 
vnímáme jako zásadní problém ochrany obyvatel 
před průchodem velkých vod v okolí Prahy a snažíme 
se jej řešit již ve fázi územního plánování.

V  současné době je Lesy ČR, s.  p. připravována 
studie odtokových poměrů celého povodí 
Zahořanského potoka. Studie bude zpracována 
z  důvodu množících se požadavků obcí ležících 
na toku po proběhlé extrémní povodni v  loňském 
roce. V rámci studie budou v celém povodí navržena 
vhodná technická opatření charakteru protipovod-
ňové ochrany, vytipovány retenční lokality nejen na 

Zahořanském potoce, ale i na jeho přítocích ve správě 
Lesů ČR s.  p., stanoveny záplavové čáry, dojde 
k  porovnání a vyhodnocení nárůstu zastavěných 
ploch (z aktuálních map ortofoto, leteckého snímkování 
z padesátých let 20. století, územních plánů, regulačních 
plánů a budoucích předpokladů pro zastavěnost území 
z hlediska zvýšení povrchového odtoku) a vyhodnocena 
efektivita realizovaných a navrhovaných opatření.

Cílem studie je zjištění takových opatření, které 
povedou ke zpomalení povrchového odtoku formou 
přirozeného rozlivu v nivách a pomocí technických 
opatření v korytech vodních toků. Navrhovaná opat-
ření by měla vést také k posílení biodiverzity a eko-
logické stability území. V průběhu zpracování studie 
budou svolávány výrobní výbory a veřejná jednání 
v dotčených obcích, na kterých budou projednávány 
návrhy řešení. Součástí převzetí studie bude projed-
nání návrhů a výsledků zpracovávané studie v sou-
činnosti s dotčenými obcemi.

Na základě výše uvedeného doufáme, že zpraco-
váním studie dojde k  navržení realizovatelných 
opatření na zlepšení odtoku dešťové vody a ochraně 
obyvatel před povodněmi.

Mostek přes Zahořanský potok v ulici Kutná. 
V současné době se jedná s majitelem mostu – 
Středočeským krajem – o zvýšení kapacity mož-
ného průtoku

Ulice Psárská 28. 7. 2014
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procházku či projížďku na kolečkových bruslích. 
V západní části řešeného území je ponechán dosta-
tečně velký volný trávníkový prostor, který bude 
sloužit jako cvičiště hasičům. Do nové koncepce této 
plochy byly také počítány změny ve stávající zeleni, 
a to kácení či prořez stromů a keřů, který bude rea-
lizován letos, po skončení vegetačního období. Nové 
výsadby, plánované na rok 2015, přinesou do lokality 
nové stromy i keřové skupiny. U rybníčku budou 
kontejnery na tříděný odpad odcloněny novou 
keřovou výsadbou. Na okolní travnatou plochu budou 
vysazeny dominantní lípy. Lípy jsou navrženy i jako 

stromořadí, oddělující na jihu pobytovou louku od 
ulice. Travnatou plochu podél potoka zpestří domácí 
břízy, červeně zbarvené javory nebo plnokvěté třešně 
ptačí. Nemalou úlohu mají v  návrhu také keřové 
skupiny, a to hlavně keře dorůstající výšky do jednoho 
metru. Ty by měly pobytovou louku lemovat z jihu 
a také u navržených laviček. Několik keřových skupin 
je navrženo i u příjezdové cesty k domu v ulici Horní 
číslo popisné 459.

V rámci tohoto projektu je řešeno i ozelenění okolí 
některých autobusových zastávek (na fotografiích 
ze žádosti o dotaci jsou ještě původní zastávky). 

Projekt sídelní zeleně
Autorka: Ing. arch. Evelína Ziková

Jak jste již možná zaznamenali, Obecní úřad v Psárech dlouhodobě spolupracuje se zahradní architektkou 
Lenkou Vyhnálkovou, se kterou pro vás postupně zvelebujeme plochy obecní zeleně v naší obci. Letošní 
i příští rok bude ve znamení velkých změn pro obyvatele Dolních Jirčan a Psár, neboť v jejich blízkosti bude 
probíhat obnova dvou významných zelených ploch a okolí autobusových zastávek. Projekt je podporován 
z fondů Evropské unie.

Na podzim tohoto roku započne realizace parku 
u sídliště Štědřík. Park je určen pro využití celou 
rodinou a jistě se tak stane novým oblíbeným místem 
pro všechny obyvatele Psár a Dolních Jirčan. V rámci 
nové koncepce budou realizovány mlatové cesty, 
navržené do několika vycházkových okruhů. Ty by 
měly být založeny již letos na podzim. V budoucnu 
dojde i k  realizaci posezení – vznikne 
nový altán nebo dřevěné molo nad 
přilehlým potokem. V  projektu je 
 počítáno s  rezervou pro parkovací 
místa, která by měla být realizo-
vána po schválení nového 

územního plánu. Ta jsou 
v  návrhu umístěna podél 

ulice K Junčáku a celkem by mělo 
být vytyčeno 24 parkovacích míst. Podél této ulice 

je počítáno i s místy pro stávající kontejnery na tříděný 
odpad. Všechny tyto funkční plochy budou od parku 
odděleny stříhanými živými ploty. Změny se dotknou 
také stávající vegetace v této oblasti. Po podrobném 
dendrologickém průzkumu byly vytipovány dřeviny, 
které jsou ze sadovnického či zdravotnického 

hlediska nevyhovující. Tyto dřeviny budou na podzim 
tohoto roku odstraněny, na zbývajících dřevinách 
bude proveden prořez či jiná potřebná ošetření. 
V rámci celkové koncepce budou na 

lokalitě vysazeny 
nové dřeviny – solitérní stromy 
i keřové skupiny. Do oblasti tak 
přibydou okrasné jabloně, 

plnokvěté hrušně nebo červeně kvetoucí jírovce. 
V  keřových skupinách budou postupně rozkvétat 
tavolníky, mochny, pámelníky nebo dřišťály. Podél 
toku potoka jsou v projektu navrženy keřovité vrbky, 
které zpevní svah a přirozeně se začlení do okolní 
krajiny. 

Nové podoby se dočká také zelená plocha 
u  Zahořanského potoka, podél ulice 

Horní. Vznikne zde pobytová louka, 
sloužící ke sportu i odpočinku. I zde bude reali-

zována nová cestní síť a v budoucnosti také cyklo-
stezka, jejíž návrh obecní úřad projednává s odbornou 
 firmou. Tento rok zde v  první etapě vznikne nová 
cestní síť, která umožní okolním obyvatelům krátkou 

Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec Psáry
Od července 2014 bylo z důvodu zjednodušení 

kontaktu odběratelů s  provozovatelem vodovodů 
a kanalizací v obci Psáry zřízeno Zákaznické centrum 
VHS Benešov pro obec Psáry, které se nachází v budo-
vě Provozního střediska Jílové, na adrese 
Nádražní 559, 254 01 Jílové u Prahy. 
V úředních hodinách po–pá 7.00–11.00 a 11.30–
15.30 zde klienti mohou: 

 y uzavírat, rušit a měnit smlouvy o dodávce vody 
a odvádění odpadních vod,

 y přihlásit a odhlásit odběr,

 y podávat reklamace a stížnosti,
 y žádat o přezkoušení vodoměru,
 y získat informace o cenách vodného a stočného, 
fakturaci, zálohách apod. 
Zákaznické centrum lze kontaktovat také telefo-

nicky: 840  205  206 (linka 233) nebo e-mailem: 
 petrakova@vhs-sro.cz. 

Každý pátek od 13.00 do 15.00 bude v  budově 
Zákaznického centra k dispozici Ing. Paták, který řeší 
vyjádření k přípojkám a provozovaným sítím. 

Jana Vondrušková, VHS Benešov

Nádražní 559
Jílové u Prahy
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Tomáš Beneš 85
Emil Rabovský 80
Jiřina Kamenická 70
Ivan Klouda 70
František Komrska 70
František Kropáček 70
Pavel Šolc 70
Josef Vorschneider 70
Pavel Vršník 70

Pozvánka do divadla
Zveme vás na další z řady divadelních představení, 

která společně navštěvujeme. Tentokrát se můžete 
těšit na představení Deset malých černoušků s pod-
titulem A pak už tam nezbyl ani jeden v Divadle 
Radka Brzobohatého, které se koná dne 2. října od 
19 hodin. 

Dopravu opět zajistí ZDARMA pan Adámek, odjezd 
je z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany 
u kostela v 17.30 hodin. 

Podařilo se zajistit skvělá místa v  prvních třech 
řadách, oficiální cena vstupenek je 430 Kč, pro naše 
občany však platí cena s 50% slevou, tedy jen 215 Kč! 
Vstupenky si můžete již nyní zakoupit na obecním 
úřadě u paní Šimkové. 

Deset malých černoušků 
Děj napínavého příběhu královny detektivek 

Agathy Christie patří mezi nejznámější a nejoblíbe-
nější díla svého žánru. Hrál se na desítkách světových 
jevišť a dosud se dočkal i pěti filmových verzí. 
Deset lidí z různých sociálních vrstev přijme pozvání 
na tajuplný ostrov. Po příjezdu však pozvaní zjistí, 
že hostitelé chybí. Na úvodní večeři jsou všichni 
přítomní hlasem z nahrávky obviněni z činů, které 
v minulosti spáchali, ale nebyli za ně odsouzeni. 
A kolotoč záhadných vražd začíná... 
Hrají: Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Kateřina 
Velebová, Karel Hábl, Vojtěch Hájek / Přemysl Pálek, 
Antonín Hardt, Miroslav Hrabě / Vojtěch Hájek, Jiří 
Chvalovský, Petr Oliva, Petr Vágner/ Petr Semerád.

Cvičení pro seniory
Již třetí ročník úspěšného cvičení pro seniory v Domově Laguna Psáry začíná dne 10. září v 9.15 hodin.
Pokud s námi již cvičíte nebo o tomto způsobu protažení těla uvažujete, můžete se přihlásit do 5. září 

u paní Šimkové na obecním úřadu. Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč.
S přihlášením neváhejte, počet míst je omezen!

Podzimní setkání seniorů
Členky sociální komise zvou dne 25. září od 

14.30 hod. (pozor, změna oproti předchozím termí-
nům!) opět všechny seniory a seniorky na setkání na 
Obecním úřadě v Psárech. Hostem tentokrát bude 

známá česká herečka Jaroslava Obermaierová, 
kterou jste mohli vidět v  desítkách filmů i v  řadě 
televizních seriálů. V současné době ji můžete vídat 
v seriálu Ulice jako prodavačku Vilmu Nyklovou.

Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění a zeptat 
se na vše, co vás zajímá z jejího života i tvorby. 

Univerzita třetího věku
S  příchodem nového školního roku čeká učení 

nejen na děti, ale i na naše psárské a dolnojirčanské 
seniory. Po úspěšném nultém a prvním semestru 
začíná 1. října další semestr s tématem Umění rané 
renesance v Itálii. Poslední seminář tohoto semestru 
proběhne 10. prosince 2014.

Pokud se i vy chcete přidat do řad studentů, 
dozvědět se řadu nových informací a zároveň si užít 
pohodu v kolektivu stejně naladěných lidí, ozvěte 
se na e-mail: malkova@psary.cz nebo zavolejte na 
tel. 602 714 101.

Do U3V se může zapojit kdokoliv splňující 
tyto předpoklady: 

 y osoby se statutem důchodce,
 y invalidní důchodce bez rozdílu věku,
 y osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní).
Ke studiu podzimního semestru se mohou 

hlásit i noví zájemci, semestry na sebe podle 
pravidel U3V nemusí navazovat. Jakmile účastník 
absolvuje celkově 6 semestrů, je pozván na 
slavnostní promoci na Českou zemědělskou 
univerzitu.

Během semestru se studenti setkávají jednou 
za 14 dní na cca 1,5–2 hodiny na OÚ Psáry.
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Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v září a říjnu oslaví 
významné životní jubileum

Fotosoutěž
Děkujeme všem, kdo zaslali do letošní fotosoutěže své snímky. 

V současné době probíhá výběr těch nejlepších fotografií, grafická 
úprava a  tisk kalendáře. Výsledek vám představíme během 
Svatováclavského posvícení dne 27. září na dolnojirčanském náměstí. 
Budou zde oceněni autoři vítězných fotografií a  budete si moci již 
kalendář také zakoupit.
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Těšíme se na posvícení!
K posvícení neodmyslitelně patří dobré jídlo a pití, setkávání sousedů i řada kulturních akcí. V naší obci 

se již tradičně pořádají dvě posvícení – svatováclavské v Dolních Jirčanech a havelské v Psárech.

Svatováclavské posvícení 
Na pokračování této vydařené akce se můžete 

těšit i letos – v sobotu 27. září 
od 11 hodin až do pozdního 
odpoledne na návsi v Dolních 
Jirčanech. 
Čekají na vás:

 y tradiční staročeské specia-
lity včetně oblíbených 
kachen v restauracích 
U Suchánků a Na Kopečku

 y pochoutky z grilu

V průběhu celého odpoled-
ne se můžete těšit na vystou-
pení dětí z mateřské a základní 
školy, hudbu k tanci i poslechu, 
pro děti bude opět připravena 
dílnička a malování na obličej. 
K  potěšení malých i  velkých 
vystoupí neohrožení šermíři 

a  poučení i  zábavu najdete u dobových stánků 
s ukázkami historických řemesel.

Havelské posvícení – 18. října na 
hřišti v Psárech

Jako každý rok, tak i letos si 
můžete po celý den užít 

skvělou atmosféru havel-
ského posvícení 
v Psárech. Čekají na vás 
fotbalová utkání, hudba, 

pivo, grilované pochoutky 
a řada dalších dobrot. ©
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Petra Kverková  608 336 637
petra.kverkova@re-max.cz

Libeř u Dolních Břežan. 
Nabízím k prodeji nadstandardní a skvěle dispozičně 
řešený RD na pozemku 1046 m2. 

7.600.000 Kč
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Výlet na zámek Kačina a divadelní představení 
v Mladotickém mlýně

V pátek odpoledne 4. července se konal zájezd na 
zámek Kačina a divadelní představení v  přírodě 
v Mladotickém mlýně. Na akce připravené obecním 
úřadem se velice těším, neboť se zde vždy sejde 

skupina milých a přívětivých lidí. Celý zájezd byl 
perfektně připraven a zajištěn. Ačkoli bylo horko, 
cesta byla příjemná, protože pro nás přijel moderní 
autobus s klimatizací. Než jsme se stačili přivítat se 
známými a povědět si poslední novinky, již se před 
námi objevil krásný zámek.

Zámek Kačina je vzdálen čtyři kilometry od Kutné 
Hory. Patří mezi nejvýznamnější stavby empírové 
architektury v  Čechách. Na počátku 19. století jej 
nechal postavit hrabě Jan Rudolf Chotek poblíž obce 
Svatý Mikuláš. S příjemnou průvodkyní a za hudeb-
ního doprovodu kytaristy jsme si prohlédli zámecké 
interiéry a vyslechli spoustu pikantních podrobností 
o životě na zámku. Po prohlídce jsme zamířili na 
Mladotický mlýn, který leží nedaleko Ronova nad 
Doubravou v obci Mladotice. Zde jsme již měli v pří-
jemné restauraci, vybudované zřejmě ze stodoly, 
připravenou večeři i s  nápoji dle vlastního výběru 
a kávičkou. V tuto chvíli však nastal problém. Noční 
divadelní představení Shakespearovy hry Sen noci 

svatojánské bylo koncipováno na noc. Proto jsme 
museli počkat, až se setmí. Někdo zvolil delší posezení 
v hospůdce, jiní si šli s majitelkou mlýna prohlédnout 
původní budovu, upravenou k  bydlení. Byly zde 

zachovány původní nástěnné malby a dobový náby-
tek, který byl doplněn současnými vymoženostmi 
techniky. V jiné části budovy jsme navštívili i obra-
zovou galerii. 

Prozkoumali jsme i okolí. Obcí protéká řeka 
Doubrava, ve které leží i pár bludných kamenů, mezi 
kterými se čachtaly kachny. Po celé délce břehu, který 
prochází obcí, jsou umístěny lavičky, které slouží 
domorodcům i návštěvníkům vesnice, aby si zde 
vychutnávali zšeřelé letní večery. To již nastal čas 
odebrat se do přírodního divadla, které bylo v zahradě 
za mlýnem.

Usadili jsme se na vyhrazená místa, rozsvítily se 
reflektory a představení začalo… Letní pohádková 
komedie byla tím pravým, co sem patřilo. Výborně 
jsme se bavili, a když se pod stoletou lípou objevili 
skřítkové a víly, připadali jsme si jak v krásném snu. 
Cesta domů nám rychle utekla a to, že jsme se vrátili 
později, než bylo naplánováno, nikomu nevadilo.

O své zážitky se s vámi podělila Z. Malcová

Jarmila Smotlachová, starostka obce Hlavenec, 
členka komise za Spolek pro obnovu venkova

Psárská premiéra v soutěži Vesnice roku 2014
Rok 2014 se obci Psáry stal osudným, neboť se 

poprvé ve své historii přihlásila do soutěže Vesnice 
roku. Rozhodnutí vstoupit do tohoto vesnického 
klání nebylo jednoduché, ale jistě stálo za nové 
zkušenosti, postřehy a získané ocenění.

V červnu dorazila do Psár desetičlenná komise 
krajského kola této populární soutěže, aby si pro-
hlédla, jak se občané na svoji prezentaci připravili. 
A BYLO SE NA CO DÍVAT! Celá komise byla překva-
pena tím, kolik dobrovolníků a nadšenců z  řad 
obecních spolků a zájmových organizací přišlo 
podpořit snažení obce. Koho by napadlo, že v blíz-
kosti hlavního města se žije tak spokojeným a kul-
turou a sportem nabitým sousedským životem. 

Premiéra se obci povedla na výbornou; komise 
udělila Psárským Diplom za dynamický rozvoj 
komunitní společnosti a tím ocenila aktivní 
a  pospolitý přístup 
občanů k životu v obci. 
Komisaři navštívili obec-
ní úřad s mateřským cen-
trem, hřiště, hasiče, chrá-
něnou dílnu, nízkopraho-
vý klub a mimo jiné 
i  základní školu, kde je 
místní děti velmi pěkně 
obdarovaly – každý člen 
komise získal dvě krásná 

světle zelená vajíčka od 
zvláštního druhu jihoame-
rických slepiček, které 
v  této škole děti chovají. 
A  protože i komise byla 
v  letošním roce dobrá 
parta příjemných lidí, 
která nešla pro legraci 
nikdy daleko, vznikl bláz-
nivý nápad: „Vajíčka 
dáme do líhně a při slav-

nostním předávání ocenění bude-
me mít pro psárské děti dárek!“ 
A  povedlo se. Z  vajíček se vylíhlo 
několik kuřátek, které členové komi-
se při oslavách v Kněžicích předali 
panu starostovi. Samozřejmě s pod-
mínkou, aby se o ně pečlivě staral, 
neboť příští rok si je komise soutěže 
Vesnice roku 2015 přijede 
zkontrolovat.

Psárští a Dolnojirčanští, byli jste 
dobří, děkujeme za krásně strávené 
odpoledne ve Vaší obci a už nyní 
se těšíme na příští rok. Bojujte o titul 
a my Vám budeme držet palce.

Stalo se

V obci Kněžice, která letos získala titul Vesnice roku, proběhlo slav-
nostní vyhlášení této soutěže. Starosta obce Psáry Milan Vácha 
a místostarostka Vlasta Málková zde převzali diplom za dynamický 
rozvoj komunitní společnosti
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Tajně doufáme, že se nám podaří oslovit nějakou 
známější kapelu, abychom mohli posunout hudební 
zážitek návštěvníků festivalu zase o kousek výš.

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos pra-
covali všichni organizátoři bez nároku na jakýkoliv 
honorář a chtěl bych jim touto cestou znovu 

poděkovat! Bylo krásné, že se na nás před Psáryfestem 
začali obracet neznámí lidé a hlásili se nám jako 
dobrovolníci. I to je pro nás důkazem, že to, co děláme, 
má smysl. Bylo nám s klienty Laguny krásně a těšíme 
se na podzim, až se všichni do Laguny vrátíme a uži-
jeme si již tradiční společné opékání vuřtů.

Dalibor Prokeš, organizátor Psáryfestu

 2014 aneb příběh pokračuje
V sobotu 21. června proběhl v Domově Laguna Psáry druhý ročník Psáryfestu, dobročinného festivalu, 

který má již osmiletou tradici. Prvních šest ročníků totiž probíhalo v  DOZP Osek u Strakonic (Domov pro 
osoby se zdravotním postižením).

Z  různých důvodů se před rokem organizátoři 
rozhodli pro změnu lokality a festival se od Strakonic 
přesunul do Psár. Každopádně této změny nelitujeme, 
byť jsme se loni nemohli zbavit pocitu, že jsme „zra-
dili“ své kamarády z Oseku, kde se festival odehrával 
předchozích šest let. Velmi záhy jsme ale pochopili, 
že kde jeden příběh končí, další začíná… A přesně 
to se stalo v Psárech. 

Setkali jsme se opět se skvělým přístupem všech 
zúčastněných – od podpory pana starosty Milana 
Váchy, přes ředitele Laguny Jakuba Adámka a jeho 
zaměstnanců, až po všechny ty, kteří více či méně 
přispěli k celé akci – dobrovolné hasiče, kynology, 
návštěvníky festivalu…

Na letošní ročník jsme se všichni velmi těšili a opět 
jsme byli příjemně zaskočeni, jak moc byl areál Laguny 
na náš příjezd připraven. Při koordinačních schůzkách, 
které festivalu předcházely, jsme nenalezli nic, v čem 
by mohl nastat problém. A přesně tak se i stalo, vše 
fungovalo na 100 %. A navíc – opět se vybrala nemalá 

částka, která poslouží ve prospěch klientů Domova.
Snažili jsme se, aby dramaturgie festivalu oslovila 

co nejširší publikum a každý si přišel na své. Doufáme, 
že se nám to alespoň trochu podařilo. Také jsme se 
snažili rozšířit dětskou herní zónu, aby se zabavili 
i nejmladší návštěvníci Psáryfestu. K dispozici byla 
trampolína, skákací hrad a také nově zbudované 
hřiště v areálu Laguny.

Celý den se odehrával v  příjemné a uvolněné 
atmosféře, a to možná i díky počasí, které nám opět 
přálo. V průběhu dne vystoupily kapely Lucie revival, 
Něco, Štěpán Kojan (Keks), Gipsy.cz a celý den již 
tradičně uzavírala kapela Prowizorium. Právě díky 
posledním jmenovaným jsme opět prožívali tradiční 
závěrečný rituál, kdy všichni společně vypouštějí 
k nebi balónky a s nimi každý své nejtajnější přání. 

Nevím jak ostatním, ale nám se to naše splnilo – 
vrátili jsme se do Laguny Psáry s druhým ročníkem 
Psáryfestu a už nyní jsme začali pracovat na třetím 
ročníku, který proběhne v polovině června roku 2015. 
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Pavel Kuka a za hosty poslankyně TOP 09 Helena 
Langšádlová.

Na závěr chceme poděkovat svým sponzorům, 
a to jmenovitě Skupině ČEZ, Obecnímu úřadu Psáry, 
panu Adámkovi z Domova Laguna Psáry za poskytnutí 
šaten a uvaření výborných obědů pro hráče, pitný 
režim zajistila společnost KOLI – Sodovkárna Kolín 

a Petr Vaverka, společnost Hawle poskytla stany. Rád 
zmíním podporu současného trenéra Dukly Praha 
Luboše Kozla, který kluky podpořil během zápasu. 
Význam turnaje byl potvrzen příjezdem štábu České 
televize, která pořídila krásný záznam do regionálního 
zpravodajství.

V rámci celkového hodnocení chceme poděkovat 
všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu 
turnaje, výboru Rapidu Psáry, trenérům, fanouškům 
a rodičům našich fotbalistů.

Již druhý rok se nám podařilo uspořádat nej-
kvalitnější fotbalový turnaj mladých nadějí. Věřím, 
že takovéto akce přispívají ke  zviditelnění naší 
obce. Představte si, že i v  Trnavě, Trenčíně 
a Krakově vědí, kde leží Psáry, jaký se tam hraje 
na krásném hřišti špičkový fotbal a jací jsou tam 
skvělí a přátelští fandové!

Ing. František Kropáček, CSc.

Úspěšný druhý ročník fotbalového turnaje 
JUNIOR ČEZ CUP Psáry

Dne 21. 6. 2014 se na hřišti Rapidu Psáry konal 
druhý ročník neoficiálního mezinárodního mistrovství 
ČR nejmenších fotbalistů. Turnaj byl uspořádán pro 
hráče ročníku narození 2007 a mladší. 

Můžeme bez nadsázky říci, že tak kvalitně obsazený 
turnaj je v celé fotbalové sezoně unikátní. Turnaje 
se zúčastnilo 13 nejlepších českých ligových družstev, 
Slovensko bylo zastoupeno týmy Spartak Trnava 
a AS Trenčín a Polsko reprezentovala Wisla Krakov.

Abychom ukázali kvalitu obsazení turnaje, na hřišti 
v Psárech se sešly kluby: AC Sparta Praha, SK Slavia 
Praha, Bohemians 1905, FK Mladá Boleslav, 
Viktoria Plzeň, FK Dukla Praha, FK Junior Teplice, 
Viktoria Žižkov, Dynamo České Budějovice, 
FC  Hradec Králové, Vysočina Jihlava, MFK 
Vítkovice a černý kůň turnaje národní družstvo 
sestavené z hráčů Rapidu Psáry a Čechoslovanu 
Dolní Jirčany.

Již zahájení turnaje se stává unikátní a jedinečnou 
psárskou tradicí. Před nastoupenými družstvy vystu-
pují s krátkým programem děti z místní školky.

Celkově můžeme hodnotit průběh celého turnaje 
velmi pozitivně. Krásné počasí, profesionálně zvlád-
nutá organizace ve všech fázích turnaje, nezapome-
nutelné výkony všech hráčů, skvělé hlasité a slušné 
fandění diváků.
Nyní pár údajů k výsledkům turnaje.

Celým turnajem bez zaváhání suverénně prošel 
bez porážky tým Slavie Praha, za ním skončil tým 
Bohemians 1905 a na místě třetím se umístil spo-
lečný tým Psár a D. Jirčan. Čtvrtá byla Viktorka 
Žižkov, pátá Sparta Praha. Musím zmínit, že náš tým 
zdolal Spartu Praha 4 : 2.

Za zmínku stojí, že nejlepší střelec turnaje byl 
„psárovák“ Michal (Miky) Kroupa, který vstřelil sou-
peřům 28 gólů.

Také závěrečné vyhodnocení a zakončení turnaje 
mělo důstojnou úroveň. Před nastoupenými družstvy 
a za přítomnosti více než 500 diváků se vyhlášení 
výsledků turnaje profesionálně ujal známý reportér 
Petr Vichnar. Byly rozdány poháry, medaile, diplomy 
a upomínkové předměty hráčům, trenérům a nej-
lepším divákům. Těmi byli vyhodnoceni rodiče hráčů 
z  Trenčína. Ceny předávali za obec starosta Milan 
Vácha a místostarostka Vlasta Málková, za Rapid Psáry 
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za červen a červenec 2014

 y 8. 6. v  08.45 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení hlukem v ul. Pod Stráží, který způsobuje 
elektrické nářadí. Strážníci na místě zjistili majitele 
rodinného domu, který v garáži pracoval s elek-
trickou bruskou. Po domluvě strážníků muž 
hlučnou činnost ukončil. Událost byla řešena jako 
přestupek spáchaný porušením vyhlášky obce 
č.  6/2008 zakazující hlučné činnosti ve dnech 
pracovního klidu.

 y 10. 6. v  01.00 hod. v  součinnosti 
s  hlídkou Policie ČR zasahovali 
strážníci v domě v ul. Nad Školkou 
v místní části Dolní Jirčany, kde 
podnapilý jedenačtyřicetiletý 
muž vyhrožoval sebevraždou. 
Strážníci muži naměřili decho-
vou zkouškou téměř tři promile 
alkoholu v krvi. Přivolaný lékař 
následně rozhodl o jeho převo-
zu do psychiatrické léčebny.

 y 14. 6. ve 23.00 hod. přijala hlídka 
OP oznámení o rušení nočního klidu 
hlukem vycházejícím z  restaurace 
u  fotbalového hřiště v  obci Psáry, kde 
probíhala kulturní akce sportovního klubu. 
Na výzvu strážníků pořadatel reprodukci hudby 
ztišil.

 y 19. 6. v 19.30 hod. v prostoru tribuny fotbalového 
hřiště zjistili strážníci podnapilého pětatřicetile-
tého muže, který zde odpadky znečistil lavičku. 
Po výzvě strážníků muž odpadky uklidil a prostory 
hřiště dobrovolně opustil.

 y 21. 6. v dopoledních hodinách zajišťovali strážníci 
veřejný pořádek při konání dětského fotbalového 
turnaje pořádaného na hřišti v obci Psáry. Akce 
proběhla bez problémů. 

 y Ve 13.00 hod. v ul. Psárská převzali strážníci dva 
nalezené psy menšího vzrůstu neurčené rasy, které 
umístili do pohotovostního kotce OÚ. 
Opětovně upozorňuji chovatele psů, že jsou dle ust. 
§ 13 zák. č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat 
proti týrání) povinni zabezpečit zvířeti v zájmovém 
chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho 
fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických 

potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo 
poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti 
úniku zvířat. 

 y Ve 23.00 hod. přijala hlídka OP oznámení o rušení 
nočního klidu hlukem vycházejícím z  bytu na 
sídlišti Štědřík. Strážníci zjistili, že hluk způsobuje 
hlasitá reprodukce hudby vycházející z bytu dvaa-
třicetiletého muže, a to v souvislosti se zde pro-

bíhající oslavou. Na výzvu strážníků majitel 
bytu hudbu ztišil. Událost byla řešena 

jako přestupek spáchaný rušením 
nočního klidu.

y 23. 6. ve 22.30 hod. přijala hlídka 
OP oznámení o rušení nočního 
klidu hlukem vycházejícím 
z restaurace u fotbalového hřiště 
v  obci Psáry. Strážníci na místě 
zjistili, že zde probíhala oslava 
pořádaná místním HZS, která právě 

končila.

 y 24. 6. v 07.30 hod. přijala hlídka 
OP oznámení o kouři stoupajícím z pro-

storu firmy Tondach v ul. Cihlářská v místní 
části Dolní Jirčany. Strážníci na místě zjistili, že 

v  prostoru závodu dochází ke spalování ořezů 
dřevin na otevřeném ohništi. Činnost byla řádně 
oznámena na dispečink HZS Jílové.

 y 27. 6. v 19.00 hod. v prostoru tribuny fotbalového 
hřiště zjistila hlídka OP několik osob starších osm-
nácti let při konzumaci alkoholu. Z důvodu udržení 
veřejného pořádku a ochrany majetku vyzvali 
strážníci tyto osoby k opuštění veřejně prospěš-
ného zařízení.

 y 29. 6. v 01.15 hod. strážníci v součinnosti s hlídkou 
Policie ČR řešili v ul. Jižní v místní části Dolní Jirčany 
rušení nočního klidu, kterého se dopustili účastníci 
zahradní oslavy jednoho z  rodinných domů. Po 
výzvě strážníků byla hudba ztišena a oslava násled-
ně ukončena. Událost byla řešena jako přestupek 
spáchaný rušením nočního klidu.

 y 13. 7. ve 14.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení hlukem v ul. Na Stráni, který způsobuje 
motorová pila. Strážníci na místě zjistili majitele 
chaty při řezání dřeva. Po domluvě strážníků muž 

hlučnou činnost ukončil. Událost byla řešena jako 
přestupek spáchaný porušením vyhlášky obce 
č.  6/2008 zakazující hlučné činnosti ve dnech 
pracovního klidu.

 y 16. 07. v 19.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o podezřelém vozidle pohybujícím se v  ul. 
V Domkách v místní části Dolní Jirčany. Strážníci 
na místě zjistili osobní motorové vozidlo VW černé 
barvy, stojící u novostavby jednoho z rodinných 
domů, jehož řidič telefonoval. Jednalo se o majitele 
stavby, který v  ulici dvakrát zastavil z  důvodu 
vyřizování telefonních hovorů. Za oznámení přesto 
děkujeme.

 y 19. 7. v  15.30 hod. přijala hlídka OP žádost 
o odchyt hada, nacházejícího se na zahradě jed-
noho z rodinných domů v obci Psáry. 
Strážníci obecní policie nejsou oprávněni k odchytu 
zvířat (platí i pro psy, kočky a ostatní domestikovaná 
zvířata), ani k této činnosti nedisponují potřebným 
technickým vybavením. Tuto činnost mohou prová-
dět pouze osoby, kterým bylo v souladu s ust. § 39 
odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. vydáno platné 
osvědčení. V těchto případech je třeba se obracet na 
přísl. odchytové firmy, kontakty na ně lze nalézt na 
webových stránkách. Strážníci zakročují pouze 
v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví 
osob, tj. v krajní nouzi.

 y 21. 7. v 11.45 hod. pomohli strážníci nálezkyni 
při zjištění majitelky mobilního telefonu naleze-
ného v ul. U Nádržky v obci Psáry a jeho následném 
předání majitelce. 
Od 1. 1. 2014 platí nová pravidla upravující práva 
a povinnosti v souvislosti s nálezy. Dle ustanovení 
§  1052 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji 
vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Nelze-li 
z okolností poznat, komu má být věc vrácena, 
a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce 
bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území 
byla nalezena. Obec vyhlásí nález obvyklým 
způsobem.

 y 23. 07. ve 23.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o pohybu neznámé osoby na zahradě rodinného 
domu v ul. Lomená. Strážníci na místě ani v nej-
bližším okolí již žádnou osobu nezjistili. Nebyla 
zjištěna ani žádná škoda na majetku 
oznamovatele.

 y 27. 07. v 6.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  nálezu uhynulého zvířete u silnice mezi obcí 
Jesenice a místní částí Dolní Jirčany. Strážníci na 

místě zjistili uhynulou lišku, pravděpodobně 
v důsledku střetu s nezjištěným vozidlem. Nález 
byl předán přísl. mysliveckému hospodáři.

 y 28. 7. v odpoledních hodinách zajišťovali strážníci 
v  součinnosti se starostou obce Psáry odklon 
dopravy z ul. Psárská, která byla v důsledku příva-
lového deště a následného zaplavení vodou 
neprůjezdná.

 y 29.  7. v  6.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o vzájemném fyzickém napadání osob venčících 
psy v  ul. Nad Vápenkou v  obci Psáry. Hlídka na 
místě zjistila skupinu několika osob, které se mezi 
sebou napadaly údery pěstmi, kovovou tyčí, došlo 
i k  pokousání osoby jedním z  přítomných psů. 
Vzhledem k rozsahu zranění na místo dorazily dva 
sanitní vozy, jejichž posádky poskytly zraněným 
lékařské ošetření. Důvodem sporu byla výměna 
názorů na venčení psů bez vodítek. Po provedení 
nezbytných opatření byla událost z důvodu pode-
zření ze spáchání trestného činu výtržnictví pře-
dána Policii ČR k dalšímu šetření.

 Jiří Hykl 
vedoucí Obecní policie Jesenice

Dne 27. září se 
v Kameném Újezdci uskuteční 

Memoriál Jaroslava Štíbra, kterého 
se zúčastní i SDH Psáry. 

V loňském roce zde naše družstvo žen obsadilo 
krásné třetí místo. Tímto zveme všechny příznivce, 
aby nás přišli podpořit a užít si dobré zábavy!
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Škola
Milí žáci, vážení rodiče,
slunné a pohodové prázdniny skončily a čeká nás 

další krok k novým poznáním. 
Záludnou a současně veselou „Cestou poznání“ 
vás ve školním roce 2014/2015 provedou:

třída třídní učitelka učebna
1.A Mgr. Kizurová MŠ Štědřík
1.B Mgr. Ördögová Zelená škola
2.A PaedDr. Loukotková Zelená škola
2.B Mgr. Michálková Zelená škola
3.A Mgr. Peterková Bílá škola
3.B Matoušová Bílá škola
4.A Mgr. Jakabovičová Žlutá škola
5.A Mgr. Dlouhá Žlutá škola
5.B Mgr. Dymáčková Žlutá škola

V mateřské škole budou děti „putovat za sluníč-
kem“ v těchto odděleních:
Kytičky Čiháková, Šmerglová Zelená škola
Motýlci Kristen, Pitterová MŠ Štědřík
Broučci PaedDr. Hezcková, 

Šormová
MŠ Štědřík

Ptáčata Ing. Hubálková, 
Hrabánková

MŠ Štědřík

Sluníčka Mrkvová, Séglová MŠ Štědřík

Ve školní družině budou děti aktivně trávit svůj 
volný čas v těchto skupinách:
1.A Mgr. Proislová MŠ Štědřík
1.B Ing. Pipasová Zelená škola
2. třídy Hůrková Zelená škola
3. třídy Merglová Bílá škola

V  novém školním roce budou dětem pomáhat 
překonávat překážky školní psycholog 

Mgr. Vondrášková, speciální pedagog Mgr. Dlouhá 
a speciální pedagog – logoped Mgr. Ženatá. 

Školní jídelna bude i nadále pracovat pod vedením 
paní Beránkové a pan školník Hruška se bude starat 
o školní budovy a zahrady. 

Jsem hluboce přesvědčena, že překážky, které se 
objeví během školního roku, se mi podaří překonat 
s  pomocí zástupců Mgr. Jakabovičové (ZŠ), 
Mgr. Běťákové (provoz) a pí Kristen (MŠ). Úspěchy, 
které se nám, doufám, nebudou vyhýbat, prožijeme 
společně a zaslouženě všichni dohromady.

Odvahu a tvůrčí nadšení do nového školního roku 
všem přeje Mgr. Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy

Začátek školního roku v ZŠ a MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola pro žáky 1.–5. ročníků ZŠ začíná v pondělí 
1. 9. 2014 v 8.00 hod. v příslušných budovách a tří-
dách. V 10 hodin bude následovat slavnostní zahájení 
školního roku na hřišti v Dolních Jirčanech. Sportovní 
program bude probíhat od 10 do 12 hod. a zajišťuje 
ho škola společně s centrem Mozaika. Ve 12 hodin 
děti dostanou oběd ve formě oblíbené pizzy. Pokud 
si rodiče děti nevyzvednou hned po obědě, případně 
děti nepředloží písemný souhlas rodičů, že mohou 
odejít samostatně domů, od 12.30 hod. budou děti 
předány do školní družiny dle následujícího 
rozpisu:

1.A MŠ Štědřík
1.B + 2. A + 2.B Zelená škola
3.–5. tř. Bílá škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka je pro děti v budově na Štědříku otevřena 

od 6.30 do 17 hod., v Zelené školce od 7 do 16.30 hod. 
V  pondělí 1. září v  9 hodin proběhne slavnostní 
otevření nově upravené zahrady MŠ za přítomnosti 
vedení obce, školy, zástupců Nadace ČEZ a samo-
zřejmě dětí. 

Děkujeme paní Kratochvílové za věnování spousty drobných odměn, 
které na naše děti budou čekat v cíli Pohádkového lesa, za výtvarné potřeby pro 
děti ve školce a dále za drobné dárky a knihy pro naše seniory! 

Na knihy, příběhy či čtený text se v  době 
počítačů trochu zapomíná. Je potřeba si však 
uvědomit, že právě knihy významně obohacují 
dětskou duši a rozvíjí jejich osobnost. Jsou také 
nepostradatelnou pomůckou v  rozvoji předčte-
nářských dovedností.

Na konci června jsme díky finančnímu daru ve 
výši 5000 Kč, které mateřské škole věnovala obec, 
mohli obohatit knižní fond školky o téměř 
40 nových knih. 

V pondělí 23. června proběhlo v dopoledních 
hodinách předávání a děti se tak mohly poprvé 
potěšit s  novými knihami. Nadšeně listovaly 
a prohlížely si obrázky dinosaurů, zvířátek 
z divočiny i ze statku, zkoumaly přírodní 
jevy pod lupou a seznámily se s novými 
příběhy dětských hrdinů.

Děkujeme obci, a už se s dětmi 

těšíme na společné chvíle strávené nad 
novými knížkami.

Za kolektiv učitelek Martina Šmerglová

D
E

Rodinné centrum Domeček nově nabízí „HLÍDÁNÍ DĚTÍ“
Zkušené lektorky, studentky i „náhradní“ babičky se postarají o děti v  denních i nočních hodinách, 
 vyzvednou ze školy či školky, zajistí dopravu na kroužek či dohlídnou na školní přípravu.
Cena od 80 do 120,- Kč/hod.
Více informací na betakova@rcdomecek.cz

D
E

Upozorňujeme, že škola změnila svůj bankovní účet. Všechny platby zasílejte 
již pouze na účet číslo 2181107868/8040.
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Ondřej Kracman

Konec prázdnin? Nevadí! Mozaika jede dál!
Škola volá a dětem nastává pravidelný režim. Co ale s jejich volným časem během školního roku? Jak najít 

místo, kde se budou děti cítit příjemně a bezpečně, zdarma se zabaví a něco se naučí? Kam za cenově přija-
telnými zájmovými kroužky či víkendovými akcemi? Přijďte se podívat do Centra Mozaika. Pro děti i dospělé 
pořádáme od září spoustu zajímavých aktivit. Těšíme se na vás!
Po škole rovnou do NZDM Mozaika

Je libo fotbálek, hokej, šipky? Zahrajeme si 
Osadníky nebo zkusíme šachy? Cokoli z toho je pro 
vašeho potomka lepší než odpoledne strávené 
u  počítače, v  horším případě pak nuda a bezcílné 
toulání. Nízkoprahový klub Mozaika se po prázdni-
nách opět otvírá dětem a mládeži od 8 do 19 let. 
Scházíme se pravidelně každé pondělí, středu 
a pátek od 13.30 do 19.30 hod., vstup je volný. 

Kromě her a zábavy připravujeme sportovní tur-
naje i besedy – NDZM navštíví hasiči z Jirčan, pozvat 
chceme také pracovníky záchranné služby a policie. 
Na pátek plánujeme pravidelná odpoledne nebo 
večery deskových her pro každého. Jednou měsíčně 
pak připravujeme bezplatné víkendové akce pro děti 
a mládež:
 13. 9. Společný úklid lesa
 25. 10. Střelecký den
 29. 11. Turnaj ve stolním fotbálku
 22. 12. Vánoční besídka
Školička v novém školním roce 2014/2015

Centrum Mozaika od 1. září opět otvírá školičku 
pro nejmenší skřítky. O vaše děti se postará paní 
učitelka Antonie, která pro skřítky připravuje pestrý 
a zajímavý program plný her a procházek v přírodě. 
Záleží jen na vás, jaký typ hlídání si vyberete. Děti od 
2 let pohlídáme jednorázově, mohou k nám docházet 
pravidelně každý den nebo jen ve vybrané dny. Rádi 
se přizpůsobíme vašim potřebám, a to za sympatickou 

cenu. Více informací najdete na www.skolicka.
centrum-mozaika.cz.
Podzimní Mozaika kurzů, výtvarných dílen 
a setkání

Léto pomalu končí, ale zábavný a aktivní může 
být i podzim. V Centru Mozaika se pro každého něco 
najde. Kroužek Hravé odpoledne v Mozaice pokra-
čuje i po prázdninách a děti si tak mohou užít záři-
jových slunečných dnů při venkovních hrách. Pro 
zájemce o přírodu, výlety a indiány otvíráme příro-
dovědně indiánský oddíl. Jednou týdně si budeme 
hrát v přírodě, dozvíme se něco o severoamerických 
indiánech a vyzkoušíme si indiánské hry i výrobu 
indiánských předmětů. Jednou měsíčně pak uspo-
řádáme oddílovou víkendovou akci. Dále bychom 
rádi spustili promítání filmů pro malé i velké.

Dospělí zase mají možnost protáhnout si své tělo 
každý čtvrtek na pilates józe nebo si užít relaxaci 
při sobotním kurzu. Jógu povede Anna Crhová 
a ochutnávka v podobě ukázkové hodiny je naplá-
novaná na konec září. Program pro děti je během 
kurzů pro dospělé zajištěn. 

Všichni jsou také srdečně zváni na výtvarné dílny, 
které budou probíhat jednou měsíčně. Čeká nás 
pokaždé odpoledne plné tvořivosti, nápadů a inspi-
race. Přijďte si vyzkoušet práci s různými materiály 
pod dohledem zkušených výtvarníků a odneste si 
od nás vlastní výrobek. Výtvarné dílny je možné platit 
jednotlivě, pravidelným návštěvníkům poskytujeme 

slevu ve formě permanentky.
Na podzim chystáme také několik jednorázových 

akcí pro děti: 27. září pokračuje Kurz první pomoci, 
který je dětmi velmi dobře přijímán. Den s nerfkami 
vypukne 4. října, čeká nás válečná bitva, střílení na 
cíl a další aktivity, na kterých se vaše děti s  chutí 
vyřádí.
Pojďme se potkat v Pohádkovém lese

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny na akci 
Pohádkový les, kterou pořádá naše obec 6. září. 
Můžete se těšit na setkání s pohádkovými bytostmi 
i postavami z knížek a filmů, a to na trasách plných 
tajemných i veselých úkolů pro menší i větší děti. 
Určitě tu najdeme prostor i pro osobní setkání a poví-
dání o akcích Centra Mozaika.
Teenageři, přijďte na pokec i za zábavou

Chceme připomenout jirčanské i štědříkovské 
mládeži, že NZDM počítá i s mladými lidmi do 19 let. 
K dispozici u nás kromě zmíněného fotbálku a her 
máte i PC s internetem, takže si můžete zahrát inter-
netové hry, jen tak zasurfovat a čekovat facebook 
nebo se pobavit, jak jde život a vůbec. Možná vám 

chybí kámoši nebo se nemáte kde scházet se svou 
partou – dveře do Mozaiky máte třikrát týdně ote-
vřené zdarma.
Udělejte něco pro dobrou věc i příjemný pocit

Rádi bychom na tomto místě oslovili kohokoli 
z místních, kdo má chuť věnovat se dětem. Množství 
aktivit v Mozaice stoupá a každá dobrá duše se nám 
velmi hodí. Jestli máte chuť, ozvěte se, zkusíme se 
domluvit na spolupráci. Práce s  dětmi je přínosná 
pro obě strany, plná překvapení, o zážitky není nouze 
a nápadům se meze nekladou.
Kde hledat informace o akcích Centra Mozaika?

Komplexní info o akcích Mozaiky máte k dispozici 
na našich webech – vše o NZDM Mozaika na www.
klub-mozaika.cz, akce centra a nové fotografie pak 
na www.centrum-mozaika.cz. Pokud jste na face-
booku, najdete na FB stránce Mozaiky nejen infor-
mace o tom, co plánujeme, ale také fotky z  akcí, 
diskuse, názory i reakce na naše aktivity. O nejbližších 
akcích se také můžete dozvědět z letáčků umístěných 
na nástěnkách obce a autobusových zastávkách. 
Podívejte se a přijďte! Jsme tu pro vás.
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Velitel jednotky JSDH Dolní Jirčany Bc. Miloslav Burián

Zásahy a sport
První prázdninový víkend našich hasičů patřil 

požárnímu sportu. Kolegové z Vestce, kde po dlouhé 
době opětovně založili dobrovolný sbor, pořádali 
soutěž v požárním útoku – Vestecký vodník. 

Naše družstva žen a nově i smíšené družstvo mužů 
a žen vyhrála všechna první místa v  konkurenci 
družstev hasičů z  Prahy–východ i z  Prahy. Poprvé 
nás vzorně reprezentovala naše nová hasička, Jana 
Lipková, na Mnichovickém železném hasiči. Umístila 
se na čtvrtém místě, a jelikož to byla její první soutěž, 
je to výborný výsledek. Dále tužíme kondici na pod-
zimní soutěže, hlavně v  železném hasiči bychom 
chtěli zapojit i těch pár zbývajících kolegů, kteří si 
tento závod ještě nevyzkoušeli.

Během léta jsme zasahovali u několika vážnějších 
událostí. Zasahovali jsme i v Psárech při přívalovém 
dešti. Odčerpání lagun a vody ze zaplavených sklepů 
a vyčištění studní je pro nás již samozřejmostí. Z psár-
ského Dětského dne jsme vyjížděli do Jesenice 
k požáru bytu ve 4. patře bytového domu. Již z Jirčan 
byl vidět sloup dýmu vycházející z jesenického sídliště. 
Na místo jsme se dostavili ještě před příjezdem 
profesionálních kolegů z Jílového, Prahy a Říčan. Po 
natažení hadic po schodišti do 4. patra nás čekalo 
veliké překvapení: vykopnuté dveře od bytu a uvnitř 
zasahující příslušníci policie a záchranné služby. Hasili 
hadicí nataženou z nástěnného hydrantu, která tam 
překvapivě byla, a dařilo se jim udržet požár pouze 
v kuchyni, kde vznikl od zapnutého elektrospotřebiče. 
Požár se tak nerozšířil na další prostory bytu. Uhašení 
požáru s použitím dýchací techniky a odvětrání bytu 
bylo otázkou několika desítek minut. Příslušníci 
jesenické záchranné služby a Policie ČR jsou profe-
sionálové v pravém smyslu slova a byla radost s nimi 
spolupracovat. 

Dalším a málem tragickým zásahem byl nahlášený 
požár osobního automobilu v zahradním přístřešku 
v Psárech na Babě. Ona krátká, výše napsaná větička 
s popisem události je však velice zavádějící. Nezkušený 
hasič si řekne, že to bude něco malého, uhasíme 
a jedeme domů. Jenže zkušenější hasiči vědí, že není 
radno tyto zprávy podceňovat. A opět se to potvrdilo. 
Při našem příjezdu hořelo osobní auto i s  garáží 
v  plném rozsahu a požár se šířil na les a zahradní 
domek stojící opodál. Les a domek jsme začali hasit 
jako první a tím jsme je zachránili. Následoval přesun 
na hašení auta a dílny. Z přístřešku se totiž vyklubala 
dílnička, a to jsme ještě nevěděli vše. Kolega uviděl 
v kouři dvě do ruda rozžhavené tlakové lahve sva-
řovací soupravy. Ihned následoval ústup, krytí hasičů 
a ochlazování autogenu. Výbuch byl otázkou několika 
okamžiků, zredukovali jsme spotřebu vody na mini-
mum, voda začala docházet, místní jednotka s vodou 
se bohužel nedostavila. Posilové cisterny vyjely až 
z Říčan a Dolních Břežan. Pomocí termokamery bylo 
zjištěno, že acetylenová lahev stále hoří uvnitř, 
naštěstí se v poslední chvilce dostavila Tatra hasičů 
z Dolních Břežan. Následovalo ochlazování do doby, 
kdy teplota uvnitř lahve začala pozvolna klesat, až 
oheň uhasl zcela. Zásahy u tlakových lahví jsou vždy 
velice složité a nebezpečné. Mají i své oběti z  řad 
hasičů, střepiny dokážou odlétnout i sto metrů daleko. 
V Praze nedávný výbuch tlakových lahví naštěstí jen 
krátkodobě připravil o sluch zasahující hasiče. Naši 
hasiči měli opět obrovské štěstí, po návratu na 
základnu v  ranních hodinách již nikdo nešel spát. 
Prostě pravá hasičina se vším všudy.

Krásné léto přejí hasiči Dolní Jirčany…  
pro vaše bezpečí!

Fotbal
SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – podzim 2014
zápasy venku  zápasy doma Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
přípr. st.

D. Jirčany 
přípr. st.

SO 23. 8. Úhonice / 17.00 Jíloviště B / 17.00

NE 24. 8. Bojanovice / 17.00 K. Přívoz / 17.00

PÁ 29. 8. Povltavská FA B / 
17.00

SO 30. 8. Dobřichovice / 17.00 Zvole B / 17.00

NE 31. 8. K. Přívoz / 17.00 Hostivice C / 17.00 Jesenice A / 15.00

ST 3. 9. Libeň / 17.30 Vrané B / 17.30

SO 6. 9. Krňany / 17.00 Hradišťko /
Štěchovice *

Štěchovice / 10.00 Průhonice / 10.00

NE 7. 9. Jílové B / 17.00 Vestec B / 17.00 Okrouhlo / 17.00

PÁ 12. 9. Jesenice / 17.00 Povltavská FA B / 
17.00

SO 13. 9. Čisovice / 17.00 Jesenice B / 17.00 Zlatníky / 10.00

NE 14. 9. Hostivice C / 17.00 Pikovice / 17.00

ST 17. 9. D. Jirčany B / 17.30 Psáry B / 17.30

SO 20. 9. Tuchoměrice / 16.30 Slapy / 16.30 Psáry / Jesenice B / 
10.00

D. Jirčany / 10.00

NE 21.9. Zlatníky B / 16.30 D. Břežany A / 16.30 Vestec / 10.00

SO 27. 9. Štěchovice B / 16.30 Davle / 16.30 Jílové / 14.30 Zvole / 10.00

NE 28. 9. Okrouhlo / 16.30 Libeř B / 10.15 Zlatníky / 10.00

PÁ 3. 10. Povltavská FA A / 
16.30

SO 4. 10. Choteč / 16.00

NE 5. 10. Hradišťko B / 16.00 Průhonice B / 16.00 Libeň / 16.00 Průhonice / 10.00 Štěchovice / 10.00

PÁ 10. 10. D.Břežany / 17.00

SO 11. 10. Dobříč / 16.00 Radlík / 16.00 Hradišťko A / 10.00 Zvole / 10.00

NE 12. 10. Pikovice / 16.00 Bojanovice / 16.00

PÁ 17. 10. Povltavská FA A / 
16.00

SO 18. 10. Vestec / 15.30 Klínec / 15.30

NE 19. 10. Čisovice B / 15.30 Vestec B / 15.30 Mníšek / Čisovice / 
10.00

Hradišťko B / 9.00

SO 25. 10 Holubice / 14.30 Zlatníky / 14.30 Hradišťko A / 10.00

NE 26. 10. D.Břežany A / 14.30 Zlatníky B / 14.30

SO 1. 11. Hostivice / 14.00

NE 2. 11. Hvozdnice B / 14.00 Radlík B / 14.00 Průhonice B / 14.00 Jesenice A / 15.00 Hradišťko B / 9.00

SO 8. 11. Měchenice / 14.00 Vrané / 14.00 Průhonice / 10.00

NE 9. 11. Libeř B / 14.00 Čisovice B / 14.00

SO 15. 11. Libčice / 13.30 Libeř / 13.30

NE 16. 11. Vrané B / 13.30 Radlík B / 13.30

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: SRPEN 2014, vyšlo 29. 8. 2014
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 12. 9. 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

5. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 20.00 hod.
   TANČÍRNY
12. 9., 20.00 hod. OLYMPIC
Obec Jesenice ve spolupráci s agenturou BEST I. A. 
pořádá open-air koncert skupiny OLYMPIC v Jesenici 
v prostoru před Základní školou v Jesenici. Vstupenky 
je možné zakoupit v pokladně obecního úřadu nebo 
online – cena v předprodeji je 400 Kč.
21. 10., 19.00 hod. Filumena Marturano
divadelní představení, hrají Simona Stašová, Svatopluk 
Skopal a další.
Vstupné 320,-/290,-/250,- Kč

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
30. 9., 19.30 hod. Každý den šťastný den
Divadlo KALICH. V hlavní roli Bára Hrzánová
Vstupné 450,-/400,-/350,- Kč
13. 10., 19.30 hod.  FRANTIŠEK NEDVĚD 

s kapelou TIEBREAK
Vstupné 300,-/250,- Kč

Dolní Břežany
5. 9., 19.30 hod.  Dobytí severního pólu
   Divadlo v amfiteátru
Amfiteátr v Mlynářském parku v Dolních Břežanech. 
Vstupné dobrovolné, kompletní občerstvení zajištěno. 
Areál otevřen od 18 hodin. 
13. 9.  3. ročník Regionálního pochodu 

Keltskou stopou 
Start akce od 8 do 10 hodin na sportovišti SK Olympie. 
Trasy: 6 km, 13 km a 25 km. V cíli budou přichystány 
pamětní keramické 
medaile, občerstvení, 
buřty k opékání, kapela 
pro pobavení. 
Kontaktní osoba:  
Hana Michaliková, 
e-mail:   
hmichalikova@post.cz, 
tel. 602 261 877.

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

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

14. 9., 17 hod. Smetanovo Trio
(klavír, housle, violoncello)
Suk – Smetana – Haas
Vstupné: 250,- Kč

Kultura Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove

Aktuálně probíhající výstavy:

do 14. 9.  Pohlednice z depozitáře
Sbírka pohlednic Františka Krátkého.

do 14. 9. Společenský život hmyzu
Objevte společné soužití hmyzu. PRODLOUŽENO

do 21. 9.  Z hlediště na jeviště
Ukázky prací studentů SUPŠ oboru scénografie.

do 23. 11. Včely
Interaktivní výstava pro všechny děti i dospěláky.

Připravujeme:

od 6. 9.  Pozdní sběr
Výstava obrazu Aleše Krejči

od 20. 9.  Dekorační kameny
Výstava o stvoření kamenných skvostů od suroviny 
až po umělecká díla. Výstava Muzea Českého ráje 
v Turnově. VÝSTAVA POSUNUTA

ZO ČSCH Strančice pořádá prodejní 
výstavu andulek a exotické-
ho ptactva ve dnech:

 y sobota 20. září od 8 do 18 hodin
 y neděle 21. září od 8 do 15 hodin

Prodej krmiv!
Strančice – chovatelský areál
Bližší info na tel. 728 135 601

Holky a kluci, máte rádi míč 
a hry?

SK Čechoslovan – 
volejbalový oddíl přibírá 
další členy. Přijďte nás 
posílit …

Pojďte si s námi hrát, 
najít nové kamarády 
a  udělat něco pro sebe. 
Hledáme děvčata a chlapce ve 
věku 8 až 13 let pro volejbalový 
oddíl se zaměřením na všeobecnou 
míčovou průpravu. Předpokládané tréninky budou 
1x až 2x týdně (pondělí a ???) hodinu a půl, dle 
dispozic.

Zápis proběhne dle seznamovací hodiny 15. září 
– pondělí a 17. září – středa od 17.00 hodin na 
multifunkčním hřišti u fotbalového hřiště Dolní 
Jirčany.

S  sebou: sportovní oblečení, sportovní boty 
a dobrou náladu.

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na 
tel. 602 100 530 Romana Hájková.

Těší se na vás trenéři Aleš, Ivan a Patrik 

Holky a kluci, máte rádi 
fotbal? 

SK Čechoslovan – fotba-
lový oddíl přibírá další členy.

V  této sezóně náš klub 
bude mít pět skupin nejmen-
ších fotbalistů. Přijďte rozšířit 
naše řady…

Pojďte si s námi hrát, najít 
nové kamarády a udělat něco 
pro sebe. Hledáme chlapce 
ve věku 5 až 12 let pro fotbalový oddíl. Předpokládané 
tréninky budou 2x týdně (středa a pátek) hodinu 

a půl, dle dispozic.
Zápis proběhne dle seznamovací 
hodiny 17. září – středa a 19. září 

– pátek od 17.30 hodin na 
fotbalovém hřišti Dolní Jirčany.

S sebou: sportovní obleče-
ní, sportovní boty a dobrou 
náladu.

Veškeré dotazy vám ráda 
zodpoví na tel.  602  100  530 

Romana Hájková.



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 149–180 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze 
našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v pondělí 15. září a v pondělí 
13. října. 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

¡Hola!    Bonjour!

Výuka španělštiny a francouzštiny
Nabízím hodiny španělštiny (jsem rodilá mluvčí) 
a  francouzskou konverzaci (Diplôme Alliance 
Française). Pro začátečníky i pokročilé.
Dopoledne i odpoledne, v Dolních Jirčanech.
E-mail: anbebetal@gmail.com

Zubní ordinace  
v Domově Laguna

Dne 1. září zahajuje provoz moderně vybavená 
zubní ordinace MDDr. Antonína Hugo 
Schreibera a nabízí péči o chrup pacientů všech 
věkových kategorií:

 y preventivní prohlídky (s rentgeny),
 y konzervační ošetření (výplně a léčba kořenových 
kanálků),

 y protetické ošetření (korunky, můstky, 
protézy),

 y profylaxe (odstraňování zubního kamene, pís-
kování, instruktáž čištění mezizubními 
kartáčky),

 y chirurgie (extrakce zubů, úprava dásní).
Ordinační doba:
 PO: 8–17 hod. ČT: 8–15 hod.
 ÚT: 8–16 hod. PÁ: – (pouze objednaní pacienti)
 ST: 13–19 hod. 
V případě akutní bolesti nejdříve VOLEJTE, najdeme 
pro Vás volné místo během dne.
Jsme partnery několika zdravotních pojišťoven.
Přijímáme nové pacienty!
Kontakty: Jílovská 141, Psáry 252 44
 tel. : 241 403 205, 605 985 172
 www. zubar-psary.cz


