
Ú
N

O
R 

20
14

DOLNÍ  J IRČANY •  PSÁRY •  ročník  XI .  •  č ís lo  1

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

Pavoučí stezkou 24Akce roku 2014 12Náves v D. Jirčanech  10

Více na str. 16

Vítězné návrhy architektonické soutěže 
na novou školu

?



2� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2014 www.psary.cz 3

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

Nezapomeňte na 
čarodějnické masky!

Naše obec již podruhé vyhlašuje soutěž 
o nejlepší dětskou masku během čarodějnic-
kých rejů v Psárech a Dolních Jirčanech. Malí 
čarodějové a čarodějnice se mohou těšit na 
řadu krásných cen!

1  Zveme Vás na již 8. ročník 
pálení čarodějnic, tradičně 
ve Psárech na Vápence 
Pod skalou

Tentokrát začneme již v 17.00 hod. dětskými 
soutěžemi, které ukončíme v 19.00 vyhlášením 
soutěže o nejlepší masku, ceny předá místosta-
rostka Vlasta Málková. Přijďte s námi oslavit den 
čarodějnic a strávit příjemný večer plný milých 
lidí, dobrého pití a jídla u ohně. 

2  Přijďte na tradiční 
pálení čarodějnic na 
hřišti v Dolních 
Jirčanech

Můžete se těšit jako 
každý rok na oheň, 
občerstvení a pití pro 
všechny, děti navíc na 
špekáček zdarma. V cca 
20.00 hod. proběhne 
vyhodnocení obecní 
 soutěže o nejlepší 
masku. 
Od 20 hodin bude 
hrát skupina Fishmeni.

3  Hasiči Psáry zvou všechny 
děti od 18 do 21 hodin na 
 hřiště v Psárech

Těšit se mohou na oheň, buřty a limonádu 
zdarma. Poté se přesuneme k ohni na Vápenku.
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ČARODĚJNICE 2014
30. dubna

12. dubna, 15 hod.
4. sraz heligonek 
Hospůdka Na hřišti 
v Psárech

9. dubna, 15 hod.
Setkání seniorů

Obecní úřad Psáry

25. března, 19.30 hod.
Koncert 
Vladimír Mišík + 
ETC a Ivan Hlas
Společenské centrum 
Kamenice

25. dubna, 14–18 hod.
Zápis do mateřské 
školy
budova MŠ Pražská 155

17. května
Májové slavnosti + 
Noc s upírem
dolnojirčanská náves

8. března, 12 hod.
Masopustní průvod

hřiště v Psárech

26. dubna, 13–17 hod.
Pavoučí stezkou

23. dubna, 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

Obecní úřad Psáry

w

ww.psary.cz4

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2013 ze dne 20. 12. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 184/29–2013
I. schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry pro rok 2014: 
plyn 500.000,- Kč, el. energie 450.000,- Kč, vodné a stoč-
né 100.000,- Kč.

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

RO Usnesení č. 185/29–2013
I. schvaluje

Upravené znění Směrnice obce Psáry k finanční kontrole 
z 21. 3. 2011.

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

RO Usnesení č. 186/29–2013
I. nesouhlasí

S odprodejem části obecních pozemků p. č. 1061/1 
a  1062 k. ú. Psáry a části p. č. 656 k. ú. Dolní Jirčany. 
Pokud žadatelka doloží, že stavba na těchto pozemcích 
není umístěna v rozporu s územním plánem obce a po 
posouzení, že pozemky nejsou nutné ke komunikačním 
účelům, rada obce žádost znovu projedná. 

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

RO Usnesení č. 187/29–2013
I. souhlasí

S podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi obcí Psáry a Státním země-
dělským intervenčním fondem. Předmětem dohody 
je poskytnutí dotace ve výši 445.023,- Kč na projekt 
„Zastávkové přístřešky Psáry, Dolní Jirčany“. 

II. souhlasí
S podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi obcí Psáry a Státním země-
dělským intervenčním fondem. Předmětem dohody 
je poskytnutí dotace ve výši 89.701,- Kč na projekt 
„Dolnojirčanská Boží muka“. 

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

RO Usnesení č. 188/29–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebyto-
vých prostor mezi obcí Psáry a Michalem Procházkou. 
Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy 
do 31. 12. 2014. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 189/29–2013
I. souhlasí

S  posunutím splatnosti finančního příspěvku do 28. 2. 
2014 dle čl. II, odst. 3 uzavřené Smlouvy o spolupráci 
mezi obcí Psáry a D. Pikovou ze dne 19. 2. 2013.

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

RO Usnesení č. 190/29–2013
I. I. schvaluje

9. rozpočtové opatření na rok 2013 – navýšení 
o 192.373,- Kč.

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

RO Usnesení č. 191/29–2013
I. bere na vědomí

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za funkce členům zastupitelstev od 
1.  1. 2014. Nová výše odměn zastupitelům bude pro-
jednána na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 
2014. 

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

RO Usnesení č. 192/29–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2014 ze dne 6. 1. 2014
RO Usnesení č. 1/1–2014

I. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace pro rekonstrukci komunikace Sportovců 

vč. projektu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro SP 
vč. projednání (vč. ÚR pro dešťovou kanalizaci)“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnoticí komise rada obce vý-
běr nejvýhodnější cenové nabídky od HW Projekt s. r. o. 

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

za cenu 135.000,- Kč bez DPH. III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2014 ze dne 20. 1. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 2/1–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze. Předmětem smlouvy 
je spolupráce při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude 
zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku. Studijní 
poplatek stanovuje u jednotlivých kurzů univerzita. 
Výnosy ze studijních poplatků jsou příjmem univerzity 
v plném rozsahu.

II.  pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 3/1–2014
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Předmětem dodatku je stanovení cen na 
rok 2014. Ceny zůstávají ve stejné výši jako v r. 2013.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 4/1–2014
I. souhlasí 

V  souladu s  ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry. 
Znak bude použit na propagačních materiálech 
MAS Dolnobřežansko.

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

RO Usnesení č. 5/1–2014
I. schvaluje

Zvýšení nominální hodnoty stravenek pro zaměstnance 
na 100,- Kč od 1. 2. 2014.

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

 RO Usnesení č. 6/1–2014
I. souhlasí

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2014 ze dne 3. 2. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz, 
Ing. Petr Jaško (příchod 17.30 hod.)

RO Usnesení č. 7/3–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manž. 
Šenoldovými – pozemek p. č. 679/6 k. ú. Psáry. Výše 
 finančního příspěvku je 193.400,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 8/3–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na dodávku odpadových 
pytlů (vel. 700x1000, 60 mi, 14 tis. ks) od: 
1. Pytlík a. s. za cenu 2,95 Kč/ks bez DPH,
2. Hafyso za cenu 3,50 Kč/ks bez DPH,
3. TransPak CZ s. r. o. za cenu 3,68 Kč/ks bez DPH,
4. Mateo Packing s. r. o. za cenu 2,85 Kč/ks bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Mateo packing 
s. r. o. 

III. pověřuje
I. Šimkovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 9/3–2014
I. schvaluje 

Uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 6. 2. 2012 
mezi obcí Psáry a CTS corp. s. r. o., předmětem dodatku 
je úprava bodu 3.1, kdy je termín pro zaregistrování 
žádosti o dotaci na „Zateplení objektu obecního úřadu 
Psáry“ nejpozději do konce termínu L. výzvy. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 10/3–2014
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. manž. Potlukovým, M. Kronusovi a M. Průžkové – 

 pozemek p. č. 465/390 v k. ú. Dolní Jirčany,
2. L. Císařové a K. Surové – pozemek p. č. 465/394 k. ú. 

Dolní Jirčany,
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3. Euro Development Dolní Jirčany s. r. o. – pozemky 
p.  č. 465/410, 465/462 a 465/463, vše k. ú. Dolní 
Jirčany,

4. manž. Jelínkovým – pozemky p. č. 465/404, 465/405, 
465/426 a 465/464, vše k. ú. Dolní Jirčany,

5. Euro Development, a. s. pozemek p. č. 465/427 v k. ú. 
Dolní Jirčany.

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

 RO Usnesení č. 11/3–2014
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy č. 1400140022 mezi obcí 
Psáry (kupující) a Kámen Zbraslav s. r. o. (prodávající). 
Předmětem smlouvy je dodávka kameniva na rok 2014.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 12/3–2014
I. souhlasí

V  souladu s  ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry. 
Znak bude použit na informační a propagační materiály 
ve spojitosti s  fotbalovým turnajem mládeže v červnu 
t. r. v Psárech. 

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

RO Usnesení č. 13/3–2014
I. bere na vědomí

Žádost o odkup části pozemku ve vlastnictví obce Psáry 
č. 465/56 k. ú. Dolní Jirčany za kupní cenu 1.200,- Kč/m². 
Žádost bude projednána na zastupitelstvu obce. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2014 ze dne 17. 2. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško 
Nepřítomni:  Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 14/4–2014
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Manž. Šenoldovým – pozemek p. č. 679/6 k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 15/4–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Dodávku 50 ks šachtových poklopů bez 
odvětrávání“ od: 
1. Betonika plus s. r. o. za cenu 67.700,- Kč bez DPH,
2. Datostav s. r. o. za cenu 69.450,- Kč bez DPH,
3. Jokva a. s. za cenu 70.110,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Betonika plus 
s. r. o. za cenu 67.700,- Kč bez DPH. 

III. souhlasí 
S proplacením zálohové faktury na dodávku materiálu 
od Betonika plus s. r. o.

IV. pověřuje
R. Sedlákovou zaslání objednávky. 

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

RO Usnesení č. 16/4–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Dodávka stavebního materiálu“ od: 
1. Družstvo cementářů, provoz Davle za cenu 

95.233,- Kč s DPH, záloha za palety 12.540,- Kč,
2. stavebniny Pertl za cenu 105.345,- Kč s DPH, záloha 

za palety 11.760,- Kč,
3. stavebniny Raab Karcher za cenu 88.596,- Kč s DPH, 

záloha za palety 13.750,- Kč.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od stavebniny 
Raab Karcher za cenu 88.596,- Kč s DPH. 

III. souhlasí 
S proplacením zálohové faktury na dodávku materiálu 
od stavebniny Raab Karcher. 

IV. pověřuje
R. Sedlákovou zaslání objednávky. 

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

RO Usnesení č. 17/4–2014
I. určuje

Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Kamerový průzkum 
splaškové kanalizace Psáry – lokalita Pod Vápenkou“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej
nou zakázku malého rozsahu „Kamerový průzkum 
splaškové kanalizace Psáry – lokalita Pod Vápenkou“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Kamerový průzkum splaškové kanalizace Psáry – loka-
lita Pod Vápenkou“ ve složení: Vlasta Málková, Renáta 
Sedláková, Nikola Alferyová, náhradníci: Ing. Petr Jaško, 
Iva Janečková.

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

RO Usnesení č. 18/4–2014
I. určuje

Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce části komu-
nikace v ul. Na Výsluní a ul. Nad Nádržkou“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce části komu-
nikace v ul. Na Výsluní a ul. Nad Nádržkou“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Rekonstrukce části komunikace v  ul. Na Výsluní 
a ul. Nad Nádržkou“ ve složení: Vlasta Málková, Renáta 
Sedláková, Nikola Alferyová, náhradníci: Ing. Petr Jaško, 
Iva Janečková.

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

 RO Usnesení č. 19/4–2014
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhláš-
ky č.  6/2008 o veřejné pořádku, opatřením k  jeho 

zabezpečení a čistotě v obci Psáry: 
1. SDH Psáry a SK Rapid Psáry na akci „Masopustní zá-

bava“ dne 8. 3. 2014 v  areálu SK Rapid Psáry. Akce 
bude ukončena do 2 hod. ranní. 

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

RO Usnesení č. 20/4–2014
I. schvaluje

1. rozpočtové opatření na rok 2014 – navýšení 
o 600.300,- Kč.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2014 ze dne 26. 2. 2014
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Václav Novák, 
Ing. Petr Jaško, Naděžda Komárková, Ing. Antonín Rak, 
Pavel Otruba, Jakub Adámek, 
Částečně přítomni: Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA 
(příchod 18.18 hod., odchod 19.33 hod.), Lucie Kubalošová 
(příchod 19.00 hod.)
Nepřítomni: Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová, JUDr. 
Josef Podlaha, Pavel Kuka, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

USNESENÍ č. 01/01–2014
I. bere na vědomí

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

USNESENÍ č. 02/01–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 03/01–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu TDI pro akci: „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem 
a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice 
Pod Kostelem“. 

II. rozhoduje 
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nej-
výhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího řízení 
následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána 
nabídka uchazeče D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 
a. s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 45, IČ: 26760312 
za cenu 240 000,- Kč bez DPH. 

III. ukládá
Starostovi uzavřít smlouvu s  vybraným uchazečem, 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., se síd-
lem Praha  8, Sokolovská 45, IČ: 26760312 za cenu 
240 000,- Kč bez DPH.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 04/01–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vodovod 
Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice pod 
Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ulice Pod Kostelem“, zadávanou podle zákona 
č.  137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, v  otevřeném 
podlimitním řízení na stavební práce.

II. rozhoduje 
V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona a v souladu 
s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější 
nabídky výše uvedeného zadávacího řízení následovně: 
jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka ucha-
zeče Zepris s. r. o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami  27, 
PSČ 143 20, IČ 25117947.

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 uvedené 
v § 82 odst.2, zákona, smlouvu o dílo s vybraným ucha-
zečem,  Zepris s. r. o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 27, 
PSČ 143 20, IČ 25117947.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 05/01–2014
I. schvaluje

Soutěžní podmínky jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku: Zpracování projektové dokumen-
tace Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany (v návaznosti 
na soutěž o architektonický návrh Nová škola pro Psáry 
a Dolní Jirčany) obsažené ve výzvě k jednání a ve smlou-
vě o dílo, která je přílohou této výzvy.

II. pověřuje
Starostu obce Milana Váchu k  jednání jménem obce 
jako zadavatele v uvedeném jednacím řízení a k podpi-
su smlouvy o dílo s uchazečem, který bude vyhodnocen 
na prvním místě.
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III. ukládá
Starostovi Milanu Váchovi jednat s uchazeči. Jednání jsou 
oprávněny se účastnit tyto osoby: JUDr. R. Sysel, Ing. Arch. 
I. Kovačević, Ing. A. Rak, V. Málková určené zastupitel-
stvem a případně další osoby určené radou či starostou.

IV. vyhrazuje si
Rozhodnutí o podání výzvy zhotoviteli k  plnění částí 
díla dle čl. IV., odst. 1. písm. c) – f ) Smlouvy o dílo na 
vypracování projektové dokumentace.

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

USNESENÍ č. 06/01–2014
I. souhlasí

Se zadáním vyhotovení díla – architektonické studie 
řešení centra v Dolních Jirčanech mimo Metodiku obce 
o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění k 1. 4. 2012, která 
byla schválena zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2013, 
společnosti MOBA Studio s. r. o. zastoupené Ing. arch. 
Igorem Kovačevićem za cenu 342.000,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu obce Milana Váchu k  podpisu smlouvy o dílo 

dle předchozího bodu.
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 1 (L. Kubalošová).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 07/01–2014
I. schvaluje 

2. rozpočtové opatření 2014 – navýšení o 200.000,- Kč.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 08/01–2014
I. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Psáry. 

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 09/01–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí 
Psáry a Středočeským krajem zastoupeným Domovem 
Laguna Psáry. Předmětem smlouvy je poskytování 
sociálních služeb občanům obce. Výše dotace na rok 
2014 poskytovaná obcí je stanovena dle předloženého 
vyúčtování za rok 2013 na 188.418,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v prosinci 2013 a lednu 2014
 9čištění košů dešťové kanalizace Landor, ulice 
Horní, Okružní, Ve Stráži, Luční, Lesní, V Zahradách, 
Pod Vápenkou,
 9oprava přejezdných žlabů v ulici Nad Školkou,
 9doplnění chodníčku u trafiky na Štědříku,
 9prořez křoví v ulici Jílovská okolo svodidel,
 9výměna 26 ks poklopů splaškové kanalizace 
s otvory za plné,
 9umístění nových silničních patníků v ul. Hlavní 
– náhrada za odcizené,
 9oprava propadů dlažby chodníku na ulicích Horní, 
Pod Vápenkou, Za Vápenkou,
 9škrabání a úklid krajnic v ulicích K Hlásovu, Pod 
Vápenkou, Nad Soutokem, Za Vápenkou, Pod 
Strání, Psárská, Horní, Ve Višničkách, Do Polí, 
sídliště Štědřík,
 9vyřezání křoví zasahujícího do komunikací v uli-
cích Horní, Sportovců, Na Vápence, Nad 
Soutokem, U Sv. Jána, Javorová, Pod Vápenkou, 
Akátová, K Junčáku, sídliště Štědřík,
 9montáž laviček na hřbitově v Dolních Jirčanech 
u kolumbária,
 9oprava výtluků na komunikaci Horní, Úzká, 
U Studny, Ke Kukaláku, Vysoká, úsek Na Vápence 
za vodárnou, V Třešňovce, Pod Strání + čištění 
žlabů na svod dešťových vod,
 9oprava oplocení kontejnerového stání na návsi 

v Dolních Jirčanech,
 9oprava vyvráceného dopravního značení 
– ul. Chrpová,
 9montáž nového oplocení kontejnerového stání 
v ulicích Na Vápence a V Třešňovce,
 9zimní posyp komunikací, úklid sněhu
 9svozy vánočních stromků,
 9sběr odpadků v příkopech kolem ulice Pražská,
 9úklid návsi v Psárech a Dolních Jirčanech,
 9oprava a rozšíření schodů na sídlišti Štědřík,
 9výměna povrchu chodníku za zámkovou dlažbu 
u č. p. 148 na sídlišti Štědřík,
 9rekonstrukce koupelny vč. výměny sociálního 
zařízení v uvolněném obecním bytě na sídlišti 
Štědřík,
 9pokácení zdravotně nevyhovujících jasanů na 
břehu Junčáku vč. úklidu, odvozu a likvidace 
větví,
 9oprava, obroušení a natření hřbitovních vrátek 
v Dolních Jirčanech,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových 
oblastí.

Výměna poklopů splaškové kanalizace
V listopadu loňského roku došlo v souladu 

se závěry zpracovaného generelu splaškové 
kanalizace k zahájení výměny poklopů 
splaškové kanalizace s otvory za poklopy 
plné. Dosud bylo vytipováno a vyměněno 
26 ks těchto poklopů, a to převážně v uli-
cích bez asfaltového povrchu. Spolu 
s dešťovou vodou se z těchto cest do kana-

lizace splavovalo i kamení, 
štěrk a nečistoty. Výměnou 

poklopů došlo tedy nejen 
k  zamezení nátoku dešťo-
vých vod z povrchu komuni-
kací do splaškové kanalizace, 
ale i k zanášení tohoto 

potrubí.

Nyní byly provozovatelem kanalizace ozna-
čeny další poklopy, které lze z  hlediska 

bezproblémového provozu vyměnit, a to 
převážně na komunikacích s asfaltovým 
povrchem.

Na jaře letošního roku se započne 
v souladu se závěry generelu s kamerovými 

kontrolami řadu splaškové kanalizace vč. 
přípojek, aby byly zjištěny 

případné průsaky kanalizačního 
řadu, kterými může do kana-
lizace vnikat spodní voda 
nebo napojení dešťových 
svodů z jednotlivých 
nemovitostí.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

23. 4. 2014, 18 hod.

Informace z obce

Sběr bioodpadu letos opět pokračuje
Svoz a likvidaci bioodpadu od občanů, který pro 

obec zajišťuje firma Rumpold, s. r. o., se již stal běžnou 
součástí života v obci. Do tohoto systému je zapojeno 
již 72 domácností. 

V roce 2013 se svezlo cca 29 t bioodpadu, který 
dříve končil většinou v popelnicích spolu s  dalším 
netříděným odpadem. Občanům, kteří službu vyu-
žívali, budou zaslány nové smlouvy během měsíce 
února. Noví zájemci se mohou hlásit do systému 
svozu na e-mailu: kzehrovice@rumpold.cz.

I v letošním roce bude svoz prováděn za nezmě-
něných pravidel. Svozy budou probíhat každou 
středu. Cena zůstává stejná jako v  roce 2013: za 
32 svozů je to 1 826 Kč vč. DPH. Svoz probíhá v období 
od 24. 4. do 30. 11. 2014. Pokud se do sběru biood-
padu zapojíte až v průběhu sezony, bude účtována 
jen poměrná částka, dle počtu svozů. Nádoby stále 
zůstávají ve vlastnictví společnosti RUMPOLD s. r. o. 
a občané je mají zapůjčeny zdarma.
Co označujeme bioodpadem z domácnosti:

 y zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, 
nať aj.),

 y zvadlé květiny, rostliny z květináčů,

 y skořápky z vajíček,
 y zbytky pečiva a obilnin,
 y kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
 y čajový odpad, čajové sáčky.

A co označujeme bioodpadem ze 
zahrady:

 y posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny,
 y seno, sláma,
 y hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat,
 y zbytky rostlin, listí,
 y naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny,
 y hobliny.
Zapůjčené hnědé nádoby na bioodpad mají objem 

240 l a jsou pro tento druh odpadu přímo konstru-
ované. Nádoba má na vnitřních stěnách žebra 
zabraňující ulpívání a otvory umožňující intenzivní 
provětrávání bioodpadu. 

Nad dnem nádoby je větrací rošt, kterým prosakuje 
voda z bioodpadu do spodní části nádoby, odkud 
se odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory a rošt 
nádoby napomáhají odpařování vody, čímž se ome-
zuje zápach a zároveň snižuje hmotnost obsahu.

Zdroj: RUMPOLD
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Náves v Dolních Jirčanech
Návrh nového uspořádaní

Dne 18. 11. 2013 proběhla diskuse s občany, při 
které jsme společně hledali budoucí podobu návsi 
v Dolních Jirčanech. Závěrem diskuse byla shoda 
ve třech následujících bodech: stávající samoobsluha 
se má zbourat, na návsi se vytvoří společný sdílený 
prostor pro auta, cyklisty a chodce a je nutné vybu-
dovat nové stavby, které by zajišťovaly základní 
služby. 

Předkládáme návrh nového uspořádaní návsi po 
odstranění samoobsluhy a návrh budoucího fun-
gování celého prostoru. Navrhujeme na návsi 
zachovat pevný povrch s  tím, že jeho podobu 
upřesníme v dalších etapách. Dále počítáme s umís-
těním nového domu se službami ve stopě historické 
zástavby. 

Pro zachování průhledu do prostoru s parkovými 
úpravami navrhujeme umístění veřejného altánu, 
který by byl jen krytým prostorem. Altán se stane 
jakousi agorou veřejného prostoru a pod ní mohou 
probíhat různá shromáždění od koncertu až po trhy, 
výstavy a další akce ve veřejném prostoru. Jedná se 
o lehkou střechu, která je podepřena sloupy v pra-
videlném rastru. 

Kromě těchto základních prvků bude prostor 
doplněn o nové osvětlení, kašnu nebo jiný vodní 
prvek. 

Avšak hlavní otázkou, kterou si pokládáme, je, 
jak bude budoucí dům se službami fungovat a jak 
zajistit, aby se zvýšila kvalita služeb nabízených 
v obci. K tomuto není dostačující jen kvalitní archi-
tektura, ale je nutné, aby se do projektu zapojili 
i budoucí provozovatelé těchto služeb v co nejranější 
fázi. Dalším krokem by mělo byt hledání přesnějšího 
rozsahu služeb a jejich provozovatelů. Cílem je 
vytvořit pestrou nabídku základních služeb. Jelikož 
máme za sebou první kolo veřejných debat, je jasně 
definovaná poptávka po chybějících službách, což 
jsou restaurace, kavárna, cukrárna, malý obchod 
nebo pekárna. 

Navrhujeme, aby se do dalšího projednávaní 
zapojili jako skupina i občané, kteří o nějaké podob-
né činností uvažují anebo ji již provozují. Právě na 
jejich spoluúčasti závisí i kvalita nabízených 
služeb. Návrh nového prostorového uspořádání 

Obrys nových domů

Odstranění samoobsluhy

Současná podoba návsi

?

MOBA studio

Prostor návsi, kde dochází 
ke křížení více ulic, se pro-
mění na sdílený prostor, 
který bude společně sloužit 
autům, cyklistům i chodcům. 
Auta budou do prostoru 
vstupovat omezenou 
rychlostí.

Na novém náměstí by 
nemělo chybět vhodné 
osvětlení a doplňky – např. 
kašna.

Na náměstí navrhujeme 
umístit dům se službami 
a byty v horním patře (kavár-
na – restaurace, salónek, 
obch. prostory k pronájmu). 
Současně by bylo vhodné 
vytvořit krytý veřejný prostor 
pro konání – trhu, slavností 
a dalších společenských akcí 
obce, proto nový dům dopl-
ňujeme o veřejný altán. 
Parkování řešíme z kraje 
obou částí náměstí.

Louku u kostela navrhujeme zachovat a pro-
měnit ji v pobytový park s dětským hřištěm 
a  lavičkami, který by vhodně doplňoval nové 
náměstí. Necháváme i možnost prostor louky 
využívat nadále jako pastvinu. V parku povedou 
nové pěší cesty, které navážou na stávající v okolí.

Řešený centrální prostor v Dolních Jirčanech – z diskuze 
s občany o budoucnosti návsi vyplynulo, že preferují zbourat 
stávající potraviny a restauraci, a tak uvolnit prostor pro náměstí 
a novou výstavbu.
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Akce roku 2014
1 Vodovod a kanalizace v  lokalitě „Vysoká“. 

Práce na zajištění vodovodu a kanalizačního řadu 
byly plánovány již několik let. Stavba by měla být 
zahájena v  letních měsících. Celkové náklady na 
připojení více než 150 nemovitostí si vyžádá celkové 
náklady téměř 30 mil. Kč.

2Koncem dubna vyjede poprvé nový zametací 
vůz, nejenom pro snížení prašnosti v našich uli-

cích, ale přispěje jistě i k  celkovému pořádku na 
našich komunikacích během roku. V zimních měsících 
bude využíván k zimní údržbě. Předpokládané celkové 
náklady dosáhnou včetně nástaveb a příslušenství 
částky téměř 3 mil. Kč.

3V  druhé polovině roku je také naplánované 
zateplení budovy obecního úřadu, včetně 

výměny oken a opravy zatékající střechy. S rekon-
strukcí vnitřních prostor by se mohlo začít v  roce 
2016. Náklady na letošní investici jsou odhadovány 
na 2,5 mil. Kč.

4Úprava komunikace Hlavní. Sesuv půdy v his-
torické opěrné zdi je nutné rychle opravit v první 

etapě, která komunikaci zasanuje a zabrání dalšímu 
sesuvu. Investice by se měla provést do podzimních 
měsíců a vyžádá si odhadem 1.5 mil. Kč.

5Po loňské rekonstrukci povrchu komunikace 
U nádržky by se letos v létě měla dokončit i rekon-

strukce v ulici Nad Nádržkou. Odhadované náklady 
jsou 700 tis. Kč.

6Položení asfaltového povrchu se plánuje 
i  v  části ulice Na Výsluní. Od centra obce se 

naváže na stávající asfaltový povrch, který bude končit 
u bývalého třešňového sadu. Poslední úsek se dokončí 
po vyjasnění majetkových vztahů. Odhad nákladů 
je 400.000,- Kč.

7Dle rychlosti projekčních prací a schvalování 
stavebním úřadem se plánuje s „časovým otaz-

níkem“ dešťová kanalizace a nový asfaltový povrch 
v ulicích Na Stráži, Ve Stráži, Ve Svahu a Sportovců. 
Odhadované náklady alokované v  rozpočtu obce 
pro rok 2014 jsou pro výše uvedené akce 6,15 mil. Kč.

8V  roce 2009 proběhla rekonstrukce a nástavba 
mateřské školy na Štědříku. Bohužel zahrada 

včetně herních prvků zůstala bez zásadnější investice 
od 70tých let. O prázdninách se bude realizovat 
projekt“ Mateřská škola v Dolních Jirčanech – pří-
rodní výukový areál a hřiště“. Předpokládané 
náklady jsou 700.000,- Kč.

9Projekt Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany 
si v čase vyžádá nemalé finanční prostředky. Po 

vyhlášení vítěze architektonické soutěže by se mělo 
co nejdříve začít s  dokončením architektonické 
soutěže a přípravě projektu pro územní rozhodnutí. 
Tato část si vyžádá odhadem 2,5 mil. Kč.

Milan Vácha, starosta
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10V posledních letech bylo investováno do našich 
sportovních areálů značné množství finanč-

ních prostředků. Poslední viditelnou „vadou na kráse“ 
je dětské hřiště v  areálu SK Rapid Psáry. Jeho 
vzhled jistě nepřitahuje tolik maminek s dětmi, kolik 
by si toto místo zasloužilo. Z tohoto důvodu se při-
pravuje projekt na jeho rekonstrukci, obnovu 
a doplnění herními prvky. Předpokládané náklady 
dosahují částky 400.000,- Kč.

11Po mnoha letech faktické nesvobody s naklá-
dáním s  centrem Dolních Jirčan chceme 

neprodleně zahájit práce na Architektonické studii 
pojetí návsi v  Dolních Jirčanech. Nový objekt 
v  centrální části by měl nahradit stávající konzum 
a restauraci a vhodně jej doplnit. I s úpravou okolních 
veřejných ploch by se prvotní studie s  přizvanou 
veřejností měla nákladově vejít do 425.000,- Kč.

12Díky neobvykle mírné zimě se co nejdříve 
začne s pokládkou chodníku v ulici Kutná. 

Komunikace byla opravena v roce 2012 a nevzhledný 
chodník příjezdu od Libře rozhodně neprospívá. 
Předpokládá se i výměna veřejného osvětlení 
a odstranění sloupů nadzemního vedení. Hodnota 
akce dosahuje 260.000,- Kč.

13Oprava výjezdu z ulice Nad Školkou svým 
finančním objemem (cca 100.000,-  Kč) není 

nikterak významnou akcí, ale počtem občanů, které 
toto místo zlobí jistě ano. Po dohodě s  obyvateli 
ul. Nad Školkou dojde k úpravě nevhodného odvod-
nění co nejdříve po zimní sezóně, tedy realizačně do 
konce května.

14V loňském roce byly projekčně připraveny dva 
rozsáhlejší projekty úprav veřejné zeleně. 

Jedná se o pobytovou louku Štědřík a pobytovou 
louku u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. 
Realizace se odvíjí od schválení dotace, neboť celkové 
náklady přesahují 6 mil. Kč. Na spoluúčast a neuzna-
telné náklady projektu (cesty) je v rozpočtu obce na 
tento rok 2 mil. Kč.

ČOV Psáry Mgr. Lukáš Vidrna, technolog odpadních vod 
 Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.

Čistírna odpadních vod Psáry je mechanicko-bio-
logická aktivační čistírna. Vlastníkem ČOV je obec 
Psáry, provozovatelem je Vodohospodářská společ-
nost Benešov, s. r. o. V roce 2010 byla intenzifikována 
(rozšířena), a to pro kapacitu 6000 ekvivalentních 
obyvatel. Kapacita ČOV odpovídá potřebám obcí 
Psáry a Dolní Jirčany a díky jejímu navýšení bude 
možné realizovat územní plán obce. 
Popis technologie ČOV

Surová odpadní voda z obce je přiváděna kanalizací 
přes lapák štěrku do vypínací komory před ČOV. Při 
velkém nátoku je možnost odvést vodu na obtok ČOV.

Odpadní voda přitéká do čerpací stanice, odkud 
je čerpána na mechanické předčištění – samočisticí 
česle s lisem na shrabky (zde je dávkován síran železitý 
– koagulant pro srážení sloučenin fosforu), lapák písku 
včetně separátoru a dopravního šneku na písek. ČOV 
je dále vybavena svozovou jímkou na dovážené 
odpadní vody ze žump a jímek, jejíž nátok je osazen 
hrubými česlemi s průlinami 15 mm. Ze svozové 
jímky jsou splašky přečerpány do čerpací stanice.

Odpadní voda zbavená mechanických nečistot 
odtéká do rozdělovacího objektu. Zde je přítok rov-
noměrně rozdělen na 3 linky biologického čištění. 
Monoblok linky je obdélníkového půdorysu 20,8 × 
20,8 m o hloubce 5,25 m a kromě nádrží biologického 
čištění v něm jsou umístěny kalové nádrže (zahuš-
ťovací, uskladňovací). Každá biologická linka je roz-
dělena na denitrifikační část a nitrifikační nádrž 
s vestavěnou nerezovou dosazovací nádrží. Nitrifikační 
nádrže jsou provzdušňovány jemnobublinovým 
systémem, v každé je kyslíková sonda a teploměr. 
Kal ze dna dosazovací nádrže je vracen do 

denitrifikace jako vratný kal, přebytečný kal jde do 
zahušťovací nádrže kalu. Vyčištěná voda odtéká přes 
odtokové žlaby dosazovacích nádrží do odtokového 
potrubí a přes měrný objekt – Parschallův žlab – do 
recipientu.

Odkalování ČOV je prováděno diskontinuálně 
odčerpáváním kalu z denitrifikačních nádrží I, II a III 
do zahušťovací nádrže kalu – gravitační zahuštění. 
Středobublinný aerační systém brání zahnívání kalu. 
Ze zahušťovací nádrže je kal odčerpán do uskladňo-
vací nádrže kalu (kalová voda odtéká do denitrifikač-
ních nádrží I a II.). Kal z uskladňovací nádrže je čerpán 
vřetenovým čerpadlem do dekantační odstředivky 
(kalová voda je přivedena na rozdělovací nádrž). 
Z  odstředivky je fugát odveden zpět do čerpací 
stanice, odvodněný kal vypadává do šnekového 
dopravníku kalu, který kal dopraví do kontejneru 
umístěného vně budovy ČOV. Odvodněný kal se 
odváží k dalšímu zpracování. 
Nakonec několik zajímavých čísel:

Na ČOV Psáry bylo v  roce 2013 odstraněno 
z odpadní vody 89 tun biologicky odbouratelného 
znečištění, 18 tun látek obsahující dusík a 3 tuny látek 
obsahující fosfor.

Provoz ČOV Psáry je pečlivě kontrolován, a to 
pravidelnými odběry laboratoří VHS Benešov, s. r. o. 
Současně také během roku probíhají namátkové 
kontrolní odběry laboratoří Povodí Vltavy, s. p.  
a kontrolní laboratoří České inspekce životního pro-
středí. Provoz ČOV vyhovuje přísným limitům na 
kvalitu vypouštěných odpadních vod a za rok 2013 
nebyly povolené limity překročeny.



16� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2014 www.psary.cz 17

Vítězné návrhy architektonické 
soutěže na novou školu pro Psáry a Dolní Jirčany
www.novaskolapsary.cz

„Od školní budovy jako takové očekávám i něco navíc než jenom prosté splnění všech norem a předpisů. 
Škola by měla mít ducha, příjemnou atmosféru a prvky, které by člověka potěšily. Nechceme proinvestovat 
zbytečně desítky milionů, ale oceníme chytré návrhy. Uvítáme návrhy, které jsou prevencí proti možné šikaně 
a pro děti zvyšují pocit bezpečí. Nemyslíme na školu s holými chodbami, ale budovu s množstvím inspirativních 
a příjemných prostor, které dětem umožní vytvářet skupinky, sdílet se, relaxovat, bavit se, vzdělávat se i hrát. 
Škola by měla umožnit rovněž alternativní způsoby výuky.“ Starosta obce Milan Vácha

Dne 10. února 2014 proběhlo v Malém zrcadlovém 
sále na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
slavnostní vyhlášení výsledků dvoukolové architek-
tonické soutěže na novou školu pro Psáry a Dolní 
Jirčany. Ministr PhDr. Marcel Chládek, MBA osobně 
vyhlásil výsledky soutěže a podotknul, že projekt má 
podporu ministerstva a že se Psáry staly ukázkovým 
modelem správného přístupu k plánování veřejných 
investic. Potvrdil, že architektonická soutěž je ideální 
cestou, jak najít nejlepší návrh pro tak významnou 
budovu jakou je škola, kterou stavíme na 200 a více 
let.

Do soutěže se přihlásilo 61 návrhů, z  toho 8 ze 
zahraničí. Dva návrhy bohužel porota musela vyloučit 
kvůli pozdnímu odevzdání. Během zasedání poroty, 
které proběhlo ve dnech 8 a 9. 11. 2013, porota 
vybrala 5 návrhů postupujících do druhého kola 
soutěže. 

Porotu spoluvybrali zastupitelé Psár a organizátor 
soutěže CCEA – Centrum pro středoevropskou archi-
tekturu. Do poroty CCEA navrhlo Ing. arch. Michala 
Kuzemenského a Ing. arch. Pavla Jobu jako zástupce 
střední generace architektů. Z nejmladších architektů 
CCEA přizvalo Ing. arch. Martina Freie, který byl 
náhradníkem poroty. Zastupitelka paní Kubalošová 
podílející se na organizaci předchozí soutěže na školu 
v roce 2009 na dolnojirčanské návsi doporučila, aby 
do poroty byl z důvodu kontinuity osloven také Ing. 
arch. Oldřich Hájek, který byl členem poroty v před-
chozí soutěži. Poroty se za obec zúčastnili paní 
Kubalošová jako náhradnice, pan starosta Milan Vácha 
a zastupitel Antonín Rak jako řádní členové. 
Předsedou poroty byl zvolen pan Hájek.

Druhé kolo soutěže bylo ukončeno dne 20. ledna 
2014, kdy všech 5 atelierů odevzdalo požadované 
podklady. Finální zasedaní poroty probíhalo v dnech 
24. a 25. ledna 2014, kdy bylo rozhodnuto o oceně-
ných návrzích. Dne 3. února porota otevřela obálky 
soutěžících autorů, kteří nepostoupili do druhého 
kola.

Dle poroty na otázky návrhu nejlépe odpověděl 
návrh s pořadovým číslem 43 společnosti RAP part-
ners s.r.o., který obdržel první cenu. Autorský tým: 
Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Mojmír Ranný, Ing. 
arch. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip 
Rašek a Ing. arch. Pavel Směták.
Dvě druhé snížené ceny získali:

 y návrh s pořadovým číslem 27 – Mepro s. r. o. – 
autorský tým: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. 
Martin Březina, Ing. arch. Václav Matějka a Ing. 
arch. Eva Šarochová

 y a návrh s pořadovým číslem 28 – Znamení Čtyř 
– Architekti s.r.o. – autorský tým: Ing. arch. Juraj 
Matula, Ing. arch. Richard Sidej a Ing. arch. Martin 
Tycar.
Odborná část poroty po zkušenosti z průběhu 

soutěže doporučila zvážit vypisovateli vypuštění 
mateřské školy z programu celého komplexu. Soutěž 
prověřila, že škola a školka si v tomto případě a na 
tomto místě synergicky nepomáhají. Jejich společná 
existence přináší naopak provozní problémy jedné 
či druhé stavbě.

Odborná část poroty dále vypisovateli doporučila, 
aby stejnou pečlivost, míru angažovanosti a vhledu 
věnovanou soutěži, vložil i do zpracování studie ze 
soutěže vyplývající. Soutěžní návrh studii nemůže 
nahradit, protože studie je partnerským hledáním 
dvou stran. Porota tedy doporučuje vypisovateli, aby 
vybranému zhotoviteli studie vypisovatel pečlivě 
formuloval všechna svá přání, limity a požadavky. 
Studie budiž dialogem. Soutěž bude úspěšná, vznik-
ne-li z ní solidní dům, se kterým bude vypisovatel 
i uživatelé spokojeni.

Igor Kovačević – CCEA

 „Při porotování soutěže na novou školu pro Psáry 
a Dolní Jirčany mne mile překvapil velký zájem 
architektonické veřejnost o tuto soutěž a také u řady 
návrhů velmi dobrá znalost problematiky školských 
staveb. To se pozitivně projevilo hlavně ve snaze 

o posun kvality prostředí pro výuku dětí. Zklamalo 
mě bohužel druhé kolo, kde u většiny vybraných 
účastníků nedošlo téměř k žádnému kvalitativnímu 
posunu proti kolu prvnímu.

Na této soutěži jsem si znova ověřil, že je správné 
vypisovat soutěže o nápad, nikoliv o prokázání 
schopnosti vypracovat projekt. Úspěšný v soutěži 
může být jen ten architekt, který umí svůj nápad 
jasně a čitelně sdělit a vhodným způsobem zaujmout 
svou ideou porotu.“

Ing. arch. Oldřich Hájek – předseda poroty

„První dojem: úžas a pokora, když jsem viděl, kolik 
architektů věnovalo tolik energie k vytvoření tolika 
návrhů. 

První kritický moment: když jsme vyřadili účastníka 
jen proto, že donesl soutěžní návrh 20 minut po 
termínu. Přišlo mi hrozně nespravedlivé, že to děláme 
jen proto, abychom předešli protestům a porušení 
pravidel. Strašná škoda.

Druhý kritický moment: když jsme museli z posled-
ních šesti jednoho vyřadit. Ten šestý se mi líbil řešením 
a podle mého mezi „pětku“ patřil.

Třetí kritický moment: Když jsme museli rozhod-
nout, kdo je první, kdo druhý a kdo třetí. Správně 
jsme si nechali noc na přemýšlení. I tak to bylo pro 
mě další těžké rozhodnutí změnit názor a hlasovat 
jinak.

Pocity ze soutěže? Dobře odvedená práce, a to 
od vyhlášení přes organizaci, průběh hodnocení až 
po prezentaci výsledků. Veliká zkušenost. Pokora, 
schopnost spolupráce, naslouchání, vyjadřování 
názorů, rozhodování. Spousta energie ode všech 
a závěrečný pocit, že v první trojici jsou ti nejlepší.

Nejcennější zkušenost? Architekti nejsou blázni 
a takovéto soutěže opravdu mohou fungovat.“

Ing. Antonín Rak – závislý porotce po soutěži 

 „Ze soutěže mám velmi dobrý pocit. Považuji ji 
za dobře organizovanou, a to je na průběhu i výsledku 
znát. Ještě důležitější důvod k  dobrému pocitu je 
chuť obou částí poroty, tedy závislé i nezávislé, 
porozumět si a vzájemně si naslouchat. Pokud odbor-
ná část poroty nenaslouchá praktickým starostem 
vypisovatele, nesplní soutěž svůj účel. Účelem soutěže 
je realizace co nejlepší stavby, ne výběr co nejefekt-
nějších obrázků.

Soutěž pro mne byla součástí přemýšlení, co to 
dnes je veřejná zakázka. Je to určitá míra skromnosti 
a pokory, která se nevylučuje s  kreativitou. Stejně 
tak zkušenost, že nemálo architektů tuto míru neumí 
odhadnout.“

Ing. arch. Michal Kuzemenský – nezávislý porotce

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Marcel Chládek a starosta Milan Vácha při 
příležitosti vyhlášení výsledků soutěže

Igor Kovačević – CCEA

Srdečně Vás zveme na výstavu 
oceněných soutěžních návrhů 

v architektonické soutěži 
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

11. 3.–17. 3. Obecní úřad Psáry

Vernisáž se uskuteční 10. 3. v 18 hod.

Výstava bude otevřena v pracovní dny 
v úředních hodinách:

 y po 8–12 a 13–17 hod.
 y út, čt 8–12 a 13–16 hod. 
 y st 8–12 a 13–18 hod.
 y pá 8–12 hod.
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1. cena – RAP partners s.r.o. Autorský tým: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Mojmír 
Ranný, Ing. arch. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a Ing. arch. 
Pavel Směták

Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kon-
textuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným 
použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá 
velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou 
na historické centrum obce.

Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů 
provázané společnými prostorami s  ambicemi 

komunitního centra. Vhodné odlišení výukových 
prostor pro první a druhý stupeň. Jednoduchý čistý 
vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i pří-
jemné řešení vnějších pobytových prostor společně 
vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí 
pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.
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2. snížená cena – Mepro s. r. o. Autorský tým: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin 
Březina, Ing. arch. Václav Matějka a Ing. arch. Eva Šarochová

Autor pracuje se skupinou 11 domů se sedlovou 
střechou, jež jsou vzájemně propojeny ve tvaru roštu. 
Kladem návrhu jsou: měřítková přiměřenost vůči 
obci – průměrná výška „pavilonu“ je daná přízemím 
a podkrovím, vnitřní prostředí školy s pobytovými 
atrii a podkrovní učebny se zvýšenou výškou. Zápory 

návrhu jsou přílišná schematičnost a rigidnost zvo-
leného skladebného systému hmot, dále malá šířka 
chodeb, nepřehlednost „labyrintu“ chodeb. 
Problémovým jsou malé rozptylové prostory před 
třídami a atria budou v naších klimatických podmín-
kách po většinu času uzavřena.

2. snížená cena – Znamení Čtyř – Architekti s. r. o. Autorský tým: Ing. arch. Juraj 
Matula, Ing. arch. Richard Sidej a Ing. arch. Martin Tycar

Škola jako archetyp. Největší budova v obci, s pra-
videlným rastrem oken, školním dvorem a rustikálním 
výrazem. Návrh v prvním i druhém kole těsně míjel 
hranici populistického kýče, ale zároveň vzbuzoval 
diskusi svojí tvrdostí. Tento protiklad může být dob-
rým signálem. Porota ocenila odvahu přijmout 
a navrhnout školu tak velkou jaká je, dát jí význam, 
jasný výraz, detail a urbanisticky učinit školu město-
tvorným prvkem. Návrh je po pečlivém zkoumání 
řadou neledabylých rozhodnutí. Nenápadné využití 
konfigurace terénu a  tedy různost výšky školy 

z různých stran, samozřejmý způsob obsluhy školy 
– resp. jejího napojení na obec cestou s alejí, prázdný 
školní dvůr a důvěra v uživatele, že si prostor sami 
obydlí, centrální křídlo s jídelnou a chodbou jako 
neformální společenský prostor s výhledem přes 
školní dvůr. Všechny tyto drobnosti mohou učinit ze 
školy u aleje přirozenou součást života dětí, jejich 
každodenního rituálu.

Škola je první setkání dítěte s institucí. Není potřeba 
tuto skutečnost zastírat, je možné učinit jí samozřej-
mou a důstojnou.
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Kolumbárium slavnostně požehnáno
Dolnojirčanský kostel se v úterý 17. prosince stal 

cílem všech, kteří se každoročně těší na předvánoční 
setkání spojené se zpíváním dětí z naší školy, školky 
a klientů Laguny Psáry. Hostem byla tentokrát poslan-
kyně Parlamentu ČR, Ing. Věra Kovářová, která se 
společně se zástupci obce, starostou Milanem Váchou 
a místostarostkou Vlastou Málkovu a řadou našich 
občanů, zúčastnila i slavnostního vysvěcení nově 
otevřeného kolumbária. Svěcení a požehnání se ujal 
jílovský farář Lubomír Polínský. 

Příprava výstavby kolumbária trvala rok a bylo 
potřeba získat souhlas všech dotčených orgánů, 

uzavřít smlouvu s  církví, vyhotovit projektovou 
dokumentaci a úspěšně projít výběrovým a stavebním 
řízením. Poté následovala již „jen“ samotná stavba 
včetně terénních úprav, pod dohledem archeologa. 
Kolumbárium je umístěno v  dosud nevyužívaném 
prostoru mezi kostelem a zdí souběžně s ulicí Pražská 
a rozšířilo kapacitu dolnojir čanského hřbitova 
o 60 uzamykatelných schránek, z nichž jsou v tuto 
chvíli již dvě třetiny obsazeny. Zájemci o místa mohou 
získat podrobnější informace u paní Šimkové na 
OÚ Psáry a uzavřít zde smlouvu o pronájmu. 

Univerzita třetího věku láme rekordy Lucie Libovická

Univerzity třetího věku se již přes dvacet let těší 
mezi seniory velké oblibě. Uvádí se, že 22 univerzit 
a vysokých škol v  ČR nabízí více jak 700 různých 
vzdělávacích programů, kterých využívá cca 35 tisíc 
seniorů. Až donedávna však byla tato možnost vzdě-
lávání a obohacení volného času dostupná jen 
obyvatelům velkých měst. Nová forma studia, tzv. 
virtuální univerzita třetího věku (VU3V) vše mění a je 
určena především těm seniorům, kteří nemohou do 
měst dojíždět či mají zdravotní problémy.

Virtuální univerzity umožňují studium „na dálku“ 
díky přednáškám natočeným vysokoškolskými lek-
tory, které lze prostřednictvím internetu shlédnout 
v  kterémkoliv konzultačním středisku, např. na 
obecních úřadech, v domovech pro seniory či na 
dalších komunitních místech. Jedno takové vzniklo 
„na zkoušku“ i na Obecním úřadu v Psárech, aby se 
ověřilo, zda nabídka zaujme místní seniory. „Bylo pro 
nás velmi milým překvapením, že do nultého lednového 
semestru, jehož náplní byla série přednášek z astrono-
mie, se okamžitě zapsalo 20 zájemců a všichni budou 
pokračovat i v  dalším studiu“, komentuje zájem 
účastníků místostarostka Vlasta Málková, která stojí 
za rozvojem vzdělávání seniorů v naší obci. Inspirací 
jí byla paní Tesařová, která začala studovat na VU3V 
v nedalekém Vestci a nyní se spolupodílí na vedení 
seniorů u nás.

Od února byl zahájen první oficiální semestr, jehož 
náplň si volili sami účastníci. Z široké nabídky postou-
pila do užšího výběru témata Michelangelo Buonarroti 

– život a dílo a Čínská medicína v  naší zahrádce. 
Zájem o východní medicínu zvítězil a 27 studentů 
prvního semestru se mu bude věnovat od února do 
května letošního roku. Další semestr bude zahájen 
v  září 2014, zájemci se bližší informace dozvědí 
v některém z dalších vydání Psárského zpravodaje. 

Dotazy týkající se VU3V můžete směřovat na Vlastu 
Málkovou email: malkova@psary.cz nebo 
tel. 602 714 101.

Zajímavosti o VU3V v Psárech
Průměrný věk studentů virtuální univerzity 

v Psárech je 66 let, věk nejmladšího účastníka je 
57 let a nejstaršího 84 let. 

Do VU3V se může zapojit kdokoliv splňující tyto 
předpoklady: 

 y osoby se statutem důchodce,
 y invalidní důchodce bez rozdílu věku,
 y osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní).
Během semestru se studenti setkávají jednou 

za 14 dní na cca 1,5 hodiny na OÚ Psáry.
Studium zahrnuje 6 semestrů (2 semestry do 

roka), které na sebe nemusí navazovat! Po ukončení 
každého semestru obdrží senior Pamětní list a po 
ukončení 6  semestrů je pozván na slavnostní 
promoci do auly České zemědělské univerzity 
v Praze, kde mu bude předáno Osvědčení o absol-
vování Univerzity třetího věku. I poté může senior 
pokračovat v dalším studiu.
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Jiří Dewath 80
Jaroslav Dolanský 75 
Anna Jirsová 75
Karolina Kotková 75
Jarmila Benešová 70 
Růžena Homolková 70
Josef Randák 70
Miloš Sochor 70

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v březnu 
a dubnu oslaví  
významné  
životní  
jubileum
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Setkání seniorů
Další ze série oblíbených setkání seniorů proběhne 

9. dubna od 15 hod. na OÚ Psáry. Těšit se můžete 
na přednášku Ing. Otakara Vorla, bývalého ředitele 
Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, který Vás zve 
následujícími slovy: „Tématem bude kouzelné slovo 
domov. Domov, to je především naše obec a její oby-
vatelé, v širším smyslu slova je to naše vlast se svými 
občany. Domov se proměňuje a s ním i my, lidé. K jakým 
změnám došlo v naší obci za posledních sto let? A jak 
jsme se změnili my obyvatelé? Jací jsme a proč jsme 
takoví? Jsme jiní než naši předkové? O lidské osobnosti  
v současné době a o proměnách našeho domova, nikoliv 
o politice, si budeme povídat na přednášce…“

Ač to mnohdy venku za okny nevypadá, pomalu 
se k nám blíží dny plné slunce a večery, kdy bude 
nastávat tma až v pozdních hodinách. Právě na tyto 
dny a večery čekáme – les se probouzí a přichází 
doba her, soutěží, dětských a rodinných akcí. 

Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry a nově i klub Mozaika 
pro Vás a Vaše děti chystají atraktivní jaro tak, aby si 
z nabídky našich akcí vybral každý to své. Někdo si 
chce hrát, někdo se chce bát, jiný chce sportovat, 
další překonávat překážky a řešit záhady. 

26. duben 2014 uspokojí ty z Vás, kteří máte 
rádi jarní les a probouzející se přírodu. V korunách 
stromů, zpola ukryti před lidskými zraky, žijí malí 
tvorové, kteří dokáží z tenkých nití uplést nástrahy 
i  vytvořit obdivuhodné výšivky. Své pavučiny roz-
prostírají po větvích a listech a stali se pro nás námě-
tem a inspirací. 

Projděte se s námi „Pavoučí stezkou“ a zkuste najít 

překážky, které pro Vás po celém lese připravila lidská 
ruka. Ocitnete se jako pavouci ve změti lan, ve výškách 
a v korunách stromů, vše pod dohledem zkušených 
instruktorů lanových překážek, kteří přichystají zába-
vu pro ty nejmenší i pro dospělé. S sebou potřebujete 
pouze pevnou obuv, odvahu, dobrou náladu a touhu 
překonávat sami sebe. Čeká Vás zábava pro celou 
rodinu. 

Registrace na tuto akci není nutná, bližší informace 
na webových stránkách www.psary.cz, 
 www. klub-mozaika.cz 

Akce se koná u rybníka Kukaláku v Dolních 
Jirčanech od 13.00 do 17.00  hod. (vstup na trasu 
nejpozději v 16.15 hod.)

Vstupné na osobu: 30 Kč (výtěžek bude použit pro 
děti do školy, školky a centra Mozaika)

Po celou dobu akce bude pro všechny účastníky 
připraveno k zakoupení občerstvení, večer se mohou 

těšit na vystoupení skupiny Fishmeni.

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 
v příštím čísle Psárského zpravodaje nebo na webo-
vých stránkách www.psary.cz, www.skolapsary.cz 
nebo www.klub-mozaika.cz. 

Registrace na tuto akci najdete v průběhu dubna 
na webových stránkách www.psary.cz nebo 
 www. skolapsary.cz.

Pavoučí odpoledne zpestří setká-
ní s myslivci ze sdružení Borovina 
Psáry. Trubači slavnostně zahájí akci 
mysliveckými fanfárami, děti i dospě-

lí se mohou těšit na ukázku loveckých 
dravců, prohlédnou si myslivecké trofeje a výstavku 
mysliveckých zajímavostí. Dozví se spoustu infor-
mací o historii a ochraně přírody. Pro děti i dospělé 
bude připravena vzduchovková střelnice. Nebude 
chybět ani prodejní výstava mysliveckých šperků.

Zveme vás na
Májové slAvnosti

dne 17. května 2014 na dolnojirčanské návsi 
V průběhu dne se můžete těšit na:

 y kulturní program, 
 y vystoupení dětí ze školy a školky, 
 y dílny pro děti, 
 y doprovodný prodej, 
 y malování na obličej pro děti,
 y širokou škálu občerstvení pro děti i dospělé. 

K večeru je pro děti připravena u rybníka Kukaláku 
dobrodružná Noc s upírem. Akce navazuje na loni 
zavedenou tradici nočních bojových her. 

Bližší informace v příštím Psárském zpravodaji.

Klub seniorů v Mozaice

Ráda bych Vás pozvala do nově otevřeného klubu 
seniorů ve volnočasovém centru Mozaika na dolno-
jirčanském Štědříku v domě č. 148. Každé úterý od 
15.30 do 19.00 bude patřit nově upravený prostor 
seniorům, kteří se zde mohou zdarma setkávat s přá-
teli, využít WiFi připojení k internetu, hrát hry či se 
účastnit různých kurzů, diskuzí a přednášek. K pří-
jemnému posezení si zde mohou zakoupit dobrou 
kávu či jiné občerstvení. Oblíbené korálkování je 
přesunuto ze zasedací místnosti obecního úřadu 
také do těchto prostor.  Vlasta Málková

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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Mozaika na Štědříku se otevírá všem

15. února 2014 proběhlo v Dolních Jirčanech na 
Štědříku slavnostní otevření Centra Mozaika, o. p. s., 
jehož součástí je především neziskový nízkoprahový 
klub pro děti a mládež (NKDM). Klub je otevřený 
všem dětem ve věku od 8 do 19 let, Centrum Mozaika 
však nabízí řadu zajímavých aktivit a možností i pro 
ostatní věkové skupiny od maminek s malými dětmi 
až po seniory. Zeptali jsme se Ondřeje Kracmana, 
koordinátora celého projektu, jak centrum vzniklo 
a na co se můžeme v rámci Mozaiky těšit.

 � Kde se vzala myšlenka založit Centrum 
 Mozaika?

Spolu s Martinou Jedličkovou a Milanem Zetochou 
jsme přemýšleli, jak podpořit aktivity místních dětí 
a mládeže. Zájem o jednorázové akce je v Psárech-
Dolních Jirčanech obrovský, zároveň tu však chybí 
prostor, kde se mohou mladí každodenně scházet 
a trávit plnohodnotně svůj volný čas. Doba je uspě-
chaná a času na děti málo. Po ukončení 5. třídy navíc 
žáci místní školy odcházejí na školy jinam a vazby na 
obec se rychle vytrácejí. Rozhodli jsme se to změnit 
a nabídnout dětem a teenagerům důvod spojit své 
mimoškolní zážitky s místem svého bydliště. V nepo-
slední řadě si přejeme školní mládeži nabídnout 
zajímavé aktivity a ukázat jim, že volný čas mohou 
trávit příjemnějším způsobem, než na který je řada 
z nich zvyklá.

 � Jak se vám podařilo dotáhout celý záměr až do 
slavnostního otevření centra?

Kromě skupiny nadšenců, jejich přátel a místních 
rodičů podpořil vznik NKDM Mozaika především 
Obecní úřad Psáry, který nízkoprahový klub (hlavní 
součást Centra Mozaika) spolufinancuje. S jeho pomo-
cí jsme zrekonstruovali prostory pro klub tak, aby 
vyhovovaly potřebám návštěvníků a zároveň splňo-
valy veškeré hygienické normy. Velký dík proto patří 
zejména starostovi Milanu Váchovi a místostarostce 

Vlastě Málkové, poděkovat chci ale také všem při-
spěvatelům za některé části vybavení klubu.

 � Co je náplní nízkoprahového klubu a jak 
 samotný klub funguje?

NKDM Mozaika je otevřený všem dětem ve věku 
od 8 do 19 let, do 18 let pak s písemným souhlasem 
rodičů. Návštěvníci mají do klubu vstup zdarma, a to 
v pondělí, ve středu a v pátek od 13.30 do 19.30 hod. 
Každý poslední víkend v měsíci navíc mají možnost 
zúčastnit se bezplatné akce zaměřené na konkrétní 
činnost. V týdnu si mohou přijít zahrát fotbálek, hokej, 
šipky nebo ping-pong, využít počítač s internetem, 
vyzkoušet některou z deskových her nebo si jen tak 
popovídat. Dětem a mládeži se tu věnuje zkušený 
pedagog, kterému se mohou případně svěřit se svými 
starostmi a problémy. K dispozici bude také knihovna 
a občerstvení.

 � Celý tento projekt je jistě velmi nákladný, 
z čeho tedy bude nízkoprahový klub financován?

Přestože pomoc Obecního úřadu Psáry je opravdu 
velkorysá, na celoroční provoz peníze stačit nemohou 
– velká část grantu byla využita na samotné zařízení 
a zprovoznění klubu. NKDM vznikl jako součást 
obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika, 
o. p. s., která je vlastně nekomerčním zřizovatelem 
klubu a jejímž cílem je NKDM financovat a zároveň 
rozšířit aktivity klubu o další činnosti určené široké 
veřejnosti. Na rozdíl od NKDM Mozaika, kam mají 
návštěvníci volný vstup, jsou aktivity Centra Mozaika 
zpoplatněné, přitom veškerý zisk z  těchto aktivit 
putuje na fungování NKDM Mozaika i celého centra. 
Samozřejmě velmi přivítáme pomoc od různých 
sponzorů i drobných dárců.

 � Jaké možnosti tedy nabízí samotné Centrum 
Mozaika?

Mimo čas určený pro NKDM bylo naším cílem plně 
využít i zbývajících prostor centra. V  dopoledních 

hodinách bude pro děti od 2 do 6 let otevřený dětský 
koutek „Skřítci na Štědříku“, který upřednostňuje 
aktivní rodinný přístup k dětem, každodenní pobyt 
v přírodě, tvůrčí aktivity a hry, které podporují osob-
nost a sociální vývoj dětí. Výhodou koutku je malý 
počet dětí (asi 12 míst), což dává prostor individuál-
nímu přístupu. O děti se stará paní učitelka ve spo-
lupráci s panem učitelem. Koutek je v provozu denně 
mimo víkendy od 7.00, v pondělí, ve středu a v pátek 
do 13.00, v úterý a ve čtvrtek do 15.15, docházku je 
možné nastavit i individuálně, dle potřeb rodičů. Den 
otevřených dveří koutku „Skřítci na Štědříku“ se koná 
13. 3. a 16. 3. vždy od 10.00 do 18.00.

 � Počítám-li dobře, zbývají vám v týdnu ještě dvě 
volná odpoledne. Co plánujete?

Úterní a čtvrteční odpoledne jsou až do večerních 
hodin vymezená pro placené zájmové kroužky dětí 
i dospělých. Věříme, že se nám podaří pokrýt zájem 
o nejrůznější aktivity, sportovní, relaxační i umělecké. 
V  úterý od 15.30 do 19.00 bude v  centru otevřen 
Klub seniorů. Přesný rozpis dalších kroužků a aktivit 
bude včas vyvěšen na našich webových stránkách 
(www.centrum-mozaika.cz) i na vývěsce Centra 
Mozaika. Kromě všedních dnů je Centrum Mozaika 
otevřeno pro zájemce i o víkendech. První a třetí 
víkend v měsíci bude od 14.00 do 19.00 v provozu 
kavárna s hernou, kde se mohou setkávat nejen 
skupiny rodičů s dětmi. V rámci herny je i placené 
hlídání dětí. Druhý a čtvrtý víkend chceme Centrum 
Mozaika nabídnout firmám i veřejnosti ve formě 
pronájmu pro narozeninové oslavy, víkendové akce 
nejrůznějšího typu, odborné semináře, firemní před-
nášky a workshopy. Tím získáme další finance potřeb-
né pro celoroční provoz Nízkoprahového klubu 
Mozaika. 

 � Na závěr jedna všetečná otázka: Proč právě 
 Mozaika? Jaká myšlenka se v názvu skrývá?

To vysvětlím velmi rád: V každé mozaice do sebe 
jednotlivé dílky přesně zapadají. Naším přáním je 

propojit všechny věkové skupiny v Psárech i Dolních 
Jirčanech tak, aby se mohly v  Mozaice potkávat 
a zároveň aby každá z těchto skupin měla svůj vlastní 
prostor pro své potřeby, záliby a zájmy. Na náplni 
programu Centra Mozaika se může podílet kdokoli 
z vás, proto přivítáme vaše tipy na akce i zájmové 
aktivity. Aby všední život v našich obcích byl pestrý 
jako mozaika.

Na naše otázky odpovídal Ing. Ondřej Kracman, 
koordinátor Centra Mozaika, o. p. s., pedagog, lektor 

volnočasových aktivit a školitel první pomoci
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za prosinec 2013 a leden 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 8. 12.  v 02.45 hod. v  ul. Pražská zjistila hlídka 
dopravní nehodu dvou osobních vozidel, která 
se obešla bez zranění osob. Oba účastníci vyřešili 
věc na místě vzájemnou dohodou.

 y 9. 12. v 10.15 hod. v ul. Psárská zjistila hlídka OP 
třiadvacetiletého muže při páchání přestupku 
proti zákonu o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými 
výrobky, kterého se dopustil kouřením 
cigarety v  prostoru autobusové 
zastávky. Strážníci věc vyřešili na 
místě udělením blokové pokuty.

 y 16. 12. ve 14.45 hod. v ul. Jílovská 
nalezla hlídka OP volně pobíhajícího 
psa, dlouhosrstého křížence, bez 
doprovodu majitele. Pes byl strážníky 
umístěn do pohotovostního kotce 
OÚ  Psáry, kde si ho následně vyzvedl 
majitel. Ten se nezajištěním psa dopustil 
porušení vyhlášky č. 2/1991 obce Psáry, upravující 
pravidla pohybu psů na veřejném prostranství.

 y 24. 12. v 14.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o podezřelém vozidle, parkujícím v ul. Javorová, 
v  místní části Dolní Jirčany. Strážníci na místě 
zjistili, že se jedná o starší model osobního vozidla 
Honda Civic, který parkuje v křižovatce. Majitelka 
vozidla byla následně řešena strážníky za dopravní 
přestupek.

 y 26. 12. v 02.00 hod. v ul. Sportovní zjistila hlídka 
OP podezřele parkující osobní motorové vozidlo 
Škoda Favorit, které, jak se později ukázalo, nebylo 
uzamčené a řidič se v blízkosti vozidla nenacházel. 
Jelikož vozidlo nevykazovalo známky vloupání, 
ani nebylo v  pátrání Policie ČR, bylo strážníky 
uzamčeno.

 y 28. 12. ve 21.30 hod. v ul. Jílovská poskytla hlídka 
OP součinnost Policii ČR při zajištění místa doprav-
ní nehody osobního motorového vozidla, které 
vjelo do lesa. Nehoda se obešla bez zranění.

 y 29. 12. v 10.00 hod. v ul. Jílovská zjistila hlídka OP 
poškození čekárny na zastávce autobusů nezná-
mým pachatelem. Ten postříkal zadní stěnu 
konstrukce černou barvou. Následně v  ul. 
K Ořechovce zjistili strážníci chybějící vrchní kryt 
lampy pouličního osvětlení. V ul. Psárská byl zjištěn 
neznámým pachatelem poškozený okapový svod 

na dalším objektu autobusové zastávky. Všechna 
zjištění strážníci oznámili přísl. odboru OÚ Psáry.

 y 30. 12. ve 23.15 hod. v ul. Pražská zjistila hlídka 
OP další poškození čekárny na zastávce autobusů. 
Tentokrát neznámý pachatel postříkal stěny kon-
strukce čekárny červenou barvou. Zjištění strážníci 

oznámili příslušnému odboru OÚ Psáry.
y 7. 1. ve 14.00 hod. bylo v ul. Na Lukách 

v místní části Dolní Jirčany zjištěno zapar-
kované neuzamčené osobní motorové 
vozidlo, jehož řidič se v blízkosti vozidla 
nenacházel. Strážníci provedeným 
šetřením zjistili majitelku, která si toto 
následně zajistila.
y 11. 1. ve 23.45 hod. přijala hlídka OP 

oznámení o rušení nočního klidu hlasitou 
reprodukcí hudby vycházející z restaurace 

u fotbalového hřiště. Strážníci na místě zjistili, 
že v restauraci hraje kapela, která po upozornění 

strážníků zvuk ztlumila, a  obsluha restaurace 
uzavřela otevřená okna.

 y 17. 1.  v 19.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  ženě ležící na ul. Pražská v  místní části Dolní 
Jirčany. Strážníci na místě zjistili, že ještě před 
jejich příjezdem ženu odvedla v pořádku domů 
skupina osob.

 y 25. 1.  v 16.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o poškozeném víku kanálové vpusti v ul. Roklinka. 
Strážníci na místě zjistili, že víko vpusti pravděpo-
dobně poškodilo motorové vozidlo, ze kterého 
následně vytekl na pozemní komunikaci olej. 
Hlídka na místo přivolala hasiče, kteří olejovou 
skvrnu ze silnice odstranili. Po provedeném šetření 
strážníci dále zjistili, že nehodu způsobila třicetiletá 
řidička, která o vystouplé víko vpusti poškodila 
olejovou vanu svého vozidla. O následnou opravu 
kanálové vpusti se postarali pracovníci OÚ Psáry.

 y 29.  1. v 11.00 hod. v ul. Ve Stráži poskytli strážníci 
pomoc řidičce, které se po nastartování uzamklo 
její osobní motorové vozidlo. Hlídka na místo 
přivolala technika, který ženě vozidlo odemkl.

 y 30. 1. v 17.15 hod. v prostoru sídliště Štědřík pře-
vzali strážníci od nálezce psa rasy pitbul, který zde 
volně pobíhal bez dozoru svého majitele. Pes byl 
umístěn do pohotovostního kotce obce Psáry.

Co Vás zajímá
 � Již podruhé jsem volala záchrannou službu k ne-

mocné babičce do lokality Na Vysoké 
v  Dolních Jirčanech. Sanitka opětovně 
nebyla více jak 45 minut schopna najít 
náš dům, přestože zde žijeme již 35  let, 
ulice má název a dům číslo popisné. 
 Žádám Vás o prošetření a nápravu. 

S pozdravem Květa K.

Odpovídá Vlasta Málková, místostarostka
Opakovaně jsem žádala o vyjádření ředitele 

Záchranné služby Praha – západ pana Patrika 
Merhauta, který mi k této problematice sdělil:

V  naší databázi je číslo popisné uvedeno včetně 
souřadnic, lokalizaci máme přesnou. Výjezdová skupina, 
která jela na místo zásahu, ale nepoužívá technologie 
naší ZZS, tedy navigaci. Provozovatele jsem upozornil 
na to, aby doplnil technologii ve vozech ZZS. 

Toto vyjádření není dostatečně uspokojivé, a proto 
řešíme tuto situaci formou stížnosti na Zdravotnickou 
záchrannou službu, zatím bez odezvy. Zároveň obec 
hledá nápravu i vlastními silami. Víme, že téměř 
všechny ulice v této lokalitě mají stejný název, což 
komplikuje orientaci. Problematiku jsme diskutovali 
s Osadním výborem Vysoká. Navrhovaným řešením 
je instalace orientačních cedulí nebo přejmenování 
ulic, což s sebou nese řadu administrativních kom-
plikací pro zde žijící občany. Všechny varianty pečlivě 
zvážíme a prodiskutujeme se  všemi dotčenými 
orgány.

 � Dobrý den, minulý rok jste v  Psárském zpravo-
daji otiskli článek o lokálních topeništích a kvalitě 
ovzduší v naší obci. Díky němu si zřejmě mnozí naši 
spoluobčané uvědomili, jak nevhodným palivem 
topí, a na nějakou dobu se vzduch v  našem oko-
lí značně zlepšil. V  nové, letošní topné sezoně se 
však zřejmě někteří zase vrátili k původním nešva-
rům a díky tomu se mnohdy nedá ani otevřít okno 
a vyvětrat. Ráda bych Vás požádala o připomenutí 
základních zásad správného topení a také pokut, 
které mohou za znečišťování ovzduší dostat.

anonymní dotaz 

Na tuto žádost otiskujeme ve zkrácené verzi 
informace z  loňského únorového Psárského 
zpravodaje, které ve svých článcích uveřejnili 
Ing. Jaško a Ing. Blažková:

 y Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých 
látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší 
škodlivé dioxiny a vysoce jedovaté sloučeniny 

chlóru:
 – spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedo-

vatý styren,
– spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET 
lahví se do ovzduší dostávají polyaroma-
tické uhlovodíky.
y Chemicky ošetřenými paletami a dře-
vem z  demolic, rozbitým nábytkem, 
natřenými nebo lakovanými prkny – při 

spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než 
při použití palivového dříví) a formaldehyd.

 y Nápojovými kartony (obaly od mléka, džusů apod.). 
Jejich spalování produkuje chlororganické látky 
a těžké kovy.

 y Celobarevnými letáky a časopisy – často obsa-
hují v tiskařských barvách velké množství těžkých 
kovů, které se uvolňují při spalování. Papír patří 
do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. 
Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neško-
dí, pálení stohů novin a časopisů však ano! 
Spalováním papíru navíc ničíme cennou 
surovinu.

 y Pneumatikami – jejich spalováním vznikají poly-
aromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky

 y Trávou, listím a zbytky potravin – mohou být také 
zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud 
je pálíme v kotli či na zahradě, zvláště v mokrém 
stavu.

Jaké jsou ze zákona možnosti postihu?
Dle zákona č. 201/1012 Sb. o ochraně ovzduší 

existuje možnost postihu případného neukázněného 
spoluobčana. Provozovatel zdroje je povinen podle 
§ 17 odst. 1), písm. b) výše uvedeného zákona dodr-
žovat přípustnou tmavost kouře, která může být 
zjištěna Ringelmannovou stupnicí, dle vyhlášky 
č.  415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 
a  jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále provo-
zovatel zdroje (dle §17 odst. 1) písm. c) musí ve zdroji 
spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na 
kvalitu paliv určená výrobcem. Za porušení těchto 
ustanovení lze uložit v souladu s § 23 odst. 2) písm. 
a) zákona č. 201/1012 Sb. o ochraně ovzduší pokutu 
do výše 50 000,- Kč. 

Provozovatel zdroje je také povinen (dle §17, odst. 
1) písm. d) předkládat na vyžádání informace o pro-
vozu zdroje, tj. revize kotle, komína apod. Pokud 
nepředloží na vyžádání tyto informace v  souladu 
s § 23 odst. 2) písm. b) zákona č. 201/1012 Sb. o ochra-
ně ovzduší, může mu být udělena pokuta do výše 
20 000,- Kč. 
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59 dětí zapsáno do prvních tříd
Milí žáci, vážení rodiče,
i v letošním roce proběhl zápis do 1. ročníku pro 

školní rok 2014/2015. 
10. 2. se odpoledne přišlo zapsat do školy 59 dětí. 

Pět zapisujících paní učitelek mělo práce plné ruce. 
Všechny děti i rodiče přivítala paní ředitelka. Děti 
byly velmi šikovné.

Jako každý rok i letos budou pravděpodobně 
někteří rodiče žádat pro své dítě odklad. Vzhledem 
k počtu zapsaných dětí budou ve školním roce ote-
vřeny 2 první třídy. Všichni se již těšíme, že po prázd-
ninách přijdou noví kamarádi!

 S přáním všeho dobrého paní učitelky 
a paní ředitelka ze základní školy Psáry

Škola
Družina není odkladištěm dětí

Báječná odpoledne s kamarády a skvělou paní učitelkou, ale i proklínané chvíle plné zákazů a povinností 
díky přísné „pančelce“. Takové jsou mé vzpomínky ze školní družiny na základní škole. Vše je o lidech a jejich 
přístupu, zda jsou „jen“ v práci nebo dělají něco, co je baví a naplňuje. V dolnojirčanské škole mají děti podle 
ohlasů zřejmě štěstí a potkávají se s pedagogy, kteří čas v družině umí naplnit tak, aby byl pro děti přínosem. 

 � Hanko, jste vedoucí čtyř oddělení školní dru-
žiny při Základní škole v Psárech – Dolních Jirča-
nech. Co se Vám při slově družina vybaví?

Třída plná dětí, které se těší na to, že budou něco 
tvořit, smát se, poskakovat, povídat si, dozvídat 
spoustu zajímavých věcí apod. Zjednodušeně řečeno 
– budou dělat něco, protože chtějí a ne musí.

 � Družiny jsou často považovány jen za „odkladiš-
tě“ dětí, dokud si je rodiče nevyzvednou… 

U nás je družina místem aktivního odpočinku, 
zájmového vzdělávání i možnosti přípravy na vyučo-
vání. Jejím cílem je podílet se na vytváření komplex-
nějšího pohledu na přírodní, kulturní a společenské 
jevy, dokázat prosadit a ocenit práci svoji i ostatních, 
vědět, že učit se má cenu pro budoucí život. 
Významným prvkem jsou aktivity, které děti vedou 
ke schopnosti spolupracovat s ostatními, k ochotě 
pomáhat jiným a respektovat jejich zvláštnosti. 
Družina je prostředím, kde jsou děti posilovány 
k odvaze při nezdarech, ale i poučovány o důsledcích 
nezodpovědné práce.

 � Jak vypadá takové běžné odpoledne dětí v dru-
žině? 

Po příchodu do družiny si s dětmi probereme, co 
budeme odpoledne dělat. Většinou je první hodina 
zaměřená na výtvarné činnosti, zpívání, básničky 
a čtení pohádek – relaxaci, při které se děti uklidní 
a uvolní po náročném vyučovacím dopoledni. Poté 
jdeme na multifunkční hřiště, nebo do blízkého lesa. 
Sportovní aktivity (vybíjená, fotbal, štafetové soutěživé 
hry) jsou dětmi velmi oblíbené. Po dvou hodinách 
na čerstvém vzduchu se vracíme do třídy, kde mohou 
děti až do svého odchodu trávit čas individuální hrou 
a psaním domácích úkolů.

 � Dokážu si představit, že zabavit a zaujmout 
20  dětí unavených po dopolední výuce není jen 
tak. Kdo vymýšlí program na jednotlivé dny? Je 
nějak pevně stanovené, co mají děti dělat, co se 

mají v družině naučit?
Každá vychovatelka si ve svém oddělení vytváří 

svůj vlastní program. Vzdělávací a zájmové činnosti 
školní družiny se soustřeďují na možnost vzájemného 
doplňování školního vyučování. Těchto cílů dosahu-
jeme specifickými, od školního vyučování výrazně 

odlišnými prostředky, v závislosti na počasí, událos-
tech v životě školy a žácích. Družina je místem, kde 
si děti vytváří vztah k rodině, společnosti, přírodě 
zdraví a práci. Neodmyslitelnou součástí je příprava 
na příležitostné akce, jako je drakiáda, posvícení, 
vánoční trhy, masopust, beseda s myslivci apod.

 � Asi jako družinářka velmi dobře vnímáte, jak 
moc jsou a nejsou děti po škole unavené, jaké 
jsou jejich potřeby, jaké aktivity vyhledávají. Co si 
myslíte o kroužcích a domácích úkolech v odpo-
ledních hodinách? 

Důležitým prvkem při přechodu z vyučování do 

Školní družina v číslech:
 y 105 dětí celková kapacita
 y 4 oddělení
 y provozní doba 6,30–17,00 hod.
 y 300,- Kč měsíční poplatek za celodenní 
program

O děti se v družině starají:
 y Hanka Hůrková – 1. oddělení, zelená škola
 y Lucie Raková – 2. oddělení, zelená škola
 y Ing. Eva Pipasová – 3. oddělení, žlutá škola
 y Marie Merglová – 4. oddělení, bílá škola

družiny je zařazení tzv. Relaxační hodiny, ve které se 
děti příjemným způsobem, ať už výtvarně, poslechem 
či slovem přesunou do odpočinkových aktivit. 
Nemohu říct, že by byly unavené. Po čtyř až pěti 
hodinovém sezení v lavici jsou rády, že mohou běhat, 
skákat či se jiným způsobem „vyvádět“ a to nejlépe 
venku. Jen málokdy vynecháme, a to jen v případě 
velmi nepříznivého počasí. 

Možnost navštěvovat kroužky považuji za velmi 
přínosné. Vypracovávání domácích úkolů v družině 
však není příliš vhodné jednak z důvodu potřeby 
individuální péče, kterou vychovatelka v družině 

nemůže jednotlivým dětem poskytnout, a také proto, 
že tento čas by měl být využit jinak. 

 � Někteří rodiče Vás znají jako bývalou učitelku 
ze zdejší mateřské školy. Jak byste popsala rozdíl 
mezi prací s dětmi ve školce a školáky v družině?

Práce v obou typech zařízení bych hodnotila jako 
stejně náročnou. Liší se svými specifiky. Děti v mateř-
ské školce jsou zdánlivě poslušnější, ale spoustu 
činností je nutné udělat buď přímo s nimi, nebo za 
ně. Děti z družiny jsou samostatnější, ale o to nároč-
nější je zvládnutí jejich povah a zájmů. 

Lucie Libovická

Hanka Hůrková je sympatická vychovatelka, 
47 let, maminka dvou dětí, praxe ve školství 27 let, 
 kreativní, usměvavá, stále plná nápadů.
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ZŠ a MŠ Psáry vyhlašuje výběrové řízení na místo  
UČITELKY I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,  

nástup září 2014 do 1. třídy!
Nabízíme:

 y rodinné prostředí prvostupňové školy nedaleko 
Prahy,

 y průměr 19 žáků ve třídě,
 y ve škole 2 asistenti pedagoga,
 y podpůrné služby školního psychologa, speci-
álního pedagoga a logopeda,

 y vybavení učeben interaktivními tabulemi,
 y zapojení školy do několika evropských 
projektů,

 y certifikát „Rodiče vítáni“,
 y elektronická žákovská,
 y možnosti osobního rozvoje a seberealizace,
 y služební byt v obci,
 y výborné spojení do Prahy hromadnou dopravou 

(Budějovická 26 min, Smíchovské nádraží 28 min),
 y prima děti a krásnou přírodu,

Požadujeme:
 y kvalifikace dle zákona,
 y pozitivní přístup k dětem,
 y chuť se dále vzdělávat,
 y odvahu pracovat ve výuce s interaktivní tabulí, 
mobilními dotykovými zařízeními a jinou 
audiovizuální technikou,

 y hudební či výtvarné nadání vítáno.

Nástup od 25. 8. 2014.
Strukturované životopisy spolu s motivačním 

dopisem zasílejte do 20. 5. 2014 elektronicky na 
adresu reditelka@skolapsary.cz, poštou na 
ZŠ Psáry, Hlavní 12, 252 44 Psáry, případně doručte 
osobně po telefonické domluvě.

Bližší informace na tel. č. 731 612 486 – 
Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Psáry vyhlašuje výběrové řízení na místo  
UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nabízíme:
 y moderně vybavená školka s velkou zahradou,
 y podpůrné služby školního psychologa 
a logopeda,

 y zapojení školy do několika evropských 
projektů,

 y možnosti osobního rozvoje a seberealizace,
 y výborné spojení do Prahy hromadnou 
dopravou,

 y prima děti a krásnou přírodu.

Požadujeme:
 y kvalifikace dle zákona,

 y pozitivní přístup k dětem,

 y chuť se dále vzdělávat.

Nástup od 25. 8. 2014.

Strukturované životopisy spolu s motivačním 

dopisem zasílejte do 20. 5. 2014 elektronicky na 

adresu reditelka@skolapsary.cz, poštou na 

ZŠ Psáry, Hlavní 12, 252 44 Psáry, případně doručte 

osobně po telefonické domluvě.

Bližší informace na tel. č. 731 612 486 – 

Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy

Nezapomeňte na zápis do mateřské školy
který se koná 25. dubna 2014 od 14 do 18 hod. 
v budově MŠ na adrese Pražská 155. S sebou je nutno 
přinést vyplněnou přihlášku s potvrzením od dět-
ského lékaře, občanský průkaz zákonného zástupce 
a rodný list dítěte. Účast dítěte není nutná, ale vítaná 
– děti budou mít možnost prohlédnout si školkovou 

třídu, seznámit se s paní učitelkou a samozřejmě si 
i pohrát.

Přihláška je ke stažení na www.skolapsary.cz 
nebo lze osobně vyzvednout v  ředitelně školy na 
adrese Hlavní 12, Dolní Jirčany, a to v  termínech 
10. 3., 17. 3., 7. 4., 14. 4. mezi 12 a 15 hodinou.

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 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 22. 3. Dobrovíz / 15.00 Zlatníky / 15.00
SO 29. 3. Holubice / 15.00 Vestec / 15.00
SO 5. 4. Horoměřice / 

16.30
Libeř / 16.30 Průhonice / 10.00 Zlatníky / 10.00

NE 6. 4. Libeř B / 10.15 Okrouhlo / 16.30 Lety / 14.00
SO 12. 4. Hostivice / 16.30 Slapy / 16.30 Zvole / 10.00 K. Přívoz / 10.00
NE 13. 4. Libeň / 16.00 Hradišťko B / 

16.30
D. Břežany / 10.00

SO 19. 4. Krňany / 17.00 Bojanovice / 17.00 Průhonice / 10.00 Hradišťko / 10.00 Vestec / 14.30
NE 20. 4. Průhonice B / 

17.00
Radlík B / 17.00

SO 26. 4. Měchenice / 17.00 K. Přívoz / 17.00
NE 27. 4. Okrouhlo / 17.00 Libeř B / 17.00 Dobřichovice / 

10.00
Vrané / 15.00 Průhonice / 10.00

SO 3. 5. Jesenice B / 17.00 Pikovice / 17.00 Č. Újezd / 10.00 D. Břežany / 10.00 Zvole / 10.00
NE 4. 5. Jílové B / 17.00 Hradišťko B / 

17.00
PÁ 9. 5. Jíloviště B / 18.00
SO 10. 5. Čisovice / 17.00 Vestec / 10.00
NE 11. 5. Radlík B / 17.00 Černošice / 10.00 Hradišťko / 10.00
SO 17. 5. Štěchovice B / 

17.00
Davle / 17.00 Zlatníky / 10.00

NE 18. 5. D. Jirčany B / 
17.00

Psáry B / 17.00 Štěchovice / 10.00 Vrané / 15.00

SO 24. 5. Libčice / 17.00 Pikovice / 17.00 K. Přívoz / 10.00

NE 25. 5. Hvozdnice B / 
17.00

Libeň / 17.00 Zvole/Vrané / 
10.00

D. Břežany / 15.00

SO 31. 5. Úhonice/ 17.00 Vrané / 17.00 Průhonice B / 
17.00

D. Jirčany / 10.00 Psáry / 10.00

NE 1. 6. Rudná / 10.00

SO 7. 6. Zbuzany / 17.00 Radlík / 17.00

SO 14. 6. Choteč / 17.00 Zvole B / 17.00

Sport
Naši nejmenší fotbalisté ze Psár získávají pod vedením trenéra Jakuba Kalbáče bohaté zkušenosti 

v halových turnajích.
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Před Vánocemi tradičně společně na Kapříkovi
21. prosince, tedy poslední sobotu před Vánocemi, 

se konal druhý ročník předvánočního volejbalového 
turnaje Jirčanský kapřík. Místem konání turnaje bylo 
osvědčené prostředí nafukovací haly a zázemí Tenis 
Olten v  Dolních Jirčanech. Do turnajové soupisky 
byly nahlášeny čtyři týmy sestavené z členů jirčan-
ského volejbalového oddílu a dva týmy hostů, i když 
týmy Psár a Bohnic lze počítat už skoro za domácí. 

Jelikož jde o turnaj konaný v adventním čase a navíc 
opravdu těsně před vánočními svátky, nese se jeho 
atmosféra v  tomto pohodovém duchu. Kdo měl 
napečeno, přinesl ke kontrolnímu testování vzorky, 
aby se zjistilo, zda se dílo náhodou nezačalo kazit, 
někteří napekli zcela čerstvě jen pro tuto příležitost. 
Nikoho nebylo kupodivu nutné k testování donese-
ných vzorků přemlouvat. Pro dokonalou vánoční 
atmosféru se všude linula vůně skvělého domácího 
punče, který na výslovné přání pořadatelů uvařil pan 
Olmer. S  ohledem na čas rezervovaný pro turnaj 
a počet týmů jsme si mohli dovolit poměřit síly sys-
témem každý s každým, což je samozřejmě nejob-
jektivnější měření sil, i když s ohledem na množství 
zkonzumovaných dobrot a vypitého punče postupem 
času těžkly nohy i ruce. Všichni hráli s plným nasa-
zením, některým se bohužel nevyhnula větší či menší 

zranění, která jim znemožnila ve hře pokračovat. 
Naštěstí v nahrazování indisponovaných hráčů jsme 
benevolentní, takže žádný tým nezůstal početně 
znevýhodněn. Domácí týmy bojovaly ze všech sil, 
ale vítězství si nakonec odvezli zaslouženě naši skoro 
kamarádi z  Bohnic. Zachovali se ovšem férově 
a o hlavní cenu, upečeného perníkového kapra, se 
pod mírným nátlakem rozdělili. Skvělým bonusem 
turnaje na závěr bylo, že kromě perníkových kapřích 
medailí získal každý účastník věcnou cenu. Tu si navíc 
každý vylosoval sám, takže v případě nespokojenosti 
nemohl vinu svádět na nikoho jiného. Ověnčeni 
medailemi (pokud je hned nesnědli) a obtěžkáni 
cenami se většina hráčů přesunula do Hospůdky na 
hřišti, kde měli objednaný řízek s  bramborovým 
salátem, aby bohatě doplnili vynaloženou energii 
a vánoční iluze byla naprosto dokonalá. Myslím, že 
všichni zúčastnění si turnaj skvěle užili a alespoň 
trochu odlehčili svému tělu před náročnými vánoč-
ními svátky.

Kaprovi za rok zdar!
Šárka Novotná, místopředseda volejbalového oddílu

Jo, hasič, ten tvrdej chleba má Lucie Libovická

Dobrá parta, pravidelná a systematická příprava, 
vysoké cíle a podpora rodin, to jsou podle Miloslava 
Buriána, velitele dobrovolných hasičů v  Dolních 
Jirčanech, hlavní důvody, proč právě tenhle sbor 
skvěle šlape už pěknou řádku let. 

 � Být hasičem je sen mnoha malých kluků. Chtěl 
jsi jím být i ty? 

Kdepak, chtěl jsem být voják, policajt a řidič 
 kamionu. K hasičině jsem se dostal až v 18 letech, 
kdy jsem v rámci náhradní vojenské služby nastoupil 
k  profesionálním hasičům a už jsem u nich zůstal. 
A od profíků byl už jen krok k dobrovolným hasičům. 
Hledal jsem navíc sport, ve kterém se skloubí akce 
a pohyb, což hasiči skvěle splňují. 

 � Kde sloužíš u profesionálních hasičů? 
V  Praze v Radotíně a navíc ještě dělám i řidiče 

u  Zdravotnické záchranné služby hlavního města 
Prahy. No a ve svém volnu jsem dobrovolný hasič 
v SDH Dolní Jirčany.

 � To se dá zvládnout? 
Musím svůj čas hodně dobře plánovat, občas je 

to ale fofr. Sloužím 24 hodinové směny u profíků, 
a díky tomu mám pak dva dny volno. Během těchto 
dní jezdím na denní nebo noční směně se záchrankou. 
A čas mezi tím vyplňuji u dobrovolníků. 

 � Připadá mi, že hasič v  roli řidiče záchranky je 
skvělá kombinace.

To máš pravdu, přináší to zaprvé spoustu známých 
na obou stranách, což se při zásazích může často 
hodit, a navíc zúročíš zkušenosti z druhého oboru. 
Už se třeba párkrát stalo, že jsme přišli do bytu, kde 
byli lidé, kteří vypadali jako opilí nebo zdrogovaní. 
Teprve díky mému průzkumu bytu jsme našli vadnou 
karmu a začali okamžitě větrat. Jednou to zachránilo 
i nás záchranáře, protože kolega se při zásahu už 
poměrně dost nadýchal. 

 � A naopak jako hasič asi zvládáš velmi dobře 
první pomoc. 

Jako řidič záchranky absolvuju každý rok povinné 
školení zaměstnanců a snažím se tyhle vědomosti 
rozšiřovat nejen na svoje rodinné příslušníky, ale i na 
dobrovolné hasiče, aby nebyli lhostejní k jakékoliv 
situaci, a to i ve chvílích, kdy na sobě nemají uniformu. 
Je zarážející, jak velké procento lidí nezvládá ani 
základní principy první pomoci a kolik šílených pověr 
a archaismů panuje například kolem popálenin, 
vyndavání jazyka či podkládání hlavy při bezvědomí. 
Jeli jsme třeba k případu popáleného dítěte, kterému 
babička poskytla první pomoc tak, že mu rány polila 
olejem, a opařené nohy navíc natřela jogurtem. Dítě 

křičelo v  bolestech a babka už měla připravenou 
mouku, že ho posype, protože slyšela, že se to tak 
má udělat. V tom jsme jí naštěstí stihli zabránit. Štve 
mne, že i v současné době se najdou lidi, kteří neznají 
ani tak základní pravidlo, jako je chlazení popálenin 
vodou. Nebo další případ. Kamarádi v hospodě hodně 
popíjeli a jeden zkolaboval. Ostatní se báli, aby mu 
nezapadnul jazyk, a tak se mu ho snažili vyndat a pro 
jistotu mu ho ještě připnuli spínacím špendlíkem ke 
svetru. Přitom stačilo jen zaklonit hlavu a dýchací 
cesty jsou volné. Prostě víc škody než užitku.

 � S  aktivním poskytnutím první pomoci může 
mít řada lidí problém, ale zavolat pomoc by mělo 
být zcela automatické. Jaká čísla doporučuješ?

Jednoznačně doporučuji volat konkrétní čísla 150, 
155 a 158 podle toho, zda situace vyžaduje příjezd 
hasičů, záchranky či policie. Nouzové číslo 112 pova-
žuji za vhodné spíš pro turisty a jeho voláním riskujete 
ztrátu cenných vteřin či minut. Pokud bude například 
pražská 112 obsazená, může vás systém přehodit 
třeba do Ústí a teprve odtud se budou snažit dovolat 
na konkrétní pomoc v místě, kde ji potřebujete. 

 � Mílo, u hasičů děláš celý svůj profesní život. 
Máš ještě někdy při zásahu strach?

Jasně, že mám. Hasič, který nemá zdravou míru 
strachu a respektu, je nebezpečný nejen sám sobě, 
ale i druhým. 

 � Kdy ses opravdu hodně bál?
Například v  Karlíně, kde jsme najednou hasili 
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několik sklepních kójí, které zapálil žhář. Hasíme 
a najednou nám došla voda, protože přehořela hadice 
díky dalšímu ohnisku požáru, a my byli odříznuti od 
východu. Tady to dopadlo dobře. Kolegové natáhli 
rychle druhý proud a zachránili nás. Podruhé to bylo 
zase ve sklepě a tam už to takový happyend nebyl, 
protože jsem skončil v nemocnici na popáleninách 
a moc si z  toho, jak mne dostali ven, nepamatuju. 
Prostě zranění jsou součást naší práce a musíme s tím 
počítat. A to nemluvím třeba o pár haváriích hasič-
ských vozidel, které jsem zažil. 

 � V jednom z minulých článků, které pravidelně 
připravuješ pro Psárský zpravodaj, jsi zmiňoval, že 
tvůj bratr, který je také profi i dobrovolným hasi-
čem, dostal vyznamenání. Za co to bylo? 

Brácha pracuje u jílovských hasičů a ocenění dostal 
za akci, během níž zachránili doslova za minutu 
dvanáct vodáka, kterému se zaklínila noha mezi 
kameny. Slanili k  němu do nepřístupného terénu 
a  vyprostili ho. Byli oceněni i za hodně náročnou 
práci při povodních, kdy měli na starosti Posázaví 
i  Vltavu. V  Třebenicích se například během záplav 
podmáčel svah nad jednou z chat a zasypal ji včetně 
dvou osob uvnitř. Kluci do poslední chvíle doufali, 
že je vyprostí živé, ale bohužel našli už jen dvě 
nehybná těla. 

 � Oběti požárů, přírodních katastrof, dopravních 
nehod – dá se vůbec zvyknout na to, že vídáš věci, 
které jiní znají jen z detektivek? 

Na spoustu věcí se dá zvyknout, důležitá je i prů-
prava. Každý má však své limity, a když je překročíš, 
není dobré se s  tím prát sám, ale raději vyhledat 
odbornou pomoc. V  současné době například na 
každém kraji funguje psycholožka, která vyjíždí 
k  některým zásahům a poskytuje psychologickou 
první pomoc obětem i hasičům. Těžké to často bývá 
zejména pro dobrovolné hasiče, kteří nejsou tak 
trénovaní jako profíci a přesto musí být u akcí, které 
jsou opravdu hodně extrémní. Zasahovali jsme 
například při orkánu Kyril, který vyvrátil ve Vestci 
strom. Ten zavalil auto se dvěma muži, jejichž těla 
byla značně deformovaná. Měl jsem v jednotce zrovna 
dva mladé kluky a řešil jsem, jestli je tam pustit. 
Nakonec jsem rozhodl, že ano, ale na místě jsem je 
hodně sledoval a po zásahu si je vzal stranou a vyzpo-
vídal je ze všech pocitů, což je hodně důležité. Byli 
jsme také u požáru v Jesenici, kde uhořeli lidi, nebo 
jednomu z  našich kluků havaroval motorkář před 
zahradou a umřel mu i přes poskytnutou první pomoc 
doslova v náručí. To jsou chvíle, které mohou i sebe-
drsnějšího chlapa pořádně rozhodit. 

 � Vaši dobrovolní hasiči byli i u nedávné nehody 
v Horních Jirčanech.

Zrovna tenhle případ je ukázkou toho, jak v dob-
rém slova smyslu může fungovat výcvik a příprava. 
Kluci na místo přijeli, společně s profíky všechny 
vyprostili, udělali, co je potřeba. Když jsme pak vše 
společně rozebírali, což děláme po každé akci, byl 
jsem překvapen, že reagovali na fyzické a psychické 
vypětí stejně, jako zkušení profesionálové. 

 � Býváte u hodně náročných zásahů, máte k tomu 
jako dobrovolní hasiči i dostatečné vybavení?

V tomhle ohledu jsou na tom dolnojirčanští hasiči 
oproti většině jiných sborů vybaveni zcela nadstan-
dardně. Je to díky tomu, že zčásti jsme si vybavení 
sehnali z druhé ruky, něco máme nové. Hodně věcí 
si umíme udělat sami, a to díky tomu, že ve sboru 
máme šikovné mechaniky, zámečníky a čalouníky. 
Vybavení máme na úrovni profesionálního sboru, 
což byl náš dlouhodobý cíl. 

 � Kolik je v  Dolních Jirčanech dobrovolných 
 hasičů? Vychováváte si své nástupce?

Ve výjezdové jednotce je celkem 16 hasičů, z toho 
já a brácha jsme zároveň profi hasiči. Hodně se sna-
žíme právě strukturu profíků přenášet i do práce 
dobrovolníků. A co se týká mladší generace, kupodivu 
není zájem, ač třeba náš sbor jim může nabídnout 
hodně zajímavých činností, ke kterým by se jinde 
nedostali, jako je třeba nácvik vyprošťování či vystří-
hávání osob z  havarovaných automobilů. Možná 
dávají přednost televizi, možná je odrazuje, že hasičina 
není jen zábava, ale i povinnosti. A tak nám nezbývá 
než doplňovat hasičskou základnu vlastními silami. 
Většina z nás má syny a tím řešíme personální politiku 
dolnojirčanských dobrovolných hasičů. (smích)

 � Jak vypadal sbor dobrovolných hasičů před 
22 lety, když jsi k němu nastoupil ty?

Díky tomu, že nás přišla najednou velká parta 
mladých kluků, došlo doslova ke generační obměně. 
Původní členové to vzdali, odešli a jen asi dva roky 
nám pomáhali s administrativními věcmi. Vybavení 
čítalo jednu starou Avii a dvě plastové helmy (smích). 
Začali jsme tím, že jsme dokoupili helmy, lítali po 
bazarech a sháněli vyřazené věci od profíků z Prahy. 
Postupem času jsme obměnili i auta. Je za námi vidět 
obrovský kus práce a základem všeho byla dobrá 
parta, vysoké cíle a systematičnost. A také samozřejmě 
podpora a tolerance rodin. Navíc jsme manželky 
zapojili do dobrovolníků a funguje to. V  současné 
době máme i nadstandardní podporu ze strany obce, 
a teď jsme například získali i dotaci sto tisíc od 
Středočeského kraje. Díky tomu jsme mohli nakoupit 
speciální obleky na zásahy ve vodě a plovací vesty. 
Dříve jsme byli limitováni výškou kalhot „prsaček“, 
teď se dostaneme třeba i do zcela zatopeného baráku 
a můžeme obyvatele evakuovat pomocí plovacích 
vest a lanových úvazů. Trénujeme i záchranu tonou-
cích z  ledu, což vyžaduje hodně dobré plavecké 
dovednosti. Našim cílem je mít standardně vycvičené 
dva lidi, kteří budou moci posílit profesionální hasič-
ský záchranný sbor při zásahu na vodě. 

 � Vídám jirčanské dobrovolné hasiče i na řadě 
kulturních akcí, které pomáhají pořádat. Jak se 
ti daří přesvědčit všechny členy a teď už i členky, 
aby zdarma věnovali tolik svého volného času? 

Dobrovolná hasičina nezahrnuje jen zásahy, ale 
i  kulturní činnost v  obci, osvětu, práci s  dětmi ze 
školy, prezentaci činnosti, sport. Je potřeba, aby o nás 
lidi věděli a měli jistotu, že tady budeme, až nás 
budou potřebovat. Jsme rádi, že nás už lidi neberou 
jako pupkatý strejdy, kteří se sejdou jednou za rok 
v hospodě. I tam nás ale samozřejmě mohou také 
najít (smích). Pracujeme, cvičíme v  létě i v zimě, 
klademe důraz na fyzickou přípravu, na což se předtím 
nikdy moc nehrálo. V požárním sportu jsme dosáhli 
velice dobré úrovně a laťku stále držíme, i když díky 
našemu věku i opotřebovanosti je to samozřejmě 
stále náročnější (smích). Nahrazujeme to ale účastí 
například na soutěži TFA, což je železný hasič, zúčast-
ňujeme se soutěží ve vyprošťování, naše hasičky se 
perfektně chytly a účastní se například běhu do 
schodů. A že nám to dohromady funguje? Vytvořila 
se skvělá parta, všichni jsme v  podstatě příbuzní, 
bratranci, bráchové. Jsme věkově stejně staří a všichni 
jsme se do toho vrhli doslova po hlavě a nadšení nás 
drží. Nemusím nikoho přesvědčovat ani do ničeho 
nutit, a to je na tom to nejlepší. 

Vedení účetnictví, daňové evidence, 
zpracování mzdové agendy  

a daňových přiznání.
English speaking accountant

Accounting, tax accounting,  
payroll and tax returns.

Tel. 603 534 220, Dolní Jirčany
martinac007@seznam.cz
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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: ÚNOR 2014, vyšlo 7. 3. 2014
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 10. 4. 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 Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
25. 3., 19.30 hod.  Koncert Vladimír Mišík + 

ETC a Ivan Hlas
3. 4., 19.30 hod. Hana ZAGOROVÁ

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz, tereza.sladkova@oujesenice.cz

15. 3., 20 hod. Ples obce Jesenice
Cena vstupenek: k sezení s rezervací místa 250 Kč, 
ke stání 130 Kč
28. 3., 4. 4., 25. 4., 19.30 hod.  
  Tančírny – www.kcjesenice.cz
12. 4., 20 hod. Mobil story
Dvě komediální jednoaktovky Mobil story vypráví 
dva na sobě nezávislé příběhy o obyčejných lidech 
v neobyčejných situacích, které spojuje pouze exis-
tence mobilních telefonů – jejich funkčnost, popří-
padě i jejich nefunkčnost.
Protagonisty jednoaktovek jsou Valerie Zawadská 
a Pavel Nový.

V sobotu 12. 4. od 15 hod. se koná již 

4. sraz heligonek 
v hospůdce Na hřišti v Psárech.

Přijedou opět hosté z  Plzně, Prahy, okolí 
Ondřejova, Pardubicka a Stránčic.

Zveme všechny, aby si přišli poslechnout a zazpí-
vat nádherné písničky.

Masopustní průvod
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na maškarním 

průvodu, který pořádá 
Sbor dobrovolných 
hasičů Psáry ve spolu-
práci se Sportovním 
klubem Psáry dne 
8. března 2014.

Průvod se shromáždí 
ve sportovním areálu 
SK  RAPID Psáry, ulice 
Sportovní, odkud bude 
vypraven cca ve 12 
hodin. Průvod se bude 

pohybovat na trase: hřiště – Kutná – Štědřík – Baba 
– Vápenka – zpět hřiště. 

Poté se můžete těšit na posezení při hudbě na 
hřišti. K poslechu a tanci zahraje po celý den Modrá 
kapela.  Ing. Ivo Vondráček

Kultura

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

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

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Léčit lze účinně a přitom bez nežádoucích účinků
Nové zdravotnické zařízení inPHARM CLINIC v  Jesenici u Prahy se zaměřuje na preventivní medicínu 

a moderní bezpečnou terapii. Bližší podrobnosti o náplni kliniky nám poskytli odborníci, kteří zde pracují: 
PharmDr. Lucie Kotlářová (LK) a MUDr. Marta Holíková (MH).

 � Jak byste charakterizovala kliniku inPHARM 
CLINIC?

LK: Farmakologie, jak ji dnes známe, konstatuje, 
že léčivý účinek a nežádoucí efekt nemohou jeden 
bez druhého existovat. Když lékař přemýšlí o nasazení 
léku, musí se zamyslet, zda u něj převládá přínos 
nebo riziko. Tento princip jsem nikdy nebyl schopen 
tolerovat, a proto jsem chtěl podpořit léky, u nichž 
jednoznačně převládá přínos. Za 25 let mé farma-
ceutické praxe se potvrdilo, že očekávaný léčivý 
účinek, a přitom bez nepřiměřeného rizika, mají 
především ty léky, které obsahují fyziologické, tj. tělu 
či přírodě vlastní látky. Tyto léčivé látky a s nimi 
spojené terapeutické postupy na klinice 
preferujeme. 

 � Na klinice lékaři pracují s terapií vitaminem C. 
Kam byste ji zařadila? 

LK: Určitě patří do fyziologické regulační medicíny. 
Intravenózně podaná dávka vitaminu C působí na 
dvou úrovních, má duální účinek. Zatímco zdravé 
buňky chrání účinkem antioxidačním a podporuje 
protiinfekční a protinádorovou imunitu, na některé 
typy nádorových buněk působí prooxidačně. Tím 
blokuje jejich množení a vede k  jejich destrukci, 
protože výhradně v okolí nádorové buňky existuje 
prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvý-
šené kyselosti), s nímž vitamin C tvoří peroxid vodíku, 
který dokáže nádorovou buňku zničit. Z uvedených 
důvodů autoři amerických klinických studií terapii 
vysokodávkovaným vitaminem C charakterizovali 
jako netoxickou chemoterapii.  

 � Rozumím-li správně, vysoké dávky vitaminu C 
je možné využít také preventivně. Jaký prospěch 
přináší? 

MH: Prokázanou skutečností je, že koncentrace 
vitaminu C v organismu většiny lidí vykazuje deficit. 

Ovšem v takovém případě je ohrožen zejména imu-
nitní, nervový a kardiovaskulární systém, v organismu 
vzniká oxidativní stres, který poškozuje zdravé tkáně 
a způsobuje chronicky zánětlivou reakci. Preventivní 
podání vitaminu C tak pozitivně působí na opakované 
infekce (chřipky, angíny, záněty plic, boreliózu), 
alergie, artritidu (zánět kloubů), aterosklerózu (kor-
natění tepen), psychické poruchy, autoimunitní 
choroby (revmatoidní artritida, Crohnova choroba, 
roztroušená skleróza) a nádorová onemocnění. Jinak 
řečeno, podáme-li vitamin C nitrožilně, zlepšíme 
obranyschopnost organismu proti uvedeným 
chorobám.

 � Vy jste klinický onkolog. Kam byste v péči o on-
kologického pacienta začlenila terapii vitaminem 
C? Jaký má podle vašeho názoru význam v onko-
logické léčbě? 

MH: Vysoká dávka vitaminu C je v onkologii pou-
žívána jako součást nutričně-farmakologické léčby, 
protože nádorové bujení a onkologická léčba pro-
kazatelně vedou k deficitním hladinám vitaminu C. 
Ve studiích se uvádí, že se mnohdy blíží úrovni kurdějí 
(skorbutu). Jak už jsem zmínila, v takovém případě 
jsou ohroženy imunitní funkce, organismus je zahlcen 
oxidativním stresem, který je živnou půdou pro 
chronicky zánětlivé reakce. Kvůli deficitu vitaminu C 
může také špatně fungovat metabolismus, cévní 
a nervový systém. To všechno se v rámci chemote-
rapie projevuje nežádoucími účinky. Patří sem 
zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní 
obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anémie, deprese, 
dyslipidémie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné 
hojení ran, snížená pevnost cév a další. Nicméně 
vysoká dávka vitaminu C promptně koriguje deficitní 
hladinu vitaminu C v  krvi a jeho zmíněné funkce 
udržuje na potřebné úrovni, což vede ke snížení 
výskytu nežádoucích účinků a k podpoře chemote-
rapie a radioterapie. Uvedené společné léčebné 
působení vede ke zvýšení kvality života, k jeho pro-
dloužení. Vidím to ve své praxi i ve studiích našich 
kolegů na amerických univerzitních klinikách. 

Více informací na www.inpharmclinic.cz
Objednat se lze.: 241 432 133
e-mail: recepce@inpharmclinic.cz 
Adresa: inPHARM CLINIC, 
V Areálu 1243, 252 42 Jesenice ko
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, 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: v pondělí 24. března a v pondělí 
28. dubna. 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 
20–30 Kč/ks.

Prodej slepiček

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

PRodej řRd 4+kk, dolní jIRčany
Cena: 4.400.000 kč (k jednání)

VíCe Info na tel. 608 014 643

 LAKÝRNICKÉ PRÁCE  SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  PNEUSERVIS
 MECHANICKÉ PRÁCE  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
 DIGITÁLNÍ PŘEJEZDOVÁ SBÍHAVOST 
 KOMPLETNÍ SKLOSERVIS
 NÁHRADNÍ VOZIDLA

  Individuální přístup k zákazníkovi, po tel. 
 domluvě svoz a rozvoz vozidel ZDARMA.
  Jsme smluvní opravnou šesti pojišťoven –  Česká 

poj.  a. s., Allianz a. s., Generali a. s., Triglav a. s., 
UNIQA a. s., nově i Česká podnikatelská poj. a. s.
  K nám můžete přijet již na první garanční 

 prohlídku.

Kontakt: 
Tel. 602 296 674, 241 950 429 

Chotouň 63,  254  01 Jílové u Prahy
Bližší informace na našem webu 

 www. autoserviscervenka.cz
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