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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

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

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  nevyvezené popelnice – Rumpold – 
ve všed ní dny v pracovní době 
kzehrovice@rumpold.cz,  312 658 057 
cernosice@rumpold.cz,  251 640 846

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba 
 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 
Jirčany  731 104 110, 602 539 146

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

Sběrný dvůr – otevírací hodiny: 
středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod. (prodlou-
žená sobotní otevírací doba až do 30. 10.)

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

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

� 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
a Rady obce Psáry 
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 19 Posílení kanalizačního sběrače v ulici 

Psárská
 20 O kousek blíže přírodě aneb přírodně 

vzdělávací areál pro mateřskou školu 
na Štědříku

 21 Co Vás zajímá
 Sociální komise
 22� Říjnové�setkání�seniorů�–� 

povídání o Srí Lance
 22 Předvánoční setkání seniorů
 22 Poslední šance vstoupit do podzimního 

semestru U3V
 23 Pojeďte s námi do divadla
 23 Staročeský advent
�24 Adventní trhy v Regensburgu
 25 Dejte prostor své tvořivosti!
Stalo se
 26� Pohádkový�les�2014�
 30� Úklid�lesíku�Na�Vysoké
 31 Poslední prázdninová sobota
 32 Svatováclavské posvícení
�34 Jirčanští železní hasiči
Sport
 35 Fotbal
 36 Volejbal
 37 Fotbalové tabulky
 38 Kultura

©
 Ta

la
j –

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Důležitá telefonní čísla 
a informace

18. října, 13.00 hod.
7. ročník DRAKIÁDY
na hřišti v Dolních Jirčanech

30. listopadu, 13.30 hod.
Dejte prostor své 
tvořivosti!
Obecní úřad Psáry

10. prosince, 15.30 hod. 
Předvánoční setkání 
seniorů
Obecní úřad Psáry

21. října, 19.00 hod.
Divadelní 
představení  
Filumena Marturano
Společenské centrum 
Jesenice

24. října, 19.30 hod.
„60 let Rock & Rollu“ 
– Pavel Sedláček
Zámek Štiřín

24. října, 20.00 hod.
Tančírna
Společenské centrum 
Jesenice

13. listopadu, 19.30 hod.
Divadelní hra  

Cena za něžnost
Společenské centrum 

Kamenice

29. listopadu
Adventní trhy 

v Regensburgu
Regensburg

13. října, 19.30 hod.
FRANTIŠEK NEDVĚD 
s kapelou TIEBREAK

Společenské centrum 
Kamenice

18. října, 13.00 hod.
Havelské posvícení

na hřišti v Psárech

23. října, 15.30 hod.
Říjnové setkání 

seniorů
Obecní úřad Psáry

6. prosince, 13.00 hod.
Staročeský advent
na dolnojirčanské návsi

12. prosince, 19 hod.
Muzikál 

Vánoční koleda
pražské divadlo Studio DVA

15. listopadu, 15.00 hod.
Vzdálená sestřenice 
Červené Karkulky 
v nesnázích
restaurace Na kopečku

10. října, 14.00–22.00 hod.
11. října, 8.00–14.00 hod.
Volby do 
zastupitelstev obcí
Obecní úřad Psáry

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2014 ze dne 18. 8. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 

Jaško, Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 100/18–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o vybudování přípojek vodovo-
du a kanalizace v souvislosti s akcí „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ 
a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ul. Pod Kostelem“ mezi obcí Psáry a:

vlastník p. č.

Hnátek, Plačková, Limb 141/120

Havránková 141/106
Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulů.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 101/18–2014
I. uděluje

Výjimku dle 61. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho za-
bezpečení a čistotě v obci Psáry:
1. J. Moravcové na akci k zahájení fotbalové sezóny, 

která se koná dne 23. 8. 2014 od 20 hod. v hospůd-
ce na hřišti v Dolních Jirčanech, akce je povolena 
do 2 hod. ranní.

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

RO Usnesení č. 102/18–2014
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p.  č. 465/520, orná půda 
o  výměře 173 m2 v  k.  ú. Dolní Jirčany za cenu 
1.200 Kč/ m2.

II. schvaluje
Záměr prodeje pozemku p. č. 141/108, zahrada o vý-
měře 93 m2 v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200 Kč/m2.

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

RO Usnesení č. 103/18–2014
I. schvaluje

Uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.  s. 
Předmětem smlouvy je výkon a poradenství při 
plnění povinností obce Psáry, vlastníka vodohospo-
dářské infrastruktury, a kontrola plnění povinností 

provozovatele vodohospodářské infrastruktury na 
území obce, které vyplývají z koncesní smlouvy 
„Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanali-
zací“ za částku 38.900,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

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

RO Usnesení č. 104/18–2014
I. bere na vědomí

Uzavření smlouvy o provedení stavby mezi obcí Psáry 
a p. P. Purmanem. Předmětem smlouvy je zasíťování 
pozemků PK p. č. 686, 683 a 305/4 v k. ú. Dolní Jirčany 
do 31. 10. 2014.

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

RO Usnesení č. 105/18–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-6017472/VB/2 mezi obcí 
Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná) na 
pozemcích p. č. 697/37, 1072/2, 1072/5 v k. ú. Psáry 
za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč pro stavbu; Psáry 
Do Polí – KNN p. č. 697/2.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 106/18–2014
I. schvaluje

9. rozpočtové opatření obce na rok 2014 bez navýše-
ní – přesun v rámci §.

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

RO Usnesení č. 107/18–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle 
Čl. V. metodiky o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. 
chodníku“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku 
vč. chodníku“ ve složení: Ing. Horejš (odborník), Vlasta 
Málková, Nikola Alferyová, Renáta Sedláková, jako 
náhradníci Ing. Watzek, Iva Janečková.
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III. určuje

Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro veřej-

nou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komuni-

kace v části ul. K Lužku vč. chodníku“.

IV. určuje
Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace 
v části ul. K Lůžku vč. chodníku“.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2014 ze dne 1. 9. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 

Jaško, Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz 
(příchod 17.05 hod.)

RO Usnesení č. 108/19–2014
I. souhlasí

S uzavřením Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (ob-
darovaný) a Rumpold-P s. r. o. (dárce). Předmětem 
smlouvy je finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na 
akci Pohádkový les. 

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

RO Usnesení č. 109/19–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Psáry (posky-
tovatel) a Vodohospodářskou společností Benešov 
s. r. o. (objednatel). Předmětem smlouvy je zajištění 
reklamy – prezentace loga a názvu objednatele za 
jednorázovou úhradu 5.000,- Kč. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 110/19–2014
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí 
Psáry (objednatel) a B&J Holding a. s. (zhotovitel). 
Předmětem dodatku je dohoda o změně sazby DPH 
na 21 %. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 111/19–2014
I. nesouhlasí

S předložením žádosti o odkup pozemku p. č. 692/1 
v k. ú. Psáry zastupitelstvu obce. Prodejem pozemku 

by došlo ke zkomplikování obsluhy dalších dvou 
nemovitostí, pro které je tento pozemek součástí 
příjezdové komunikace.

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

RO Usnesení č. 112/19–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle 
čl. V. metodiky o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Psáry – dešťová kanalizace a komunikace v ulicích 
Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Psáry – dešťová kanalizace a komunikace 
v  ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“ ve slože-
ní: Ing.  Horejš (odborník), Vlasta Málková, Nikola 
Alferyová, Renáta Sedláková, jako náhradníci 
Ing. Watzek, Olga Kramosilová. 

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Psáry – dešťová 
kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod 
Stráží a Ve Stráži“.

IV. určuje
Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Psáry – dešťová kanalizace 
a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“.

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

RO Usnesení č. 113/19–2014
I. souhlasí

S předloženou cenovou kalkulací pro obec Jesenice 
na akci IS Vysoká V+K 2014, kdy náklady na jednu 
nemovitost v k. ú. Horní Jirčany činí 138.970,- Kč. 

II. nesouhlasí
S výkupem pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Dolní Jirčany 
za navrženou cenu 300,- Kč/m². 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2014 ze dne 15. 9. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 

Jaško, Olga Kramosilová, 
Nepřítomni: Bc. Michal Petz 

RO Usnesení č. 114/20–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 2C14/81 mezi obcí Psáry ( budoucí 
oprávněný), Českou republikou – Státním pozemko-
vým úřadem (budoucí povinný) a KBS –  inženýrská 
projektová kancelář s. r. o. (budoucí investor) na stav-
bu „Inženýrské sítě v lokalitě U Vodárny“ na pozemku 
p. č. 556 k. ú. Psáry. 
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II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 115/20–2014
I. schvaluje

Uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a spol. 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Předmětem 
smlouvy je zajištění poradenství při koncepci řešení 
oddílné kanalizace v  obci Psáry – problematika ba-
lastních vod v ul .Pražská a Psárská za cenu 38.500,- Kč 
bez DPH. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 116/20–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na podlimitní ve-
řejnou zakázku „Projekt revitalizace sídelní zeleně 
v obci Psáry“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi na podlimitní veřejnou zakázku 
„Projekt revitalizace sídelní zeleně v  obci Psáry“ ve 
složení: Ing. Libor Malůšek, Ing. Eliška Deáková, Nikola 
Alferyová, Milan Vácha, Ing. Petr Jaško, jako náhrad-
níci Ing. Ladislav Malůšek, Ing. Lenka Vyhnálková, 
Renata Sedláková, Iva Janečková a Vlasta Málková. 

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

RO Usnesení č. 117/20–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle 
čl. IV. metodiky o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Informační a orientační systém obce“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Informační a orientační systém obce“ 
ve složení: Milan Vácha, Nikola Alferyová, Renáta 
Sedláková, jako náhradníci Ing. Petr Jaško, Olga 
Kramosilová. 

III. určuje
Starostu Milana Váchu jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Informační a orien-
tační systém obce“.

IV. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako kontrolní oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Informační a orientační systém obce“.

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

RO Usnesení č. 118/20–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu dle 
čl. IV. metodiky o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Měrná kampaň – sledování nárůstu průtoků odp. 
vod“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Měrná kampaň – sledování nárůstu 
průtoků odp. vod“ ve složení: Vlasta Málková, Nikola 
Alferyová, Renáta Sedláková, jako náhradníci Iva 
Janečková. 

III. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého na akci „Měrná 
kampaň – sledování nárůstu průtoků odp. vod“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Měrná 
kampaň – sledování nárůstu průtoků odp. vod“.

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

RO Usnesení č. 119/20–2014
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a manž. Podhorskými – pozemek p.  č. 135/1 vše 
v  k.  ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
213.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2014
4. řádné zasedání zastupitelstva obce, které se 

mělo uskutečnit 17.  9.  2014, bylo neusnáše-
níschopné, a proto bylo ihned ukončeno. Přítomno 
bylo pouze 7 z 15 zastupitelů (Vácha, Málková, 
Kramosilová, Jaško, Rak, Petz, Komárková), přičemž 
značná část chybějících nedorazila bez omluvy. 
Zastupitelstvo obce Psáry je považováno za 

usnášeníschopné v  počtu nejméně 8 zastupitelů. 
Nebyly projednány tak důležité body jako je uvolnění 
finančních prostředků pro pokračování analýzy pro-
blematické kanalizace v Psárech nebo výběr zhoto-
vitele veřejné zakázky na rekonstrukci ulice K Lůžku. 
Náhradní zasedání se dle §92 odst.  3 zákona 
o obcích uskuteční v pondělí 29. 9. 2014 od 18 hod.

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v  pátek dne 
10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 11. října 

2014 od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost je na 
Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry. 

Právo volit má občan České republiky, který 
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je v den voleb při-
hlášen k trvalému pobytu v obci 

Psáry.

ČRo 1 Radiožurnál nebude vysílat předvolební 
diskuzi lídrů z naší obce

9. října 2014 měla stanice Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu odvysílat hodinový přímý 
přenos z předvolební diskuze lídrů kandidujících uskupení do zastupitelstva obce Psáry. 
Vzhledem k odmítnutí účasti zástupců uskupení Restart 2014 se tento přenos ruší.

ČRo Radiožurnál před každými volbami nabízí 
svým posluchačům přímý přenos z  předvolebních 
diskuzí. V  minulosti bylo zvykem, že to byla velká 
města jako Praha, Brno, Ostrava. Letos se ČRo1 roz-
hodl zprostředkovat diskuzi z menší zajímavé obce 
ČR a vybral si obec Psáry. Svojí polohou, vývojem 
posledních let i aktuálním politickým rozložením 
tuto podmínku bezesporu splňujeme. Za nové poli-
tické hnutí Luďka Nezmara „Restart 2014“ byl pozván 
lídr psárské kandidátky Michal Petz. Ten odmítl účast 
nejen svoji, ale i ostatních kandidátů Restartu 2014. 
Český rozhlas za těchto okolností diskuzi přenášet 
nebude a vybere náhradní město nebo obec. Je to 
pro naše občany velká škoda. Přišli o jedinečnou 
příležitost u svých přijímačů nebo přímo v  sále 
vyslechnout přímou konfrontaci názorů z očí do očí 
a udělat si tak lepší úsudek pro svoji volbu. Milan Vácha, starosta obce 

VOLBY 2014
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Vít Olmr

Jak správně vyplnit hlasovací lístek
V pátek a sobotu 10. a 11. října proběhnou i u nás volby do obecního zastupitelstva. Protože na rozdíl od 

parlamentních nebo senátních voleb je zde možnost výběru napříč stranami, připravili jsme pro Vás jedno-
duchý návod, jak se v hlasovacích lístcích zorientovat a jak zajistit, že volební lístek bude platný. 

Na rozdíl od senátních nebo parlamentních voleb 
nemá každé uskupení vlastní volební lístek, ale 
všechny se nachází na společné listině. Volit můžete 
buď konkrétní uskupení nebo jednotlivé kandidáty, 
případně obojí. Zastupitelstvo Psár a Dolních Jirčan 
má 15 členů. Volič má tedy „15 hlasů“. 

 y Nejjednodušší variantou je vybrat celou stranu či 
uskupení. V tom případě se všech 15 vašich hlasů 
promítne do 15 kandidátů strany. Vybrat ale smíte 
POUZE 1 stranu!

 y Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana 
křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce 
a současně jsou označeni kandidáti této volební 
strany křížkem v rámečku před svým jménem, 
k označení kandidátů se nepřihlíží.

 y Další variantou je napříč kandidátkami ručně vybrat 

15 jmen a ty zakřížkovat. Zde je ale nezbytně nutné 
dát pozor na počet křížků. Uděláte-li jich více než 
15, je hlasovací lístek neplatný!

 y Další možností je kombinace, při které vyberete 
jednu stranu či uskupení a k tomu jedno či více 
jmen z  jiných stran či uskupení. V  tom případě 
hlas získají konkrétní kandidáti resp. jejich strany, 
a všechny zbývající obdrží vybraná strana či usku-
pení Dáte-li například hlas straně B a současně 
zaškrtnete 3 kandidáty ze strany A a 2 kandidáty 
ze strany C, pak strana B získá 10 hlasů, strana C 
2 hlasy a strana A získá 3 hlasy. 

Pokud Vám to připadá složité, můžete si hlasování 
vyzkoušet nanečisto na simulátoru hlasovacího lístku, 
který jsme pro vás připravili na adrese www.psary. cz 
v sekci Volby ZO 2014.

Kandidátka č. 1

O nás
Jsme tým lidí, které pod hlavičkou STAN spojilo 

odhodlání pracovat pro obec Psáry a Dolní Jirčany. 
Chceme navázat na naši práci v uplynulých čtyřech 
letech, zasadit se o STABILITU vedení a rozvoje obce, 
podporovat TRADICE a tradiční hodnoty demokra-
tické společnosti, osobně se ANGAŽUJEME v kaž-
dodenním životě v obci a prosazujeme NEZÁVISLOST 
obce v  politickém víru dnešní doby. V  uplynulých 
čtyřech letech každý z nás nasadil své síly tam, kde 
mohl pomoci. Férovým přístupem, houževnatostí 
a  poctivou prací se nám ve vedení obce podařilo 
dosáhnout mnoha malých i větších úspěchů. Chceme 
pokračovat v týmové práci a usilovat o to, aby Psáry 
a Dolní Jirčany byly místem, kde se nám společně 
bude dobře žít.

V minulém volebním období většina z nás kandi-
dovala za volební uskupení Obec pro změnu. Volby 
provázela až nezvykle agresivní předvolební kampaň, 
jejímž výsledkem byly soudní spory opozičních 
kandidátů, z nichž některé dosud nejsou uzavřeny. 
Došlo ke zhoršení vztahů a byly vytvořeny nepřeko-
natelné bariéry. Možná, že i díky určité své zdrženli-
vosti v předvolebním boji jsme získali 5 z 15 mandátů. 
V křehké koaliční většině s ODS jsme zahájili proces 
modernizace obce spolu s  řadou protikorupčních 
opatření a výrazným otevřením obce a obecního 
úřadu občanům. Rok po volbách se Michal Petz, jeden 
z  našich zastupitelů, pokusil společně s  koaličním 
partnerem Luďkem Nezmarem vytvořit koalici 
s některými opozičními zastupiteli. Tento neúspěšný 
pokus vstoupil do povědomí pod názvem Psárský 
puč. Povahová blízkost Michala Petze s  Luďkem 
Nezmarem vyústila v úzkou spolupráci s ODS a nově 
i v projektu Luďka Nezmara – hnutí „RESTART 2014“. 
S ohledem na špatné vztahy nebylo možné udržet 
nadále v zastupitelstvu většinu. Vzhledem k patové 
situaci následovalo velmi komplikované tříleté období 
menšinového vedení. Přes všechny obtíže a nepřed-
vídatelnost rozhodování zastupitelstva byla dokon-
čena řada pozitivních změn v oblasti transparentního 
rozhodování a otevřenosti. Podařilo se stabilizovat 
zdraví obecních financí a bylo zahájeno mnoho 

nových projektů, jak investičních, tak kulturních 
a sportovních.

Během posledních let jsme začali spolupracovat 
s hnutím STAN (Starostové a nezávislí), se kterým se 
podařilo dosáhnout několika úspěchů. Mezi největší 
patří pro samosprávy výhodnější přerozdělení daní 
a vytvoření národního dotačního titulu na řešení 
problematiky nedostatečné kapacity základních škol. 
Díky dosavadní spolupráci a kvalitnímu lidskému 
potenciálu jsme se rozhodli v letošních volbách 
kandidovat právě pod hlavičkou STAN. 

Do nových voleb jdeme nabyti zkušenostmi 
z minula a navrhujeme občanům vedení v podobě 
starosty Milana Váchy, který za uplynulé období 
prosadil všechna zavedená protikorupční opatření, 
zasadil se o zpřehlednění a zefektivnění práce obec-
ního úřadu, zastupitelstva a rady obce, výborů 
a komisí. 

Na pozici uvolněné místostarostky navrhujeme 
Vlastu Málkovou, která své schopnosti prokázala 
zejména v sociální oblasti, založila klub seniorů a vede 
Univerzitu třetího věku. Za své si vzala vodohospo-
dářskou infrastrukturu a volný čas věnuje práci pro 
obec. 

Za sociální oblast jmenujme zejména radní Olgu 
Kramosilovou, která se angažuje v práci se seniory 
i dětmi. Navštěvuje seniory doma, ať již při pomoci 
v tíživých situacích či u příležitosti životního 
jubilea.

Nelze opomenout ani Martinu Běťákovou, spe-
cializující se na vzdělávání a dotační projekty. Stojí 
za většinou obcí získaných dotací, například na opravu 
božích muk, rekonstrukci školního hřiště atd. 

Dalším, kdo věnoval stovky hodin svého volného 
času, je Vít Olmr. Díky němu se zlepšila IT infrastruk-
tura a internetové stránky obce i školy.

Vám, našim spoluobčanům nabízíme tým lidí, kteří 
nekalkulují, neintrikují, planě neslibují, ale již dnes 
pro naši obec pracují.

Více se o nás dozvíte na WWW stránkách  
www.psary-dolnijircany.cz

Hlasování 
v kostce 

 y volíme 15 
zastupitelů

 y varianta A – chci dát 
hlas jedné straně – 
udělejte křížek 
u názvu strany

 y varianta B – chci 
vybrat jenom kandi-
dáty, které znám – 
udělejte křížek u jed-
notlivých jmen, 
max. 15!

 y varianta C – chci 
podpořit jednu kon-
krétní stranu, ale 
známý kandiduje za 
jiné uskupení 
a tomu bych chtěl 
dát také hlas – udě-
lejte křížek u vybra-
né strany a křížky 
u kandidátů z jiných 
stran.



10� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ŘÍJEN�2014 www.psary.cz 11

Kandidátní listina

Více se o plnění našich předvolebních slibů dočtete v revizi minulého programu na www.psary-dolnijircany.cz

Měníme naši obec

Milan Vácha – 
starosta obce Psáry, 
38 let,  
Dolní Jirčany

Jako starosta obce je hlav-
ním hybatelem protikorupčních opat-
ření, efektivně nakládá s obecními 
prostředky a intenzivně prosazuje 
otevřenost vedení obce vůči 
občanům.


MUDr. Jaroslav 
Sokol – soukromý 
gynekolog,  
58 let,  
Dolní Jirčany

Dlouholetý pracovník redakční rady 
Psárského zpravodaje, předseda 
osadního výboru. 


Ing. Petr Jaško – 
podnikatel v IT, 
radní obce,  
52 let,  
Dolní Jirčany

Předseda komise sportovní a životní-
ho prostředí, dobrovolný ochránce 
KRNAP a místopředseda 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany.


Mgr. Martina 
Běťáková – 
zástupkyně ředitelky 
ZŠ a MŠ Psáry, 36 let, 
Dolní Jirčany

Členka školské komise a odbornice na 
problematiku vzdělávání, která vede 
RC Domeček, dětský klub Klubíčko 
a stojí za významnou částí získaných 
dotací pro obec, školu a spolky.


Ing. Roman Štípek 
– manažer,  
39 let,  
Dolní Jirčany

Působí jako manažer 
a jako dobrovolník se podílí na akcích 
pro děti.


Vlasta Málková – 
podnikatelka, 
místostarostka 
obce, 50 let, 
Dolní Jirčany

Poslední čtyři roky působí ve funkci 
neuvolněné místostarostky a svou 
pozornost věnuje zejména sociál ní 
oblasti, práci se seniory a snaze zapo-
jit občany do dění v obci.


Ing. Vít Ryboň – 
kontrolor nákladů 
staveb,  
34 let,  
Dolní Jirčany

Pracuje v oblasti ekonomiky staveb-
nictví, kontroly nákladů staveb a pod-
nikových financí. 


Ing. Antonín Rak – 
finanční ředitel 
Průmstav Praha, 
45 let,  
Dolní Jirčany

Jako předseda vydobyl finančnímu 
výboru všeobecný respekt. 


Vít Olmr – 
elektrotechnik,  
38 let,  
Dolní Jirčany

Podnikatel v oblasti elek-
troniky, webmaster a fotograf aktivně 
zapojený do života v obci. 


Ing. Jan Čihák – 
podnikatel,  
52 let,  
Dolní Jirčany

Konzultant a lektor systé-
mu řízení rizik a security manage-
mentu, předseda SVJ na Štědříku. 


Olga Kramosilová 
– důchodkyně,  
radní obce,  
61 let,  
Psáry
Radní a členka sociální komise, která 
se angažuje v práci se seniory 
i s dětmi. 


Ing. Hynek Šorm – 
podnikatel,  
48 let,  
Psáry
Člen stavební komise 
a podnikatel v oboru speciálních 
potápěčských stavebních prací.


Bc. Miloslav 
Burián – hasič, 
40 let,  
Psáry
Profesionální i dobrovolný 
hasič, duše SDH Dolní Jirčany aktivně 
se podílející na společenském životě.


Martina 
Šmerglová – 
učitelka MŠ,  
41 let,  
Psáry
Aktivní členka sociální komise, která 
vede kroniku vítání občánků a pomá-
há s organizací společenských akcí. 


Ing. Hana Ortová – 
ekonomka, 
jednatelka Master 
Audit s. r. o.,  
59 let,  
Psáry
Pracuje v oblasti auditu, ekonomické-
ho poradenství a účetnictví, členka 
finančního výboru. 

Více se o našich kandidátech dozvíte na www.psary-dolnijircany.cz
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Kandidátka č. 2

TOP 09: Chápeme, co znamená být tu doma
Psáry a Dolní Jirčany potřebují ve svém vedení lidi na svých místech. A to jsou ti, kteří uspěli ve svých 

profesích. Lídr kandidátky TOP 09 Michal Kroupa je finančním ředitelem významné investiční společnosti, 
Jakub Adámek úspěšně vede Domov Laguna Psáry a sportovní úspěchy fotbalisty Pavla Kuky netřeba dlouze 
představovat.

Psáry a Dolní Jirčany zaznamenaly v posledních 
letech takový rozmach, že jejich řízení nelze svěřovat 
do rukou nezkušených lidí. Naopak obec potřebuje 
ostřílené a zkušené odborníky. Ty nabízí v letošních 
komunálních volbách především kandidátka TOP 09. 
A jsou to odborníci z mnoha důležitých oblastí.

„Psáry a Dolní Jirčany byly ještě nedávno jednou 
z  nejzadluženější obcí v republice. Aktuálně obec ale 
tlačí hned několik dalších významných problémů. Jsou 
jimi kapacita školy a školky a rizika povodní. Je třeba 
vyřešit odvod vody od dálnice do retenční nádrže 
a vůbec nádrž na Zahořanském potoku ve směru od 
Sulic,“ říká lídr kandidátky TOP 09 Michal Kroupa.

Tradiční TOP 09
Strana TOP 09 je v Psárech a Dolních Jirčanech již 

tradiční stranou. „Topka“ ve Psárech a Dolních 
Jirčanech byla jednou vůbec z prvních regionálních 
„topek“ v České republice. Vznikla již v momentě, 
kdy se teprve ještě velká část bývalých lidovců roz-
hodovala, zda má jít vlastní cestou a spolu s dalšími 
lidmi založit zbrusu novou stranu TOP 09. Předchozí 
zkušenosti lidí z TOP 09 nejen v komunální politice 
se významně pozitivně promítly i do vývoje Psár 
a Dolních Jirčan. Na tom, že se obec dostala z dluhů, 
mají zásluhu právě zástupci místní TOP 09. Byla to 
někdejší starostka Jana Valášková z TOP 09, která 
dokázala pro obec získat dotace 125 milionů korun 
na vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace, 
což byla vůbec největší investiční akce v historii obce.

„S dotacemi je ale třeba pracovat dále. Chceme získat 
peníze i na další projekty, přičemž opět velmi důležitá 
je škola a prevence proti povodním, protipovodňová 
opatření,“ upozorňuje lídr kandidátky TOP 09 Michal 
Kroupa, podle kterého 25 milionů korun, které Psáry 

a Dolní Jirčany získaly na dotacích za současného 
vedení obce, nejsou v porovnání s  jinými obcemi 
nikterak oslnivým výsledkem. 

„A bez získávání dalších dotací se v dnešní době 
neobejde žádná obec, která chce být moderní a plně 
vybavenou,“ dodává Kroupa.

Kritický je i k současné výši daně z nemovitosti, 
která je podle něj nastavena až příliš vysoko. 

„Pokud ve volbách uspějeme, změníme to, a daň 
z nemovitosti snížíme,“ říká.

Cíle TOP 09
Víme, že záleží na volebních výsledcích, ale byli 

bychom rádi, pokud by v Psárech a Dolních Jirčanech 
přestal platit stav, kdy vedení obce je oproti opozici 
v menšině. Tato situace neprospívá nikomu a nejméně 
je výhodná pro samotné obyvatele Psár a Dolních 
Jirčan.

„Z tohoto pohledu bychom se rádi zasadili o to, aby 
vztahy mezi členy vedení obce vždy byly na profesionální 
úrovni. Chceme se vyvarovat nesmyslných potyček 
a vzájemných bojů, protože ty nikam nevedou. Nebýt 
jich, mohli jsme mít třeba již postavenou novou školu, 
nebo obnovenou dolnojirčanskou náves. A i atmosféra 
v obci by byla o něco lepší,“ vysvětluje Michal Kroupa.

Podle něj jsou v Psárech a Dolních Jirčanech ale 
i  další palčivé problémy, které je třeba urychleně 
a kvalitně vyřešit. Jedním z nich je například dokon-
čení úpravy psárské návsi, úprava okolí zvoničky, 
vybudování chodníků a parkovacích míst. Jiným 
naléhavým úkolem je dobudování kompletní a funkč-
ní vodohospodářské infrastruktury v obci.

„Samozřejmostí je obnova i důsledná péče o komu-
nikace a chodníky. Nedostatky vidíme hlavně v lokalitě 
Sídliště Štědřík, v Hlavní, Na Stráni, Na Vápence, K Lůžku, 
Pod Strání a Sportovců,“ vyjmenovává Kroupa, podle 
kterého by se vedení obce mělo účelně a aktivně 
zasadit i o opravu fary v Dolních Jirčanech, jakkoli ta 
není v jejím majetku.

„Tristní pohled je pak někdy na stav našich hřbitovů, 
jejichž údržba by si rozhodně zasloužila větší pozornost,“ 
tvrdí Kroupa, který nedostatky spatřuje i v míře 
dopravní obslužnosti obce. 

„Psáry a Dolní Jirčany se stejně jako jiná místa v blíz-
kosti hlavního města rozvíjejí někdy až příliš dynamicky. 
Je jasné, že je třeba na to reagovat participací a využí-
vání všech projektů hromadné dopravy, které zvyšují 
kapacitu přepravovaných osob v našem regionu,“ říká.

Sociální služby občanům 
TOP 09 by také ráda v Psárech a Dolních Jirčanech 

zlepšila sociální služby. To si jako svůj hlavní úkol 
předsevzal především ředitel Domova Laguna Psáry 
Jakub Adámek. Zkušenosti z této oblasti má bohaté, 
protože Domov Laguna ve spolupráci s obcí poskytuje 
již třetím rokem pečovatelské služby pro všechny 
potřebné občany obce. 

„Tato služba se snaží vycházet maximálně vstříc 
individuálním potřebám občanů,“ říká Adámek. 

Cílem pečovatelské služby je s pochopením a lid-
ským přístupem usnadnit a zpříjemnit život seniorům 
a lidem s postižením. Zájem o tuto službu neustále 
vzrůstá a na základě zpětné vazby od klientů je jasné, 
že kvalita této služby je na velmi vysoké a profesio-
nální úrovni. 

„Uvědomujeme si, že v oblasti poskytování sociálních 
služeb se spoluobčanům nabízejí i další možnosti, které 
je třeba do budoucna využít a tím zvýšit standard života 
v obci. Naší snahou bude rozšířit služby o poskytování 
rehabilitace a fyzioterapie pro klienty pečovatelské 
služby. Dále uvažujeme o rozšíření nabídky poznávacích 
výletů a zájezdů pro zájemce z řad občanů obce,“ 
vyjmenovává další body z programu TOP 09 Michal 
Kroupa

Bezpečnost a rozvoj
Psáry a Dolní Jirčany se podle drtivé většiny kan-

didátů TOP 09 rozvíjejí správným směrem, jejich 
vývoj by ale podle všech měl být o poznání více řízen 
zdravým selským rozumem, nasazením a schopnostmi 
profesionálů. 

Podle lídra kandidátky TOP 09 Michala Kroupy je 
proto třeba i velmi pečlivě hlídat taktéž dlouhodobé 
cíle a zájmy obce. Jedním z nich je například posílení 
bezpečnosti obyvatel obce, což nelze dělat jinak než 
užší spoluprací s Policií ČR i jesenickou Obecní policí. 
A to dlouhodobě, protože očekávat do budoucna 
nějaké snížení míry kriminality není asi příliš 
reálné.

„V tomto ohledu zcela jistě není od věci využívání 
kamer tam, kde hrozí největší bezpečnostní rizika. Nejde 
o šmírování lidí, ale bezpečnost nás všech,“ vysvětluje 
Kroupa.

Dalším neméně významným krokem pro Psáry 
a  Dolní Jirčany pak podle něj bude vypracování 
nového kvalitního strategického a územního plánu, 
v němž by se mělo dbát na zájmy obyvatel obce. 
TOP 09 vidí v budoucnu Psáry a Dolní Jirčany jako 
komfortní rezidenční obec s dobrou občanskou 
vybaveností a kvalitní infrastrukturou, což se však 
nepodaří, pokud vedení obce nedokáže odpovědně 
a s rozmyslem usměrňovat další vývoj Psár a Dolních 
Jirčan. 
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Kandidátní listina: TOP 09
poř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk

politická
příslušnost povolání  bydliště

1 Kroupa Michal Ing. 36 TOP 09 finanční ředitel Psáry

2 Kuka Pavel 46 BEZPP sportovní ředitel Psáry

3 Adámek Jakub Mgr. 35 BEZPP ředitel Psáry

4 Doležalová Hana 33 BEZPP ředitelka MŠ Dolní Jirčany

5 Hlaváček Karel 37 BEZPP sale – manažer Psáry

6 Žižka Josef 47 BEZPP správce nemovitostí Psáry

7 Nosek Petr 44 BEZPP jednatel firmy Psáry

8 Nováková Petra Ing. 25 BEZPP jednatelka firmy Dolní Jirčany

9 Hladík Jiří 41 TOP 09 elektrotechnik Psáry

10 Zeithaml Jan 36 BEZPP zedník Psáry

11 Otruba Pavel 58 BEZPP zámečník Dolní Jirčany

12 Piková Dana 49 TOP 09 operátor odbytu Dolní Jirčany

13 Horáček Vladimír 65 BEZPP důchodce Psáry

14 Beneš Zdeněk doc. MUDr. CSc. 59 BEZPP primář 3. interní kliniky FTN Dolní Jirčany

15 Kropáček František Ing. CSc. 70 BEZPP jednatel firmy Psáry

Kandidátka č. 3

Proč�kandidujeme�–�Proč�Restart�2014
Občanské hnutí Restart 2014 je sdružení občanů s pravicově směřovanými názory, kteří se z vlastní svo-

bodné vůle rozhodli obětovat svůj volný čas, své osobní pohodlí a poklidné skryté žití pro práci a aktivitu ve 
společný prospěch občanů naší obce a celkový obecní rozvoj.

Hnutí Restart 2014 v  místech svých kandidátek 
nepřichází s velkými, nesplnitelnými sliby a megalo-
manskými plány. Přichází s konkrétními návrhy řešení, 
které ve svých důsledcích pomohou krok za krokem 
zlepšovat a zhodnocovat život nás všech spoluobčanů 
a to nejen krátkodobými, líbivými projekty, ale pře-
devším koncepční a komplexní činností se středně 
a dlouhodobým zhodnocováním celkové úrovně 
života naší obce ve všech oblastech. 

Výhoda hnutí Restart 2014 je především ve faktu, 
že naši kandidáti „nic nemusí“. Naši kandidáti jsou 
především odborníci se značnou praxí ve svých 
oborech s prokazatelnou úspěšností vedoucí k eko-
nomické svobodě v  rozhodování. Tato svoboda 
a  příkladný občanský život je činí nezávislými ve 
svých názorech. Morální kredit našich kandidátů je 
v těchto hlediscích nezpochybnitelný. 

Naši kandidáti občanského hnutí Restart 2014 
nejsou poplatní stranickým doktrínám, příkazům 
a metodikám z centra. Naši kandidáti jsou Vaši spo-
luobčané, kteří do toho jdou svobodným rozhodnu-
tím, s  nadšením a zápalem pro věc a především 
s vědomím určitého sebeobětování ve prospěch Vás 
všech spoluobčanů naší společné obce Psáry a Dolní 
Jirčany. 

Hlavním mottem našich kandidátů je především 
snaha účastnit se tvorby vědomostní, odborné 
komunální politiky v  celkovém spektru oblastí. 
Například v oblasti: financí, bezpečnosti, dopravy, 
informatiky, kultury, sociálních služeb, životního 
prostředí, školství a vzdělanosti, sportu, aplikace 
sociální politiky v praxi a mnoho dalších. 

Kandidáti občanského hnutí Restart 2014 netouží 
obec byrokraticky a uživatelsky řídit. Naši kandidáti 
chtějí i nadále mezi Vámi žít s  čistým vědomím 
odpovědnosti za své činy před Vámi. 

Žijeme mezi Vámi, jsme s Vámi v denním styku, 
slyšíme a vnímáme Vaše názory. Vítáme vše pozitivní 
z Vašich řad a neuhýbáme před fakty a názory nega-
tivními. Vše toto obsahuje inspiraci, případná skrytá 
řešení, která nezavrhujeme, ale naopak v  plném 
rozsahu akceptujeme ve snaze převádět je v život.

Při styku s občany nelze opomenout názorovou 
různorodost názorů na stav obce. Naši kandidáti se 
setkávají s názory kladnými, především mezi našimi 
váženými seniory. Kladnými ve smyslu, že je dobré 
vše ponechat, tak jak je, nic neměnit, nic neaktivovat, 
nic nerozvíjet a poklidně žít ve statutu sociálních 
jistot. Ano i toto je názor a je třeba jej brát v potaz. 
Není však nutné se s tímto názorem ztotožnit a pro-
klamovat jej.

V mnohem větší míře však slyšíme hlasy Vás- našich 
sousedů a spoluobčanů, kterým není lhostejná 
naprostá a nepochopitelná celková stagnace obce. 
Stagnace obecní infrastruktury, stagnace rozvoje, 
stagnace koncepční, stagnace všeho ….. Při zjevném 
a realistickém pohledu na rozvíjející se okolí je tato 
stagnace o to více zarážející. Naši kandidáti slyší Vaše 
hlasy a budou za Vás žádat odpovědi a činy.

V  této oblasti názorů je pozorně nasloucháno 
mladé a aktivní generaci Vás všech, kterým není 
lhostejné co po sobě zanecháme našim dětem. I přes 
úctu k dosaženým diplomům a certifikacím o krys-
talicky čistých aktivitách a nikdy neprokázaných 
nezákonných jednáních převažuje náš společný 
názor, že dosavadní vedení obce připomíná hluboce 
spícího správce nemovitosti bez invence, vizionářství 
a pořádného tahu na branku. Obec přežívá v hlubo-
kém spánku, žije ze zásob a aktivit předchozích 
období a nepředává nic pro další generaci s výjimkou 
tzv. čistého štítu.
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Program�hnutí�Restart�2014
Hospodářský rozvoj obce, doprava

 y Doplníme chybějící dopravní a technickou infra-
strukturu v obci (především chodníky, cesty, ale 
i vodovody, kanalizace, energetická vedení, plyn).

 y Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků 
na obec. Cílem tohoto opatření bude zlepšení 
péče o dnes zanedbané plochy (prostor před OÚ 
u Dvou Nervů). 

 y Zahájíme přípravy na vybudování centra obce 
v  bývalém areálu JZD na Štědříku tak, aby bylo 
důstojným místem pro setkávání občanů při 
významných obecních akcích (viz foto). 

 y Budeme budovat bezbariérové přechody na sil-
nicích a dopravně bezpečnostní prvky na přecho-
dech pro chodce – zejména přechod na Štědříku, 
ale i v  dalších oblastech. Zavedeme opatření 
zvyšující bezpečnost pěší dopravy, stavební úpravy 
a zklidňování ulic. 

 y Vybudujeme oddechové a sportovní zóny ve všech 
částech obce (Dolní Jirčany, Štědřík, Psáry).

Finanční politika, ekonomika, investice, dotace
 y Zajistíme vyškolení vlastních pracovníků pro 
osvojení metodiky čerpání finančních prostředků 
z fondů EU. Zaměříme se na lepší zpracování 
projektů využitelných pro financování obce. 

 y Zajistíme zvýšení finančních toků mezi 
Středočeským krajem a naší obcí ve prospěch 
občanů obce. 

 y Rozpočet využijeme tak, abychom mohli uskuteč-
nit všechny důležité investiční priority v rámci 
rozvoje naší obce. 

 y Založíme vlastní příspěvkovou organizaci, 
jejímž  cílem bude zvyšování komfortu života 

v obci, péče o obecní majetek, prostranství, tech-
niku, ale i o samotné občany. Zároveň jim bude 
nabízet základní služby jako autodopravu, správu 
zahrad, zednické výpomoci či v zimě hrabání 
sněhu.

 y Důrazně posílíme vyjednávací pozici Obecního 
úřadu v oblasti jednání s dodavateli s cílem snížit 
finanční zátěž přenášenou na obyvatele. 
Přezkoumáme současné smlouvy a budeme se 
snažit vyjednat lepší podmínky, tak aby občané 
obce neplatili zbytečně vysoké poplatky (např. za 
komunální nebo bio odpad apod.).

 y Vytvoříme program dlouhodobého investičního 
plánu a důsledně jej budeme naplňovat.

 y Začneme aktivně připravovat výstavbu čistírny 
odpadních vod v  Dolních Jirčanech za účelem 
zvýšení celkové kapacity čistíren odpadních vod 
v Psárech a Dolních Jirčanech.

 y Zrealizujeme projekty, které jsou v současné době 
připravené na zahájení jako např. výstavba dešťové 
a splaškové kanalizace, vodovodu, plynu a asfal-
tových povrchů v  ulicích Ve svahu, Pod Stráží 
a Ve Stráži.

 y Odlehčíme splaškovou kanalizaci v místech nedo-
statečné průtočnosti v ul. Psárská a Pod Vápenkou. 
Vyvoláme jednání se správcem VHS Benešov 
a aktivně budeme pomáhat při hledání řešení na 
odstranění problému.

 y Budeme důsledně jednat s majiteli mostků a správ-
ci toků (Zahořanský potok) o navýšení průtočnosti, 
obnovení původního koryta a zvýšení průtoku 
potoku pod mostky.

 y Budeme realizovat odvodnění komunikací od 
povrchových vod vybudováním dešťových vpustí 
a retenčních nádrží.

 y Navýšíme kapacity sběrných míst pro tříděný 

odpad a zajistíme častější svozy. 
 y Budeme usilovat o větší využívání sběrného dvora 
a připravíme nový sběrný dvůr v lokalitě u cihelny 
Tondach z dotací EU. Zároveň budeme budovat 
sběrná místa (nádoby), aby byla schovaná v pod-
zemí, jak to známe např. z Prahy.

 y Zadáme vypracování urbanistických a demogra-
fických studií vývoje obce, které budou odrážet 
skutečný stav a potřeby obce, dále budeme při-
pravovat nový územní plán obce, tak aby byl 
schválen zastupitelstvem do roku 2020.

Sociální politika, vzdělání, sport a kultura
 y Budeme budovat občanskou pospolitost, vzájem-
nost a sousedství. Vzájemná občanská pospolitost 
je zárukou podstatného snížení trestné činnosti.

 y Zajistíme vytvoření nových míst pro děti v mateř-
ských školkách a budeme i nadále investovat 
zásadní finanční prostředky do školních investic 
a pomůcek. 

 y Začneme intenzivně pracovat na dokončení pro-
jektu škola a od studie přejdeme k projektové 
dokumentaci, územnímu rozhodnutí a stavebnímu 
povolení.

 y Budeme pořádat preventivní programy pro žáky 
škol zaměřených na první pomoc a protidrogovou 
prevenci. 

 y Budeme spolufinancovat pobyty dětí na školách 
v přírodě a při lyžařských kurzech. 

 y Výrazným způsobem se zaměříme na podporu 
rozvoje sportovních a mimoškolních aktivit mlá-
deže, zejména budováním nových hřišť, multi-
funkčních sportovišť a jejich údržbu. 

Obecní úřad, bezpečnost
 y Navrhneme a zabezpečíme odborné a profesio-
nální vedení obce. Vypracujeme organizační 
strukturu, která jasně vymezení konkrétní odpo-
vědnosti a povinnosti pracovníků úřadu.

 y Provedeme důslednou reorganizaci využití pra-
covní náplně pracovníků úřadu s  důrazem na 
rozšíření chodu úřadu dle časových možností 
občanů, aby mohli vyřizovat své požadavky 
i v mimoúředních hodinách.

 y Zajistíme profesionální výkon úředníků obecního 
úřadu jako službu veřejnosti, za kterou jsou placeni 
z  prostředků obecního rozpočtu, zefektivnění 
řízení úřadu a fungující obecní radu.

 y Posílíme pochůzkovou činnost obecní policie 
a zajistíme přítomnost strážníků v problémových 
lokalitách, v okolí školy, školky, v chatových oblas-
tech, u  hospod a v  místech s  možností rušení 
veřejného pořádku.

 y Zajistíme větší součinnost s obecní policií v Jesenici, 
posílení strážníků v ulicích popřípadě zajištění 
obecní policie i z jiných obcí (např. Vestec).

 y Budeme zvažovat možnost zřízení vlastní obecní 
policie a usilovat o zřízení kamerového systému. 

Kandidátní�listina:�Restart�2014 

poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk
politická 

příslušnost  povolání  bydliště

1 Petz Michal Bc. 51 BEZPP podnikatel Psáry

2 Hudeček Vladimír Mgr. 54 BEZPP podnikatel Psáry

3 Šolc Pavel Ing. 70 BEZPP soudní znalec Psáry

4 Crkva František Ing. 42 BEZPP ekonom Psáry

5 Hrdlička Miroslav 52 BEZPP ředitel nákupu Psáry

6 Hojer Petr 50 BEZPP manažer Psáry

7 Šimečková Irena 54 BEZPP živnostník Psáry

8 Zeithaml Vladislav 59 BEZPP instalatér Psáry

9 Kadeřábek Vladimír 43 BEZPP živnostník Psáry

10 Neubertová Veronika 36 BEZPP živnostník Dolní Jirčany

11 Krejza Martin 36 BEZPP hasič Dolní Jirčany

12 Materna Stanislav 50 BEZPP živnostník Psáry

13 Vrhel Matěj Mgr. 31 BEZPP středoškolský 
učitel

Psáry

14 Krejzová Michaela 28 BEZPP manažerka Psáry

15 Majzlík Vladimír 63 BEZPP hodinář Psáry
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo během měsíce srpna
 9oprava a doplnění oplocení včetně nových sloupků 
na dětském hřišti na Štědříku,
 9odstranění suchého stromu nad komunikací v ulici 
Pražská,
 9dovoz písku do nového pís-
koviště u zelené školky,
 9vnitřní stavební úpravy dět-
ského centra v ulici Spojovací, 
bourací práce, instalace 
sociál ního zařízení,
 9úklid naplavenin z komunikací 
Pod Vápenkou, Akátová, 
Na Vápence,
 9úklid naplavenin ze 
Zahořanského potoka na 
Štědříku a na návsi v Psárech,
 9oprava povrchu ulic V Dolcích, 
Na Babu, Ke Kukaláku, Pod Stráží, Na Vápence, 
Na Vysoké, Horní, Úvozová, Ve Stráži, Ve Svahu,
 9čištění svodů dešťových vod v ulici Na Stráni,
 9příprava pozemků na akci Pohádkový les,
 9sekání, shrabání, nakládka a odvoz trávy – Pražská, 

Do Polí, Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Za Vápenkou, 
Ve Višničkách, hřbitov Psáry vč. příjezdové komu-
nikace, Na Vápence, U Nádržky, U Potoka, Kutná, 

Jílovská, V Zahradách, Ve Stráži, 
Psárská, pozemek mateřské škol-
ky, Štědřík – pozemek pobytové 
louky, sídliště Štědřík vč. dětské-
ho hřiště, hřbitovy Jirčany 
a  Psáry, Landor, Ke Kukaláku, 
Hlavní, Houbová, Horní, K Lůžku, 
val u ČOV, U Studny, Duhová, 
náves Dolní Jirčany, Spojovací, 
Sportovců, Chrpová, Luční, Lesní, 
Sluneční, Dlážděná, Pod Skálou, 
V Zahradách, Pod Strání, 
Sportovní, dětské hřiště, 
Chrpová,

 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobuso-
vých zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid auto-
busových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Posílení kanalizačního sběrače v ulici Psárská
V  roce 2010 byla ČOV (čistírna odpadních vod)

v  Psárech intenzifikována, a to na kapacitu 6000 
ekvivalentních obyvatel. Denní nátok splaškových 
vod v území Psáry, Dolní Jirčany v  bezdešťovém 
období je v průměru 700 m3, projektovaná hydrau-
lická kapacita ČOV je 1088 m3/den. Z výše uvedeného 
vyplývá, že ČOV má ještě volnou kapacitu pro napo-

jení obyvatel na doposud nezastavěných parcelách, 
včetně připojení v současné době budované lokality 
Na Vysoké.

Veřejná kanalizace v  obci Psáry byla budována 
jako splašková, ale v rámci výstavby byly z některých 
nemovitostí odvedeny též dešťové vody, kanalizace 
v určitých úsecích odvodňuje také komunikace. Za 
stávajícího stavu ji tedy nelze označovat jako čistě 
splaškovou, ale v době srážek se jedná o kanalizaci 
jednotnou (odvádí splaškové a dešťové vody). 

Problémovým místem je kapacitně nedostačující 
sběrač A PVC 300 v ulici Psárská a Sportovní, který 
přivádí odpadní vody téměř z  celé obce na ČOV. 
Bohužel do této stoky míří zmíněné dešťové vody, 
a proto v poslední době došlo při výraznějších sráž-
kách k jejímu hydraulickému přetížení. 

VHS Benešov postupně provádí kamerovou pro-
hlídku, která názorně ukáže technický stav celé 
páteřní stoky. V červenci a v srpnu bylo zkontrolováno 

cca 800 m kanalizace v  ulicích Pražská, Psárská, 
K  Junčáku a Sídliště Štědřík v  rámci preventivní 
údržby. Z kamerové prohlídky vyplývá, že v některých 
úsecích stoky dochází k  průniku průsakových vod 
a  v  některých úsecích je stoka deformovaná, což 
snižuje průtok stoky. 

Dále byla kamerou prověřena část stoky A v ulici 

Sportovní v délce cca 250 m. Zjištěný havarijní stav 
úseku mezi revizní šachtou Š6 a Š7 v délce 20 m byl 
okamžitě navržen k  opravě a obcí bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na tuto havarijní opravu. Stoka je 
v tomto úseku uložena v hloubce 8 m pod terénním 
náspem hřiště, oprava tedy bude realizována formou 
bezvýkopové technologie. Vzhledem k  plnému 
vytížení kapacity potrubí nesmí dojít ke snížení 
dimenze potrubí. Oprava bude prováděna bez pře-
rušení provozu kanalizace.

Obec Psáry objednala u společnosti VRV a.  s. 
poradenství k postupu řešení problematiky balastních 
vod v řešené lokalitě a vyhlásila výběrové řízení na 
monitoring průtoků při dešťových srážkách a v bez-
dešťovém období. Ze získaných dat bude sestaven 
hydraulický model a navrženo řešení tak, aby se 
kritické situace v ulici Psárská již neopakovaly. O dal-
ších krocích Vás budeme informovat. 
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pedagogové z mateřské školy využijí potenciál nové-
ho přírodně vzdělávacího areálu s venkovní třídou 
a pomohou dětem objevovat to, na co se v dnešní 

přetechnizované době zapomíná – totiž jak pevné 
pouto spojuje člověka s přírodou!

foto: Vít Olmr

Milan Vácha, starosta obce

O kousek blíže přírodě aneb přírodně 
vzdělávací areál pro mateřskou školu na 
Štědříku

Děti jsou nejspokojenější, když si mohou hrát 
venku, v přírodě, když mohou dovádět, zkoumat, 
prolézat, šplhat... I v té nejhezčí školce se děti těší, 
až budou moci ven, na zahradu, do přírody. A tak 
jsme se rozhodli, že jim jejich školkovou zahradu 

upravíme tak, aby se stala rájem dětských her. 
Na  pozemek školky na Štědříku jsme pozvali 
zahradní architektku, která byla tím kusem přírody, 
který školku obklopuje, od první chvíle nadšená. 
Zahrada jí připomínala svou dispozicí zámecký 
park, a tak se začala rodit myšlenka přírodního 
areálu. Již po několika týdnech spatřil světlo světa 
projekt „Přírodně vzdělávací areál pro MŠ Psáry“, 
plný atypických herních prvků šitých na míru přímo 
naší zahradě. Byť se celá myšlenka jevila jako velmi 
nákladná, nevzdali jsme se naděje, že bychom něco 
takového mohli pro naše děti vybudovat, a požádali 
o příspěvek ve výši 500.000,- Kč nadaci ČEZ. Správní 
radu náš projektový záměr přesvědčil a mohlo se 
začít budovat. A výsledek? 1. září 2014 čekalo na 
děti ve školce obrovské překvapení, jejich zahrada 
prošla radikální proměnou! V centrální části se tyčila 

venkovní třída, z jednoho pískoviště vyrostla 
obrovská listová průlezka se skluzavkou, houpač-
kami a síťovými hnízdy, do druhého pískoviště 
strkal hlavu obrovský pavouk, uprostřed travnaté 
plochy vyrostl házecí strom, na jehož větvích jsou 

kromě hnízd a košů barevní ptáci, úplně jak sku-
teční. Vstup do lesíka je označen závorou a  roz-
cestníky, pod stromy se krčí hlavy obrovských hub, 
které zvou k posezení, na paloučku se plazí obrovští 
hadi, na pružinách se pohupují včelky a jiný hmyz. 
V křovinách děti objevily prolézací tunely, doupata 
a odlité stopy zvířat. Na betonovém plácku mají 
bludiště, pod stromy podestu s dráhou pro autíčka, 
klády vyloženě zvou ke šplhání a Kneippova stezka 
láká zout boty a bosky si vyzkoušet, jak pod nohami 
šelestí listí, jak tlačí velké kameny z řeky, jak hřejivá 
je kůra...

Vidět děti, jak nadšeně zdolávají překážky, zkou-
mají, objevují, experimentují, je samo o sobě důka-
zem, že takovéto projekty mají smysl! Děkujeme 
nadaci ČEZ za velkou finanční podporu a dětem 
přejeme spoustu krásných zážitků! Věříme, že zkušení 

Děkujeme nadaci ČEZ za příspěvek ve výši 500 000 Kč na 
vybudování hřiště u mateřské školy v Psárech.

D
E

Co Vás zajímá
 � Dle veřejné zakázky se má dělat dešťo-

vá kanalizace a povrch vozovky (v ulicích 
Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži). Vozovka 
se zaasfaltuje a  neudělá se plyn, i když je 
na to projekt a stavební povolení a bylo to 
projednáno s plynárnou.

Ing. Pavel Šolc
Vážený pane inženýre,
v uvedených ulicích je již od od 80. let velmi nekva-

litní povrch, který při deštích působí problémy i v ulici 
Na Vápence. Již v roce 2011 jsem po Vašem návrhu 
ověřil stav u plynáren a následně bylo zjištěno, že 
kromě Vás je v této lokalitě malý zájem a nízká ochota 
spolufinancovat výstavbu plynovodu a přípojek. 
Obyvatelé se i díky zvyšující se ceně plynu rozhodli 
pro jiná řešení. Za těchto okolností Pražská plynárenská 
nepovažuje tuto akci za ekonomicky výhodnou a ani 
obec to nezařadila do plánu investic. O tomto jste byl 
neprodleně informován. Za celé čtyři roky nepřišel 
kromě Vás jediný občan z výše uvedených ulic s tímto 
požadavkem. Naopak, občané se na nás ve velké míře 
obraceli se žádostmi o vybudování asfaltového povr-
chu. V  roce 2012 tedy byla vyhotovena projektová 
dokumentace. V roce 2013 se záměr zařadil do plánu 
investic a rozpočtu na rok 2014. Toto bylo opakovaně 
avizováno ve zprávách starosty i  prostřednictvím 
Psárského zpravodaje (02/2014 – článek „Akce roku 
2014“). Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Stavba 
by měla začít v pondělí 6. 10. 2014. 

Za komplikace spojené s výstavbou kanalizace 
a asfaltových povrchů se obyvatelům předem omlou-
váme. V dalším období by se mělo řešit i navazující 
odvodnění a rekonstrukce povrchů ulice Na Vápence.

Milan Vácha, starosta obce

� Proč obec víc nepodporuje dětský 
 fotbal v  Psárech?

Petr K.
Vážený pane,
děkuji za Váš dotaz. Rád bych uvedl 

fakta na pravou míru, neboť se jedná o 
zjevnou nepřesnost. Od voleb v roce 2010 se naopak 

výrazným způsobem zvýšil objem finančních pro-
středků, které směřovaly do SK  Rapid Psáry. 
Považujeme rozvoj sportu, zejména mládežnického, 
za prioritu. S tím souvisí i navýšení financí do rozvoje 
areálu i na samotný provoz klubu. Pro lepší orientaci 
v čase níže uvádím přehledný graf. Z čísel je patrné, 
že do sportu se u nás investuje výrazně více peněz, 
než je v regionu obvyklé. Z výročních schůzí SK Rapid 
Psáry je zřejmé, že si i vedení sportovního klubu této 
podpory velmi váží a výše uvedené informace by 
jistě potvrdilo.

Milan Vácha, starosta obce

Objem finančních dotací pro SK Rapid Psáry 
v letech 2003–2014
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Sociální a kulturní komise 

Říjnové�setkání�seniorů�–� 
povídání o Srí Lance

Členky sociální komise zvou dne 23. října od 
15.30 hod. všechny seniorky a seniory na tradiční 
setkání na obecním úřadě. Tentokrát se můžete těšit 

na cestovatelské zážitky paní Martiny Komrskové 
z jihovýchodní Asie, přímo z ostrova Srí Lanky (dříve 
Cejlon). Je to nádherný ostrov plný rozmanité krajiny 
a rozsáhlých čajových plantáží, plný kulturních 
památek, zajímavých budhistických a hinduistických 
chrámů a  příjemných usměvavých lidí. Přijďte si 
poslechnout povídání o Srí Lance!

Poslední šance vstoupit do 
podzimního semestru U3V

Druhý semestr Univerzity třetího věku s téma-
tem Umění rané renesance v Itálii začal 1. října. 
Pokud jste se ještě nestihli zapsat a zvažujete vstup 

do skupiny pohodových a optimisticky naladěných 
lidí toužících získávat nové informace a přátele, 
můžete se ještě na začátku října přihlásit na e-mailu: 
malkova@psary.cz nebo na tel. 602 714 101.

Pojeďte s námi do divadla
Adventní čas lze strávit i příjemněji než úklidem 

a sháněním dárků. Pojeďte s námi 12. prosince od 
19 hodin do pražského divadla Studio DVA na hit 
minulých Vánoc – muzikál Vánoční koleda. 

Cena vstupenek v  divadle je 700 a 600 Kč, pro 
naše občany jsme je získali za poloviční cenu, tj. 350 
a 300 Kč. Vstupenky si můžete již nyní koupit na 
obecním úřadě u paní Šimkové. 

Dopravu opět zajišťuje zdarma pan Adámek, 
odjezd je z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní 
Jirčany v 17.15 hodin. 

Vánoční koleda
Výpravný muzikál Vánoční koleda na motivy pro-

slulé povídky Charlese Dickense představuje neopa-
kovatelný zážitek na pomezí divadla, koncertu 
a muzikálu. Nechte se unést atmosférou a mystikou 
vánočního Londýna první poloviny 19. století. Stanete 
se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzout-
ského nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném podání 
Karla Rodena. V roli ducha Vánoc se představí Ivana 
Chýlková. Za doprovodu živého orchestru Kryštofa 

Marka zazpívají David Koller, Zuzana Mauréry a Marina 
Vyskvorkina. Představení je vhodné pro děti od 7 let.

Staročeský advent
V sobotu 6. prosince od 13 do 18 hodin Vás 

zveme na předvánoční setkání v ryze staročeském 
duchu na dolnojirčanskou náves, kde společně při-
vítáme jedno z nejkrásnějších a nejsvátečnějších 
období roku.

Těšit se můžete na bohatý program včetně vystou-
pení dětí ze školy, školky a kroužků, stánky, hudbu, 
dobré jídlo a pití. Po setmění bude slavnostně roz-
svícen vánoční strom.

Předvánoční 
setkání seniorů

Další setkání seniorů, tento-
krát již s předvánoční atmo-
sférou, se bude konat dne 
10. prosince od 
15.00 hod. Nebudou 
 chybět koledy, zpívání 
dětí z místní školy, 
dárky, cukroví 
a sváteční 
atmosféra!
Přijďte mezi nás!

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální a kulturní komise
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Sociální komise Vás zve v sobotu 29. listopadu 
na již třetí celodenní předvánoční výlet, tentokrát 
do Regensburgu, krásného bavorského města 
s romantickými uličkami a zákoutími.

Místní adventní trhy jsou hodnoceny jako jedny 
z  nejlepších v  celém Německu. Zájem o ně je tak 
velký, že původní dva trhy se rozrostly a najdete jich 
nyní po městě více. Mezi ty nejznámější patří vánoční 
trhy na náměstí Neupfarrplatz, Lukréciin řemeslný trh 
a Romantický trh v paláci Thurn Taxis. Nikde nechybí 
stánky s  ozdobami, svařákem a punčem, pečenými 
kaštany či bavorskými opečenými klobáskami. Každý 

víkend je zde i bohatý kulturní program, který povýší 
nákupy na krásný předvánoční zážitek. 

Cena zájezdu: pro občany Psár a Dolních Jirčan 
300 Kč, pro ostatní 450 Kč.

Své místo si rezervujte včas na pokladně obecního 
úřadu u pí Šimkové. Zájezd se uskuteční při minimál-
ním počtu 30 účastníků. Čas odjezdu je v  7 hodin 
ráno ze zastávek: Psáry – pekárna, OÚ Psáry, náves 
Dolní Jirčany (restaurace U Suchánků).

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 
241 940 454.

Dejte prostor své tvořivosti!
Již podruhé si můžete na obecním úřadě vlastno-

ručně vytvořit adventní věnec či vánoční dekorace. 
Dílna proběhne 30. listopadu od 13.30 do 17.30 hod. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba provést 
rezervaci účasti na e-mailové adrese:  vodickovab@
seznam.cz. K  dispozici budou opět jedlové větve, 

vázací drát a přízdoby. 
Při rezervaci místa si můžete objednat korpusy na 

věnce, podkalíšky na svíčky a svíčky. Vstup je zdarma, 
občerstvení je vítáno. 

Platit na místě budete pouze skutečně odebraný 
materiál.

Adventní trhy v Regensburgu

Eva Titlová 80

Vladislav Jech 75

Emilie Vorschneiderová 70

Blahopřejeme 
našim občanům,  
kteří v listopadu 
oslaví významné 
životní jubileum

©
 e

ut
hy

m
ia

 –
 fo

to
lia

.c
om



26� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ŘÍJEN�2014 www.psary.cz 27

Stalo se
Martina Jedličková

Pohádkový�les�2014�
aneb jaké to bylo z pohledu návštěvníka, pohádkové bytosti 
a člena organizačního týmu

O Pohádkových lesích v Psárech – Dolních Jirčanech bylo od roku 2012, kdy jejich tradice začala, napsáno 
již mnohé. Ani letošní povedený 3. ročník nebyl výjimkou. Štěstí nám opět přálo naprosto ve všem, od objed-
naného nádherného počasí přes dokonalou partu lidí až po skvělou náladu účastníků. 

Letošní Pohádkový les 2014 zhodnotíme 
z pohledu tří různých účastníků: 

 – návštěvníka (Radana, maminka šestileté Rozárky),
 – pohádkové bytosti (Terka, Princezna ze mlejna),
 – člena organizačního týmu (Ondra – letos král Artuš)
a všem položíme stejné otázky.

 � 1. Jste častým návštěvníkem/dobrovolníkem 
u  nás pořádaných akcí pro děti. Jak se Vám líbil 
letošní ročník Pohádkového lesa?

Radana: Chodíváme na všechny Vaše akce, ať už 
na noční stezky odvahy nebo Pohádkové lesy. Letošní 
ročník byl velmi povedený, oceňuji stále více systém 
registrací a s  ním spojený luxus přijít na předem 
dohodnutý čas bez nutnosti stát někde frontu. To je 
prostě skvělé! 

Terka: Až do letošního roku jsem byla na všech 
akcích jako účastník, loni jsem stanoviště chtěla, ale 
nezbyla na mě bohužel role. Letos jsem si to už 
pohlídala a byla ze mě Éliška na stanovišti Princezny 
ze mlejna. Svou premiéru jsem si užívala a učila se 
přímo od mistrů. Sledovat Markétu Chvátalovou 

(čertíka) a Martinu Komrskovou (čarodějnici) byl prostě 
neskutečný zážitek a herecký koncert! Někdy jsem 
úplně zapomínala svou roli, jak mi tekly slzy smíchy. 
A děti byly skvělé!!!

Ondra: U Pohádkových lesů jsem jako člen týmu 
od dob jejich vzniku. Jednou jsem prostě přišel na 

dvůr za školu, bez ptaní jsem dostal do ruky štětec 
a barvu a nějaké dvě (Martina a Lenka ) mi řekly, 
abych maloval hrad. Vlastně ani nevím, jak se ze mě 
asi po dalších deseti minutách stal Luke Skywalker 
(Pohádkový les 2012). Teď už si začátek školního roku 
bez Pohádkového lesa ani nedokážu představit. Sice 
potom spím asi 2 dny v kuse, ale za ten zážitek a za 
tu partu kolem to všechno stojí!!!

 � 2. Jak se Vám líbila jednotlivá stanoviště?
Radana: S Rozárkou a jejím kamarádem jsme šli 

trasu pro mladší, ale nedokážu Vám říct, které se mi 
líbilo nejvíc. Kocour v botách byl nádherný, Včelka 
Mája podle mne bzučí ještě dodnes, u Princezny ze 
mlejna jsem si to užívala i já. Rumcajs s Mankou byli 
skutečně jak z pohádky, Motýl Emanuel s Makovou 
panenkou strašně roztomilí, Vodník zase patřičně 

strašil. Míjeli jsme i stanoviště Apačů, to byla společně 
s hudbou jak scéna z filmu. Prostě paráda. 

Terka: No, nejvíc se mi líbilo přeci to moje!!! Ale 
vážně, úplně vedle jsem byla z Avatarů, byli úžasní, 
Simpsonovi byli jak ze seriálu, krásný byl Old 
Shatterhand, Vinnetou i král Artuš a z Fantomase šla 
fakt hrůza. Viděli jste krásnou Lociku? A Doba ledová 
byla naprosto úžasná!!! 

Ondra: Ach jo, celkem zbytečná otázka pro mne. 
Za celé tři roky jsem bohužel neměl tu možnost 
jednotlivá stanoviště vidět v akci, ale i tak je super 
sledovat alespoň ta, která míjím cestou na své sta-
noviště, a vidět masky, jak vznikají v průběhu dopo-
ledne na hrázi. Já osobně letos smekám před mas-
kováním Avatarů a Gorgon, Baba Jaga mě dostala, 
byla skvělá. A masky Doby ledové – bomba. 

Ke zdaru již třetího Pohádkového lesa přispělo mnoho dobrovolníků svou prací, umem či financemi. 
Nelze vyjmenovat všechny a nikoho nevynechat. Děkuji proto všem spoluorganizátorům, dobrovolníkům, 
dolnojirčanským hasičům a těm, kteří nabídli nezištně svou pomoc a díky tomu jsme dělali celý den radost 
stovkám dětí a jejich rodičům.

Za zmínku jistě stojí i pomoc při kompletování a balení Černého Petra, kterého obec nechala vyrobit 
pro malé účastníky Pohádkového lesa. Na jednotlivých kartách jsou půvabné kresby postaviček z letošního 
pohádkového lesa od naší vrchní výtvarnice Lenky Málkové.

Vlasta Málková, místostarostka

Letošní výtěžek z Pohádkového lesa, 
který činí 20.329,- Kč, bude rozdělen mezi 
základní školu, mateřskou školku a cen-
trum Mozaika. Loňský příspěvek byl použit 
na sportovní vybavení a aktivity, tentokrát 
bude podpora zaměřena na rozvoj čtenářské 
gramotnosti a nákup knih a časopisů, aby 
byl svět fantazie a dobrodružných příběhů 
dětem zase o kousek blíže.
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Takže za mě závěrem. Bylo to opět luxusní, vážení, 
díky Vám všem! Jen kvůli Vám sem jezdí děti s rodiči 
z míst i stovky kilometrů dalekých. 

Vlasti, díky za počasí a veškerou technickou orga-
nizaci a podporu. Leni, díky za kostýmy. Ilčo, díky za 
nápady. Marťo, díky za kompletní servis registrací 
a  zázemí. Jani, díky za nadšení a podporu. Ondro, 
díky za veškerou pomoc. 

Vám všem na stanovištích – zrajete jak víno, jste 
čím dál lepší, díky moc!

Pohádkový les 2014 je za námi, ať žije Pohádkový 
les 2015!

 � 3. Proč se účastníte místních Pohádkových 
lesů?

Radana: Protože z nich dýchá láska a nadšení, se 
kterým to všichni dělají. Každý rok se těším na nová 
stanoviště a masky a vždycky si celé odpoledne vážně 
užijeme.

Terka: Protože je tady spousta legrace a super 
parta! Jsem moc ráda, že už jsem její součástí. 

Ondra: Protože mám rád ten pocit, když mi moji 
známí a kamarádi, které sem pozvu, řeknou, že to 
byla super akce a už se těší na další. Líbí se mi, že 
postavy ztvárňuje i místní omladina, a je vidět, že je 
to baví. 

Děkujeme
 y panu Kukalovi, který nám opět zapůjčil prostranství u rybníka Kukaláku,
 y manželům Kaidlovým, kteří věnovali drobné odměny a tašky pro děti,
 y firmě Penam za perníky a chleba,
 y restauraci Na Kopečku za buřty a limonádu,
 y firmě VHS za finanční příspěvek na sladkosti,
 y firmě Rumpold za finanční příspěvek na dárky pro děti,
 y skupině Fishmeni za hudební produkci.

D
E
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 Jana Tylová

Úklid�lesíku�Na�Vysoké
V sobotu 23. srpna se na výzvu obce Psáry sešlo 

kolem 50 nadšenců, aby vyčistili lesík od odpadků. 
Všichni se s  velkým elánem pustili do práce a tři 
přistavené kontejnery se rychle plnily. Pomáhaly 
i  děti. To, co se v  lesíku našlo, mnohé překvapilo. 
Záchodová mísa, koberec, linoleum, pneumatika, 
kbelík, plasty a stavební suť cihlami počínaje a beto-

novými kvádry se zbytky železa konče. Velmi nebez-
pečný byl skleněný odpad a různé zrezivělé plechov-
ky. Ale uklízelo se i velké množství tak zvaného bio 
odpadu z  okolních zahrádek, který do lesa také 
nepatří. Po vydatném obědě, který pro brigádníky 
zajistila obec, se většina opět pustila do práce. Plošně 
se odklízely suché větve a v rámci možností se vylep-

šila průchodnost lesíkem.
„Bez práce nejsou koláče,“ a tak i my jsme po práci 

dostali „obecní koláče“ ve formě vuřtíků, klobás 
a výborných piškotových řezů. Všechno občerstvení 
bylo výborné a přišlo opravdu vhod. Jako účastník 
si dovolím hodnotit celou akci na výbornou. Platí jak 
pro organizátory a všechny, kteří se na přípravě akce 

podíleli, tak samozřejmě i pro občany, kteří se 
zúčastnili.

A na závěr si dovolím všem občanům žijícím v okolí 
výše zmíněného lesíka vzkázat: Udržujte prosím les 
v čistotě, nevyvážejte sem ani bio odpad ze zahrad. 
Do lesa nepatří! Likvidaci tohoto odpadu má obec 
dobře zajištěnou a je jen na Vás ji využívat.

Ladislav Jašinský

Poslední prázdninová sobota
Členové SDH Psáry se 30. srpna v odpoledních 

hodinách postarali o zpestření posledního prázdni-
nového víkendu svých nejmladších hasičů. V prostoru 
lesa za skálou pro ně připravili „bojovku“ plnou zábavy, 
napětí a překvapení. Na vyznačené trase bylo pět 
stanovišť, na kterých plnily dvojčlenné hlídky úkoly 

zaměřené na první pomoc, vázání uzlů, střelbu ze 
vzduchovky a hod míčkem na cíl. Nechyběl ani spe-
ciální hasičský úkol spočívající v rozvinutí hadice, 
připojení proudnice a svinutí hadice. Sedmnáct 
malých nadšenců muselo na trase nalézt celkem 
dvacet plastových krabiček ukrytých za pařezy nebo 
v  dutinách stromů. V nich byly připraveny otázky, 
které měly prověřit znalosti přírody, místopisu, ale 
i důležitých telefonních čísel. Tato část „bojovky“ byla 
natolik zajímavá, že zaujala i nenechavé houbaře. 

Škoda jen, že houbaři po nalezení krabičky a provedení 
kontroly obsahu zapomněli krabičku vrátit na místo.

A jak to již bývá, nakonec přišlo to nejlepší. Honza 
provedl vyhodnocení celé akce, při kterém nezapo-
mněl vyzdvihnout nejen nejlepší výkony, ale i „nej-
vtipnější“ odpovědi. Všichni dostali diplomy a sladké 

odměny. Vítězové pak něco navíc. Celá akce, které 
mimo jiné přálo i počasí, byla zakončena tradičním 
opékáním špekáčků s  občerstvením. Poděkování 
patří nejen soutěžícím a doprovázejícím rodičům, 
ale především organizátorům z řad členů SDH Psáry, 
kteří pro své nejmladší parťáky připravili další zají-
mavou akci.

 Podrobnou fotodokumentaci najdete na stránkách 
www.hasicipsary.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Psáry pořádá nábor do nově vzniklého 
kroužku Mladých hasičů pro děti od 6 do 15 let

 y naučíš se základy první pomoci,
 y zlepšíš si fyzickou kondici,
 y zažiješ spoustu legrace,
 y ovládneš práci s buzolou a mapou,
 y seznámíš se s prací hasičů, s jejich technikou 
a vybavením,

 y zlepšíš svoji mušku při střelbě ze vzduchovky,
 y stane se z tebe expert ve vázaní uzlů,
 y podnikneš s námi výlety do přírody,
 y čekají tě exkurze u hasičů, spousta dalšího poznání, 
her, zábavy a sportu.
Také tě čeká soutěžení, protože třešničkou na 

dortu je příprava na soutěžní klání, které se nazývá 
hra PLAMEN, při které ukážeš, co jsi se všechno nau-
čil/a a jak dokážeš spolupracovat s ostatními kama-
rády, tak neváhej a přijď mezi nás.

Schůzky probíhají každé pondělí od 17  hod. 
v hasičské zbrojnici SDH Psáry. Do kroužku se můžeš 
přihlásit a na další informace se zeptat na email 
hasicipsary@hasicipsary.cz

tel.: Jan Honek – velitel SDH Psáry 603 182 279
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Lucie Libovická

Posvícení i počasí se opět vydařilo
Poslední zářijová sobota na dolnojirčanské návsi patřila již tradičně svatováclavskému posvícení. 

Od 11 hodin se prostranství zaplnilo stánky, na 
pódiu se střídaly děti z mateřské a základní školy. 
Kdo nechtěl ztrácet čas s  přípravou oběda, mohl 
využít širokou posvícenskou nabídku stánků i místních 
restaurací, která zahrnovala oblíbené kachny, jitrnice, 
grilovaná masa, klobásy i sladké trdelníky. Nechyběl 
ani tradiční burčák, víno a pivo. Děti více než jídlo 
ocenily dobové stánky s  ukázkou řady již dávno 
zapomenutých řemesel jako je kovolitec, hrnčíř, 
přadlena či pekařka placek připravovaných přímo 
nad ohněm. Šikovné děti vítala i dílna, kterou připravil 
a  organizoval volnočasový klub Mozaika. Vyráběly 
se zde svíčky a navlékaly korálky. Kdo měl málo 

pohybu, mohl se vydovádět na houpačkách, skákacích 
hradech a vyzkoušet si posezení na historickém 
traktoru.

Velký ohlas sklidily dvě vystoupení skupiny histo-
rického šermu. Šermíři v dobových kostýmech svedli 
řadu soubojů, nechyběly ani ukázky několika historic-
kých střelných zbraní, při nichž doslova zaléhaly uši. 

Během odpoledne byl také představen obecní 
kalendář pro rok 2015 s názvem Zahrady a zahrádky. 
Vznikl stejně jako v předchozích dvou letech z nejlep-
ších fotek zaslaných místními obyvateli do fotosoutěže, 
která probíhala na jaře a v létě letošního roku. Autorům 

fotek zařazených do kalendáře poděkovala na pódiu 
místostarostka Vlasta Málková a předala jim poukázky 
na nákup fotografického zboží. 

V 18 hodin se pozornost přesunula k vystoupení 
komorního souboru Vocalica, který sklidil velký 
úspěch již během loňského Staročeského adventu 
na dolnojirčanském náměstí. Tentokrát soubor 
vystoupil v nedalekém kostele svatého Václava, jehož 
akustika a prostředí zážitek ze zpěvu skvěle sehraného 
vokálního soboru ještě umocnil.

Každé posvícení by však mělo končit zvesela, o což 
se dlouho do noci starala skupina Fishmeni a nabídka 
dobrého jídla a pití v restauraci Na Kopečku. 

Obecní kalendář na rok 2015 – Zahrady a zahrádky byl představen na Svatováclavském 
posvícení. Odměněni byli také autoři nejlepších fotek, které byly do kalendáře vybrány. 
Kalendář lze zakoupit na obecním úřadě nebo v trafice na Štědříku.

Děkujeme 
– Janu Soukupovi za věnování materiálu na výrobu svíček pro děti,
– Ondřeji Kracmanovi z Mozaiky za pomoc s dílničkami pro děti, Romaně 
–  Friedrichové za pomoc s dílničkami pro děti a všem ostatním, kteří se na akci 

podíleli.

D
E
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Jirčanští železní hasiči
Jiří Hofírek z dolnojirčanského hasičského sboru 

startoval 6. září na vyhlášeném závodě Pražský Iron 
Fireman. Tento závod má dlouholetou tradici a zahájil 
u nás vlnu dovednostních soutěží TFA (Nejsilnější 
hasič přežije). Závod začíná roztažením dvou řad 
hadic spojených do délky 80 metrů, následuje pře-
valení těžké pneumatiky z nákladního automobilu, 
přenos dvou 30 kg závaží, přelezení 2 m vysoké 
bariéry, odtažení 80 kg těžké figuríny a úplně na 
konec musí hasič plně 
oblečen do zásahové-
ho kompletu s dýcha-
cím přístrojem na 
zádech svižně vyběh-
nout do 26.  patra 
budovy City Empiria 
(Motokov) na Pankráci. 
Iron Fireman je nejtěž-
ší ze všech podobných 
soutěží. Prověří fyzic-
kou a psychickou odol-
nost hasiče až takzva-
ně na krev. Přesto se 
na startu stále častěji 
objevují i ženy. Zatím 
tedy ne ty naše z  jir-
čanského sboru, je to 
však jen otázka času. Třeba Naďa Raušerová má již 
na poličce připravené místo pro šestý pohár. Je naší 
„nejželeznější“ hasičkou a  obsazuje přední místa 
prakticky na všech soutěžích. Poslední pohár přivezla 
z Říčan. Nedělá to však jen pro sebe a pocit vítěze, 
ale motivuje a podporuje další adeptky našeho sboru 
a pomáhá jim zvládat tyto těžké disciplíny. 

Naší hlavní mimo sportovní aktivitou byla účast 
na Pohádkovém lese. Příprava technického a zdra-
votního zabezpečení byla doufám bez závad 

a pohádkové postavičky čarodějnic, Rumcase, Manky, 
Cipíska a Baby Jagy se dětem líbily, dospělí nás občas 
v převlecích nepoznávali. Naší hlavní odměnou byl 
dětský úsměv, bohužel ale i pláč malých 
strašpytlíků.

Naší další aktivitou byly zásahy. Naštěstí při těchto 
událostech nebylo velkých škod, ani nebyl nikdo 
zraněn. Jednalo se většinou o likvidaci bodavého 
hmyzu, zasypávání olejových skvrn na silnici, ale 

i zjišťování zdroje zne-
čištění potoka na 
Štědříku. Posledním 
naším zásahem byl 
požár pece, kde došlo 
k nežádoucímu hoření 
během technologic-
kého procesu. Zde 
jsme spolupracovali 
s kolegy z HZS Praha, 
Říčany a Jílové. Ve 
volném čase pracuje-
me na technice a na 
údržbě rozpadající se 
zbrojnice. Máme 
v plánu rozšířit vozid-
lové stání o jedno 
a  realizovat výměnu 

střešní krytiny. Plánů máme dost a pomalu si je 
plníme. Třeba jednou bude v Jirčanech stát samo-
statná a moderní hasičská zbrojnice, o které snili již 
naši dědové. S moderní technikou, samozřejmě. A tak 
stále setrváváme v perníkové chaloupce, ale s poci-
tem, že jsme užiteční a že občané si naší dobrovolné 
práce váží. 

Hezký podzim přejí hasiči Dolní Jirčany – pro vaši 
bezpečnost.

Velitel JSDH Bc. Miloslav Burián

Sport

První měsíc nového školního roku máme za sebou 
a začíná nová sportovní sezona

Rádi bychom se pochlubili svými úspěchy v  minulém období a popřáli našim malým sportovcům do 
podzimní sezony hodně sportovních úspěchů a nadšení. Mějte radost ze hry, držíme vám pěsti!

FOTBAL
Turnaj v Otrokovicích 2.–4. května 2014

Naše mladší a starší přípravka se zúčastnila začát-
kem května dvoudenního mezinárodního turnaje 
v Otrokovicích, kde jsme byli nováčky oproti ostatním 
týmům, které zde soutěží každým rokem. Byli jsme 
mile přivítáni a velice překvapeni přátelskou atmo-
sférou, která panovala po celé dva dny turnaje. Přes 
velkou nepřízeň počasí, provázející nás po celou 
dobu soutěže, jsme si turnaj všichni skvěle užili. 
Poprvé v soutěži si naši fotbalisté zvolili maskota 
týmu, kterým se překvapivě stala plyšová hračka 
lenochoda.

Děti získaly nové zkušenosti a rodiče si naplno 
vyzkoušeli roli fanoušků. Přes skutečnost, že jsme na 
tomto turnaji byli nováčci, nás potěšilo umístění 
v první desítce. Všichni velice rádi vzpomínáme na 
chvíle strávené v Otrokovicích, které byly zakončeny 
příletem helikoptéry přímo na fotbalové hřiště. Velké 
poděkování patří celému realizačnímu týmu a tre-
nérům, kteří tuto akci zajišťovali.

Děkujeme
Jana a David Dalibábovi

Mini přípravka
15. června ukončila s velkým úspěchem jarní soutěž 

MINI PŘÍPRAVKA pod vedením trenérů Aleše Mudráka 
a Radka Vondrušky. Ta se konala formou turnajů. Na 
závěrečný turnaj jeli naši nejmenší do Kamenného 
Přívozu, kde se konalo i celkové vyhodnocení. Naši 
nadějní budoucí fotbalisté se umístili na krásném 
druhém místě a přivezli domů pohár.

Utkání maminky proti dětem – 2. ročník
Úplný konec fotbalové sezony proběhl zakončením 

fotbalového utkání MAMINKY proti DĚTEM. Na hřišti 
to chvílemi vypadalo, jako když se splaší pytel blech. Prořezání a kácení 

stromů z lana

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

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách

Ilustrační foto
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Bavily se nejen děti a maminky, ale především fanouš-
ci, kteří komentovali celé utkání slovy: „Je vidět, že 
jsou zase o rok starší. Maminkám nějaký ten měsíc 
přihoršil v  jejich fyzičce a dětičkám pomohl v  jejich 
vylepšení.“ I přes veškerou snahu rozhodčího Vladimíra 
Škrabáka pomoci maminkám ke gólu se vítězem 
utkání staly děti! 
Letní soustředění

I letos se uskutečnilo letní fotbalové soustředění. 
Proběhlo poslední týden v srpnu kousek od Plzně, 
v  krásné přírodě na konci vesnice Plasy. Bohužel 
našim sportovcům nepřálo počasí, což zhoršovalo 
práci trenérům. Děti i trenéři se vrátili zdraví a ve 
stejném počtu jako při odjezdu, a to je 
nejdůležitější.

V současné době máme cca 60 dětí rozdělených 
do pěti skupin fotbalistů ve věku od 3 do 12 let. Na 
každou skupinku potřebujeme dva trenéry, doplnit 
stav trenérů je v současné době náš prvořadý úkol. 

Tímto prosíme o pomoc s trénováním našich malých 
fotbalistů. 

Hledáme ženy i muže, kteří mají rádi fotbal 
a děti a jsou ochotni nám pomoci s trénováním.
Nabízíme: 

 y možnost získání trenérské třídy,
 y úsměvy a vděčnost dětí,
 y podporu rodičů i výboru SK Čechoslovan.
Kontaktujte nás prosím na tel. Romana Hájková 

602 100 530.

VOLEJBAL
V květnu letošního roku se několik malých volej-

balistů našeho 
s p o r t o v n í h o 
klubu prvně 
zúčastnilo tur-
naje na kurtech 
TJ Praga v Praze 
9 Vysočanech, 
kde se umístili 
na předních 
příčkách turna-
je. Děkujeme 
jim tímto za 
reprezentaci 
naší obce a těší-

me se na další sportovní úspěchy! 
V  říjnu 2013 

byl z  iniciativy 
Aleše Kohouta 
učiněn pokus 
o  založení jir-
čanského dět-
ského oddílu 
p o h y b o v é 
výchovy se 
zaměřením na 
volejbal. Pokus 
se zdařil, mládež 
se zájmem 
o  pohyb se po 

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní 
místostarostce za veškeré volnočasové aktivity 
pro naši drobotinu, vedení sportovního klubu 
Čechoslovan, panu starostovi a panu Jaškovi za 
veškerou podporu a rozvoj sportovních aktivit 
v  naší obci. Především pak za rozvoj dětských 
oddílů, které vznikly v  Dolních Jirčanech téměř 
po dvacetileté pauze. V roce 2010 jsme začínali 
se sedmi čtyřletými dětmi s myšlenkou postavit 
alespoň jedno fotbalové mužstvo mini přípravky. 
Další dětské oddíly vznikly v  roce 2013 – oddíl 
míčových her, zaměřený na volejbal a cvičení pro 
děti, které se specializuje na všeobecnou sportovní 
přípravu včetně nářaďového cvičení. V současné 
době navštěvuje sportovní oddíly celkem cca 110 
dětí.

Více informací najdete na stránkách našeho 
sportovního klubu www.skcechoslovan.cz.

Děkujeme a těšíme se na další aktivní 
spolupráci. 

Za všechny sportovní nadšence Romana Hájková 
– koordinátorka mládeže SK Čechoslovan

celé zimní a jarní období scházela v hojném počtu. 
Logickým vyústěním se tedy v  létě stal týdenní 
pohybově–společenský pobyt v kempu v  Plasech 
u Plzně. Věkové rozpětí účastníků bylo cca 8–12 let 
s  jasnou převahou děvčat (to vcelku koresponduje 
i s jirčanským sportem dospělých – kluci prostě hrajou 
fotbal, holky volejbal). 

Pracovní název „volejbalové soustředění“ určil 
pohybovou prioritu, tedy volejbal, který byl doplněn 
o testy dynamické pohybové zdatnosti, resp. obrat-
nosti, a vytrvalostní testy. Protože volejbal je kolek-
tivní sport, společenská část nám pak měla odhalit 
míru sociální adaptability a odolnosti jednotlivých 
účastníků v cizím prostředí bez běžných vlivů rodiny, 
domova nebo školy. Tedy schopnost vytvořit fungující 
širší kolektiv a aktivně se do něj zapojit.

Celému týdennímu pobytu jednoznačně domi-
noval pohyb – dopolední túry na kolech (a žádné 
asfaltové rovinky, nýbrž kopce nahoru dolů v  lesním 
terénu), odpoledne pak přesun na kolech (naštěstí už 
po rovince) na kurty a nácvik volejbalu, se všemi 
krásami a záludnostmi hry na antuce. A večer spor-
tovní testy, soutěže, zjišťování antropologických dat 
pro růstové grafy a grafy BMI k věku apod. To vše ve 
volných chvílích proloženo badmintonem nebo 
stolním tenisem, divadelními scénkami a skeči. 
Naplánovaný „volný“ den pak ve skutečnosti zname-
nal půlhodinový zrychlený pochod na nádraží, pěší 
výlet do plzeňského muzea strašidel, kompletní 
procourání zoologické zahrady a dinoparku, poklus 
na nádraží… Oddech v žádném případě.

Sledování sociálního chování všech členů bylo 
sice vedlejším cílem soustředění, leč jak shora zmí-
něno, nikoli nezanedbatelným. Protože jsme svoje 
ovečky doposud znali pouze z devadesátiminutových 
tréninků jednou týdně, bližší poznání není nikdy na 
škodu. Základním konstatováním může být, že za 
dobu našeho pobytu nedošlo k žádným známkám 
problematického, nespolečenského nebo jinak 
negativního chování. Zcela jednoznačně převládalo 
kamarádské, nesobecké chování, a to jak v klidovém 
režimu běžného dne, tak i při větší zátěži. (Zajímalo 
by mne, nakolik byl tento projev ovlivněn fenoménem 
„semknutí mas pod jhem tyranů“, nebo jestli to je takhle 
normální.)

Shrnuto a podtrženo – úspěšný týden (mohlo být 
tepleji, jenže počasí ještě neporučíme) bez újmy na 
zdraví nebo jiných ztrát. A mimochodem – bez pro-
blémů všichni vydrželi celý týden bez mobilních 
telefonů, i-Phonů, internetu a jiných civilizačních 
vymožeností… A pak že to nejde.

Ivan Kolář

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 28. 9. 2014 (bez záruky)

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

1. Vestec 6 5 1 0 22:2 16 (10)

2. Libčice 6 5 1 0 17:9 16 (4)

3. Dobříč 6 5 1 0 15:8 16 (10)

4. Psáry 6 5 0 1 20:13 15 (6)
5. Hostivice 6 4 1 1 15:10 13 (4)
6. Úhonice 6 3 1 2 19:14 10 (-2)
7. Choteč 6 3 0 3 13:16 9 (3)

13. Měchenice 6 0 1 5 9:24 1 (-8)
14. Štěchovice B 6 0 0 6 2:13 0 (-9)

Poslední zápas: Psáry – Štěchovice B 1:0 (0:0) 
Branky:  Keller Antonín

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

1. D. Jirčany 6 5 0 1 16:5 15 (3)
2. Zlatníky 6 4 1 1 32:8 13 (7)
3. Jíloviště B 6 4 1 1 23:11 13 (4)
4. Hvozdnice B 6 4 0 2 19:12 12 (3)
5. Libeř 6 3 1 2 19:9 10 (1)
6. Zvole B 6 3 1 2 8:13 10 (-2)
7. Krňany 6 2 3 1 14:10 9 (-3)

13. Klinec 6 1 0 5 5:28 3 (-3)
14. Hradištko B 6 0 1 5 5:32 1 (-8)

Poslední zápas: D. Jirčany – Davle 2:1 (1:1)
Branky:  Škrabal Roman, Frei Pavel – Fábera Martin

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

1. Vestec B 8 7 0 1 38:5 21 (6)
2. Libeř B 8 7 0 1 32:12 21 (12)
3. Okrouhlo 8 5 2 1 23:11 17 (8)
4. Pikovice 8 5 1 2 30:16 16 (4)
5. D. Jirčany B 8 4 2 2 12:13 14 (5)
6. Hostivice C 8 4 1 3 15:20 13 (4)
7. D. Břežany A 8 4 0 4 22:19 12 (0)
8. Zlatníky B 8 4 0 4 19:18 12 (-6)
9. Bojanovice 8 3 1 4 15:22 10 (-5)

10. Psáry B 8 3 0 5 22:25 9 (-6)
Poslední zápasy: Psáry B – Okrouhlo 3:5 (2:2) 
Branky: Vizvari, Exler Petr, Keller Antonín – nehlášeno, 
Kadlec Petr, Moravec Jindřich, Novák Jakub, Šolc Petr
Libeř B – D. Jirčany B – 7:0 (4:0) 
Branky:  Pudil Adam 3, Pertl Jiří 3, Matoušek Tomáš
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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,-

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: ŘÍJEN 2014, vyšlo 1. 10. 2014
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager

Kultura Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
Aktuálně probíhající výstavy:
do 16. 11. Pozdní sběr
Výstava obrazů Aleše Krejči

do 23. 11. Včely
Interaktivní výstava pro všechny děti i dospěláky.
do března 2015  Dekorační kameny
Výstava o stvoření kamenných skvostů od suroviny 
až po umělecká díla. Výstava Muzea Českého ráje 
v Turnově.

Odpolední bruslení s hudbou
so 4. 10. 14.30–16.30
so 18. 10. 14.15–16.15
so 25. 10. 14.30–16.30
Veřejná školička bruslení pro děti
Každé úterý od 13.30 nebo každý pátek od 14.00.
Kurzovné: 60 Kč/hod.
Informace:
pro úterní školičku: S. Manová, tel. 774 202 768
pro páteční školičku: J. Ksandrová, tel. 603 894 738

Zveme Vás na 7. ročník 
DRAKIÁDY

18. října od 13 hodin
na hřišti v Dolních Jirčanech.
Čeká Vás den plný her, zábavy a pouštění draků. 

Těšit se můžete také na dílny a drobné 
občerstvení.

Nezapomeňte s  sebou draka, dobrou náladu 
a přijďte si s námi hrát a soutěžit.

Pořádá SK Čechoslovan Dolní Jirčany a přátelé 
klubu.

Havelské posvícení
Zveme vás na Havelské 

posvícení, které proběhne 
v  sobotu 18. října od 
13.00  hod. na hřišti 

v Psárech.

Jako každý 
rok, tak i  letos 
si můžete po 
celý den užít 
skvělou atmo-
sféru havel-
ského posvíce-

ní v  Psárech. 
Čekají na vás 

fotbalová utkání, 
hudba, pivo, grilované 

pochoutky a řada dalších 
překvapení.

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

Hudební večery
24. 10., 19.30 hod. „60 let Rock & Rollu“
Pavel Sedláček se skupinou CADILLAC
Vstupné 250,- Kč

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz, tereza.sladkova@oujesenice.cz
21. 10., 19.00 hod. Filumena Marturano
divadelní představení, hrají Simona Stašová, Svatopluk 
Skopal a další.
Vstupné 320,-/290,-/250,- Kč
24. 10., 20.00 hod. TANČíRNA

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
13. 10., 19.30 hod. 
 FRANTIŠEK NEDVĚD  
s kapelou TIEBREAK
Vstupné 300,-/250,- Kč

13. 11., 19.30 hod. Cena za něžnost
Účinkují: Jana Janěková, Alexej Pyško, Jitka 
Čvančarová, Jan Kačer, Daniela Choděrová, Marcela 
Holubcová. Divadelní hra Dana Gordona vznikla 
podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal 
hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara 
za nejlepší film.
Vstupné 400,-/350,-/300,-Kč




