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  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

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

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

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

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba 
 775 775 978

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

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

Obecní úřad – pozor změna
úřední hodiny červenec a srpen:
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí–čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–13 hod.
Z důvodu rekonstrukce chodby na OÚ může být 
provoz úřadu dočasně omezen.
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. 

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům 
se Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho 
vyzvednout na 
obecním 
úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.

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

21. 8., 20 hod.
VoKoBere
zámek Štiřín

do 13. 9.
140 let SDH Jílové 
u Prahy – výstava
Regionální muzeum 
Jílové u Prahy

5. 9.
Pohádkový les
hráz rybníka Kukaláku

17. 9., 15 hod.
Setkání seniorů
OÚ Psáry

14. 10., 14 hod.
Diskuzní středa
OÚ Psáry

1. 7.–31. 8.
Guliano Collini – 
výstava fotografií
Těptín

4. 7., 13–20 hod.
10. muzejní potlach

Regionální muzeum 
Jílové u Prahy

9. 9., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

24. 7., 20 hod.
Jiří Šlupka Svěrák 

& Nejenblues
zámek Štiřín

12. 9., 6.50 hod.
Zahrada Čech – 

Litoměřice
odjezd Psáry, Dolní Jirčany

29. 8., 5.50 hod.
Země živitelka – 

České Budějovice
odjezd Psáry, Dolní Jirčany.

16. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

OÚ Psáry

do 6. 9.
Bylinky – výstava

Regionální muzeum 
Jílové u Prahy

7.–11. 10.
Zájezd do Toskánska

8. 7., 8.50 hod.
Prohlídka zámku 
Jemniště 
odjezd Psáry, Dolní Jirčany

12.–13. 9.
Zámek Lednice 
a sklípek U Sedlářů 
v Mutěnicích

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry, RC Domeček a Nízkoprahový klub Mozaika
Vás srdečně zvou  na

Kdy:  
v sobotu 5. září 2015 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

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

Startovné:
50,- Kč

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

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s Kohoutkem a Slepičkou, Pipi
punčochatou i Pošťákem Patem, Mořskou vílou Arielou i papoušky z Ria a najdou spoustu dalších
pohádkových bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, s císařem Rudolfem stvoří Golema, potrápí je Bilbovy hádanky ve tmě, naučí se, jak
vycvičit draka, a s Aladinem a Jasmínou vyřeší tajemství džina v lahvi... Pro výběr této trasy je důležité,
aby dítě umělo číst a psát.

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

Pro děti i dospělé hraje živá hudba - skupina Fishmeni.
Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a buřt
zdarma. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli.
Malování na obličej na startu / cíli. Možnosti parkování budou
vyznačeny.

w

ww.psary.cz
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2015 ze dne 27. 4. 2015
Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Milan Vácha

RO Usnesení č. 53/12–2015
I. schvaluje

Podání námitky proti návrhu 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje a  vy-
hodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný 
rozvoj území pod č.  j. 042108/2015/KUSK ze dne 
19. 3. 2015, která byla projednávána na veřejném 
projednání dne 23. 4. 2015. Obec Psáry trvá na po-
žadavcích zaslaných dopisem ze dne 24. 8. 2007 
pod názvem „Věc: Vyjádření k oznámení záměru 
„Dálnice D3 „Středočeská“ – stavby 0301 – 0303 
(1. etapa)“ v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí“, které nebyly do dnešní-
ho dne jednoznačně splněny.
Důvodem je zejména neřešení zásadních otázek 
ohledně dopravy směrem do Prahy a zejména 
špatné zkušenosti obce s výstavbou obdobné 
stavby, tedy Pražského okruhu.
V případě, že by se stavba dálnice D3 realizovala, 
obec upozorňuje, že bude trvat na důsledných 
opatřeních, která zabrání zhoršení kvality života 
v obci, a to zejména opatření protihlukových. Tato 
protihluková opatření bude požadovat provést 
v celé délce úseku od Pražského obchvatu až po 
tunel u Libře, zejména pak v místech mimoúrov-
ňových křížení. Zároveň bude požadovat dokon-
čení chybějícího valu v zatáčce obchvatu mezi 
druhým a prvním kilometrem a přerušeného valu 
u nadjezdu z Horních Jirčan do Jesenice.  
Stejně tak bude obec požadovat v dalším stupni 
dokumentace posouzení technického řešení vjez-
du do obce Psáry, které je s ohledem na stávající 
komunikaci kapacitně nevhodné.

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

RO Usnesení č. 54/12–2015
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IP-12-6008530/VB01 
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemcích 
p. č. 875/1 a 1082/2 v k. ú. Psáry za jednorázovou 

náhradu ve výši 10.500,- Kč. 
II. pověřuje

Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 55/12–2015
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplat-
ná) č. SUZB/4009/2015 mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a. s. na umístění dvou světel veřejného 
osvětlení v ul. Finské domky na sloupy rozvodu el. 
energie. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 56/12–2015
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaná) a GAD LINE spol. s r. o. (dárce). Předmětem 
smlouvy je finanční dar ve výši 100.000,- Kč bude 
použit na úhradu rekonstrukce komunikace v  ul. 
Slepá dle projektu Ing. Jiřího Nádvorníka z 2/2015.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 57/12–2015
I. schvaluje

Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 14. 7. 
2014 mezi obcí Psáry (nájemce) a Mgr. Martinou 
Běťákovou (podnájemce). Předmětem dodatku 
je skončení podnájmu bytu v č. p. 795 ul. Pražská 
k 31. 5. 2015. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 1 (Běťáková).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 58/12–2015
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry 

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

(prodávající) a Městysem Malšice (kupující). 

Předmětem smlouvy je převod hasičského vozu 

KAROSA CAS K25-L 101, SPZ 1SN9545 za koneč-

nou cenu 800.000,- Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2015 ze dne 4. 5. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Mgr. Martina Běťáková, 
Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 59/13–2015
I. bere na vědomí

Předloženou nabídku na pronájem nebytových 

prostor – trafika na Štědříku od Martina Görlicha 
za cenu 3.000,- Kč/měsíčně. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu přípravou nájemní smlouvy 
a jejím podpisem. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2015 ze dne 13. 5. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Mgr. Martina Běťáková, 
Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 60/14–2015
I. schvaluje

Vydání Řádu veřejného pohřebiště v souvislosti se 
zrušením stávajícího řádu viz usnesení ZO č. 21/2-
2015 ze dne 15. 4. 2015. 

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

RO Usnesení č. 61/14–2015
I. souhlasí

S  předložením Aktualizace plánu společných za-
řízení v  rámci KoPU k.  ú. Jesenice, dotčené části 
k. ú. Horní Jirčany a k. ú. Dolní Jirčany k projednání 
zastupitelstvu obce s těmito připomínkami obce: 
a) V  textové části str. 19 je uvedeno u DPC jako 

„návrh stavby–nerealizovat“. Obec Psáry poža-
duje realizaci této cesty se stříkaným živičným 
povrchem. 

b) V  mapové části Obec Psáry požaduje propojit 
DPC 20 s komunikací II/105, s ohledem na stav-
bu SOKP 512 „D1–Jesenice–Vesnice“ Psáry–pře-
ložka silnice II/105 v návaznosti na úpravy pro 
SOKP stavba 512 Psáry, Dolní Jirčany.

c) V  mapové části není v  legendě vyznačena 
hranice jednotlivých katastrálních území. Jde-li 
o černou přerušovanou čáru, pak v místech, kde 
je nápis II/603, nesouhlasí vyznačená hranice se 
skutečností. 

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

RO Usnesení č. 62/14–2015
I. bere na vědomí

Žádost p. Slámy o odkup části pozemku ve vlast-
nictví obce Psáry p. č. 1079/19 v k. ú. Psáry za kupní 

cenu 800,- Kč/m². Záměr prodeje bude projednán 
po předložení geometrického plánu. 

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

RO Usnesení č. 63/14–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a  P.  Šimkem – pozemky p.  č. 659/57 a 659/59 
vše v  k.  ú. Psáry. Výše finančního příspěvku je 
101.900,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 64/14–2015
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Vybavení kanceláří OÚ Psáry“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
cenové nabídky od Jiří Římovský, Javorová 558, 
252 44 Psáry, IČ 12622443 za cenu 67.272,- Kč bez 
DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou objednávky. 

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

RO Usnesení č. 65/14–2015
I. souhlasí

V  souladu s  ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s  využitím znaku obce 
Psáry. Znak bude použit v  souvislosti s  vydáním 
novin Náš REGION. 

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2015 ze dne 19. 5. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Mgr. Martina Běťáková, 
Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 66/15-2015
I. svěřuje

starostovi obce pravomoc: 

• rozhodovat o zástupcích obce v orgánech 
Svazu měst a obcí České republiky, 

• rozhodovat o zástupcích obcí a měst, které 
zmocnily k zastupování obec Psáry v orgánech 
Svazu měst a obcí České republiky 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2015 ze dne 27. 5. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Vlasta Málková

RO Usnesení č. 67/16-2015
I. schvaluje

Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Ing. 
Jiřím Nádvorníkem. Předmětem smlouvy je výkon 
technického dozoru investora při realizaci akce 
„Psáry – rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní 
Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá“ za 
cenu 18.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 68/16-2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního pří-
spěvku č. STE 23_15 mezi obcí Psáry a Nadací ČEZ. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve 
výši 500.000,- Kč na projekt „Učíme se moderně“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 69/16-2015
I. schvaluje

Dodatek č. 2 směrnice č. U-4 Hospodaření s majet-
kem obce. 

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

RO Usnesení č. 70/16-2015
I. nesouhlasí

S  odprodejem části pozemku p.  č. 620/1 v  k.  ú. 
Psáry dle žádosti pod č. j. OÚ–1594/15. Pozemek je 
využíván pro sportovní a společenské akce. 

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

RO Usnesení č. 71/16-2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce interiéru 
schodišťového prostoru OÚ“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce interiéru schodiš-
ťového prostoru OÚ“ ve složení: Vlasta Málková, 
Nikola Alferyová, Mgr. Lenka Houšková, jako 
 náhradnice Iva Janečková.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Rekonstrukce 
interiéru schodišťového prostoru OÚ“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru 
OÚ“.

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

RO Usnesení č. 72/16-2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadá-
vání  veřejných zakázek na akci „Dodávka IT pro 
Základní školu a Mateřskou školu Psáry“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dodávka IT pro Základní školu 
a  Mateřskou školu Psáry“ ve složení: Vít Olmr, 
Ing.  Petr Jaško, Nikola Alferyová, jako náhradníci 
Iva Janečková.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka IT pro 
Základní školu a Mateřskou školu Psáry“.

IV. určuje
Místostarostku Mgr. Martinu Běťákovou jako 
kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dodávka IT pro Základní školu 
a Mateřskou školu Psáry“.

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

RO Usnesení č. 73/16-2015
I. bere na vědomí

Informaci Ministerstva práce a sociálních věcí ze 
dne 14. dubna 2015, týkající se změny zákona 
č.  111/2006 Sb., o pomoci v  hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů. Do § 33 odst. 6 byla 
doplněna „podmínka souhlasu obce“ v  případě 
posuzování nároku na doplatek na bydlení u ža-
datele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím 

zařízení v k. ú. dané obce.
II. svěřuje

Pravomoc ve věci udělování souhlasů/nesouhlasů 
s poskytnutím doplatku na bydlení od Úřadu práce 
ČR ve smyslu výše uvedeného zákona žadatelům 
o dávku bydlící v  ubytovně nacházející se v  k. ú. 
obce Psáry místostarostce Vlastě Málkové. 

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2015 ze dne 27. 5. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Vít OImr, Martina Šmerglová, Ing. Roman 
Štípek, Ing. Jan Čihák, Vladimír 
Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín 
Rak, Olga Kramosilová

Nepřítomni:  Mgr. Jakub Adámek, Pavel Kuka, Vlasta 
Málková, Bc. Miloslav Burián, Pavel 
Otruba

USNESENÍ č. 24/3–2015
I. schvaluje

Předloženou aktualizaci Plánu společných zařízení 
v rámci KoPU k. ú. Jesenice u Prahy, dotčené části 
k. ú. Horní Jirčany a k. ú. Dolní Jirčany vypracova-
nou spol. JV Projekt s. r. o., Příbram II z března 2015.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2015 ze dne 10. 6. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 74/17–2015
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. P. Šimkovi – pozemky p.  č. 659/57 a 659/59 

v k. ú. Psáry
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 75/17–2015
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (ob-
darovaný) a EURODEVELOPMENT GROUP s. r. o. 
(dárce). Předmětem smlouvy je finanční dar 
300.000,- Kč, tj. 50.000,- Kč za každý nově vzniklý 
RD na pozemcích p.  č. 465/472+465/476, p.  č. 
465/475, p. č. 465/477, p. č. 465/478, p. č. 465/479 
a p. č. 465/480 vše v k. ú. Dolní Jirčany. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 76/17–2015
I. nesouhlasí

S  umístěním retardéru v  ul. Horní u č.  p. 221. 

V  ul.  Horní jsou již 3 retardéry umístěny. Na da-
ném úseku komunikace bude zahájeno měření 
rychlosti. 

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

RO Usnesení č. 77/17–2015
I. schvaluje

Uzavření kupních smluv č. 1400150031 
a  č.  1400150032 mezi obcí Psáry (kupující) 
a Kámen Zbraslav s. r. o. (prodávající). Předmětem 
smluv je dodávka kameniva na rok 2015. Tyto 
smlouvy nahrazují smlouvy schválené usnesením 
č. 16/3–2015. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

16. 9. 2015, 18 hod.
Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Psáry 

dne 24. 6. bude zveřejněno v srpnovém vydání 
Psárského zpravodaje.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v dubnu a květnu 2015
 9sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy v ulicích 
Psárská, Jílovská, U Potoka, U Nádržky, Pražská, 
Slepá, Kutná, Úzká, lokalita bývalého Central Group, 
Chrpová, sídliště Štědřík, Na Vápence, Slunečná, 
Ve Stráži, Bezejmenná, Sportovní, Na Kopečku, 
zahrada školka, hřbitovy Psáry a Dolní Jirčany, 
Horní, Hlavní, U Studny, Duhová, K Lůžku, Krátká, 
Landor, Na Výsluní, Ke Kukaláku, Nad Školkou, 
K Lesu, nádržka Psáry, V Zahradách, 
 9dovoz písku do pískovišť v  mateřské a zelené 
školce,
 9dovoz písku do pískovišť dětských hřišť, oprava 
závad,
 9doplnění sběrných míst novými kontejnery na 
tříděný odpad,
 9dovoz vybavení pro zajištění organizace májových 
slavností v Dolních Jirčanech,
 9úklid komunikací po zimní údržbě,
 9instalace nových obrubníků pro rekonstrukci 

chodníku na Štědříku, příprava podkladu a poklád-
ka zámkové dlažby,
 9oprava pergoly Landor, pískoviště Štědřík,
 9vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný 
odpad v ul. Ke Kukaláku – odstranění drnu, betonáž 
obrubníků, pokládka štěrku a zámkové dlažby, 
instalace sloupků a oplocení z prken,
 9rozšíření kontejnerového stání na návsi v Dolních 
Jirčanech,
 9oprava komunikace Na Babu,
 9oprava výtluků na místních komunikacích po 
zimním období,
 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.

Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně
Připomínáme vlastníkům, jejichž 

pozemkové parcely přiléhají k chod-
níkům a  pozemním komunikacím, 
aby dbali na úpravu svých dřevin 
a zeleně a aby jejich přerůstající části 
zasahující do průchozích a průjezd-
ních profilů pozemních komunikací 
odstranili. 

Přerůstající větve narušují běžné 
užívání místních komunikací, mohou 
zakrývat dopravní značení a ohrožo-
vat bezpečnost a plynulost provozu 
na nich (zhoršují rozhledové poměry 
a průjezdy např. popelářského vozu). 

Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém 
týká, aby provedli nápravu, a prosíme je o soustavnou 
údržbu jejich stromků, keříků apod. sousedících 
s pozemními komunikacemi.

Dále upozorňujeme, že v případě vlastního zjištění 
(či podnětu) přerůstajících dřevin a  zeleně vlastník 
(správce) místní komunikace vyzve osobně vlastníka 
dřevin a  zeleně k  jejich úpravě. V  případě neupo-
slechnutí může být věc postoupena silničnímu 
správnímu úřadu, který ve smyslu  § 35 zákona 
o pozemních komunikacích vyzve vlastníka zdroje 

rušení silničního provozu k odstranění 
tohoto zdroje ve stanovené lhůtě. 
Pokud tak vlastník ve stanovené lhůtě 
neučiní, silniční správní úřad rozhod-
ne o odstranění tohoto zdroje na jeho 
náklady.

Samozřejmě bude brána v potaz 
závažnost situace, a  to tak, aby 
vlastníci dřevin a zeleně nebyli nad-
míru obtěžováni. Děkujeme za 
pochopení

Obec Psáry

Obnova a rozvoj vodovodů a kanalizací
V rámci zajišťování dlouhodobé priority „zlepšo-

vání vodohospodářské infrastruktury“, která byla 
schválena v rámci strategické studie již v roce 2008, 
získala obec Psáry z prostředků Operačního programu 
životního prostředí (OPŽP) téměř 69 mil. Kč. V rámci 
třech úspěšných projektů byla dobudována kanali-
zace, vodovod a dokončena čistírna odpadních vod.

Jednou ze stěžejních podmínek příjemce dotace 
z OPŽP je zajištění trvalé udržitelnosti vodohospo-
dářské infrastruktury, tedy povinnost obce tvořit 
každoročně dostatečnou rezervu na obnovu pro-
střednictvím nájemného, které je součástí ceny pro 
vodné a stočné. Nájemné je příjmem obecního 
rozpočtu a prostředky z něj lze vynakládat pouze na 
rekonstrukce a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 
– např. na zkapacitnění kmenové stoky, která je 
příčinou zaplavování části obce za přívalových dešťů, 
snížení úniků z vodovodní sítě (ztrát vody) nebo na 
vytváření finanční rezervy na budoucí obnovu.

V souladu s výše uvedeným budou od 1. 7. 2015 
platné nové ceny pro vodné a stočné. Co se týká 
jejich konkrétní výše, je třeba vycházet z toho, že 
OPŽP prakticky předepisuje příjemcům dotace výši 

cen pro vodné a stočné a v případě jejich dodržení 
považuje podmínku zabezpečení trvalé udržitelnosti 
za splněnou. V tomto smyslu odeslala obec Psáry 
žádost na Státní fond životního prostředí o schválení 
navýšení cen o minimální přípustnou částku.

Ing. Ivo Kokrment, VRV a. s.

Hledáme hodnou tetu nebo 
babičku na dlouhodobější 

občasné hlídání. 
Již od 08/2015.

Bližší info na tel. 736 784 133
Zn. Dolní Jirčany, Psáry

Využijte služeb sociální 
pracovnice

Dne 7. července od 9 hodin se v budově OÚ Psáry 
můžete opět setkat se sociální pracovnicí paní 
Jarmilou Červenkovou, která poskytuje poraden-
skou službu v oblasti dávek pro osoby se zdravotním 
postižením, dávek státní sociální podpory a dávek 
hmotné nouze. Paní Červenková vám také pomůže 
s případnou výměnou průkazu OZP (průkaz mimo-
řádných výhod pro osoby se zdravotním postižením), 
která probíhá od dubna do konce roku 2015. 

Výměna parkovacích průkazů osob s průkazkou 
ZTP, kterým končí platnost průkazu k 31. 12. 2015, 
bude umožněna na OÚ v Jesenici.

Termín bude upřesněn v srpnu a informace nalez-
nete na www.psary.cz a v příštím Zpravodaji.
Jarmila Červenková, tel. 702 208 133,  
e-mail: Jarmila. cervenkova@oujesenice.cz
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Vít Olmr, radní obce

První veřejná diskuse k územnímu plánu
Naše obec zahájila proces pořízení nového územ-

ního plánu. Nečiníme tak z žádných osobních pohnu-
tek ani pro soukromý prospěch, ale z prosté nutnosti. 
Stávající územní plán byl již mnohokrát upravován, 
ale jeho původní podoba pochází z roku 1998, což 
v praxi znamená, že díky novele stavebního zákona 
z roku 2006 přestane k 31. 12. 2020 platit. Jaký reálný 
dopad by zrušení platnosti územního plánu mělo 
pro občany Psár a Dolních Jirčan, není úplně jasné, 
ale zastupitelstvo obce se raději rozhodlo pro vypra-
cování nového územního plánu dříve, než stávající 
pozbude platnosti. 

Rok 2020 je sice ještě daleko, ale proces tvorby 
nového územního plánu je náročný. O tom se ve 
středu 6. 5. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 
mohli přesvědčit účastníci první veřejné diskuze 
k  chystanému novému územnímu plánu obce. Při 
tomto setkání občanů se zástupci obce a pořizova-
telem nového územního plánu bylo prvotním cílem 
vysvětlit potřeby vedoucí k jeho pořízení a rovněž 
postup, jakým tak bude učiněno. Nečekejte však 
žádnou revoluci. Z této diskuse jasně vyplynulo, že 
proces územního plánování je sice velmi složitý 
a  zdlouhavý, ale současně je zhotovitel svazován 

tolika předpisy a omezeními, že změny budou oprav-
du jen dílčí.

V současnosti již uplynula lhůta na podávání 
žádostí na pořízení územního plánu (chcete-li na 
změnu územního plánu) a v tuto chvíli probíhá proces 
jejich vyhodnocení. Následně o nich bude rozhodovat 
zastupitelstvo a z toho poté vznikne zadání územního 
plánu. Občané se k novému územnímu plánu budou 
moci opět vyjádřit po jeho vyhotovení při veřejném 
projednávání. O postupu prací na pořízení nového 
územního plánu vás budeme podrobně 
informovat.

V článku na psárském webu (psary.cz/aktuality/
prvni-verejna-diskuse-k-uzemnimu-planu) nalez-
nete přehlednou prezentaci pořizova-
tele ÚP, kterého zastupovala Ing. arch. 
Kristýna Jirsová, jež podrobně vysvětlo-
vala, ve kterém procesním kroku mohou 
do příprav územního plánu vstupovat 
se svými připomínkami občané a kdy zastupitelé. 
Na závěr došlo také na diskuzi o konkrétních návrzích 
a požadavcích občanů, na kterých byla problematika 
územního plánu demonstrována konkrétněji.

Ing. Aleš Laboutka, předseda komise

Představujeme komise
Stavebně a územně plánovací komise

Stavebně a územně plánovací komise je poradní 
orgán zřízený pro radu obce. Členové jsou Ing. Aleš 
Laboutka (předseda komise), Stanislav Kopp, Vlasta 
Málková, Ing. Hynek Šorm a Milan Vácha.

Činnost komise se skládá z pravidelných agend 
a koncepčních prací, které souvisí s dlouhodobým 
stavebním vývojem v obci.

Komise se schází jednou za 14 dní, termíny schů-
zek jsou zveřejněné na webových stránkách obce. 
Na těchto pravidelných schůzkách se zpracovávají 
vyjádření k  projektovým dokumentacím a dalším 
materiálům zaslaným ze sta-
vebního úřadu v Jesenici, 
reaguje se na dotazy občanů 
a vyřizují se vyžádané osobní 
konzultace. Komise koordinuje 
svoji činnost s vedením obce.

Komise má také zájem úzce 
spolupracovat se stavebním 
úřadem v Jesenici. V současné 
době se bohužel oproti minu-
losti situace komplikuje, a to 
zejména z personálních důvo-
dů na straně stavebního úřadu. 

Operativní agendu komi-
se, která se projednává na pravidelných schůzkách, 
zpracovává v  současné době paní Mgr. Lenka 
Houšková; připravuje všechny shromážděné podkla-
dy, popř. zajistí další potřebné materiály a během 
zasedání zaznamenává stanoviska komise, která pak 
předává k dalšímu zpracování a rozeslání.

Smyslem této činnosti je dohlížet na investory 
a  stavebníky, aby jejich návrhy byly v  souladu se 
zájmy obce, zejména pak s územním plánem. Tato 
činnost není příliš populární, protože se často stává, 
že lidé vyžadují dodržování nastavených pravidel, 
ale pouze když se jedná o sousedy a ne o ně samé.  
Ve stavební komisi se řídíme klíčovým pravidlem, 
díky kterému neudělujeme žádné výjimky z územního 
plánu. Jinak to ostatně ani nemůže být, protože to 
vyplývá z dikce zákona. Tato pravidelná agenda je 
poměrně rozsáhlá, na každém zasedání se vyřizují 
desítky žádostí o vyjádření. Jednotlivé případy jsou 
zaznamenány v přehledné tabulce, kde lze poměrně 
jednoduše dohledat historii jednotlivých případů. 
Při jejich zobrazení je pak občas udivující, co všechno 
lze pro obcházení zákona vymyslet.

V případě zájmu pak komise funguje i jako servis 
pro občany. Jedná se zejména o konzultace těch, 
kteří mají zájem, aby jejich žádosti byly v pořádku. 
Samozřejmě se objevují i případy, kdy přicházejí lidé 
přesvědčit komisi o své pravdě bez ohledu na sta-
novená pravidla. To pak je jednání méně příjemné 
a popularita členů komise rapidně klesá.

Závěry a stanoviska z  jednání komise jsou pro-
střednictvím OÚ předávána jednotlivým účastníkům 
řízení. Pravda je, že komise nevypracovává zápisy 
z jednotlivých jednání a občané tedy nemají infor-

maci, co se na komisi projed-
nává. Vzhledem k tomu, že se 
ale jedná o rozsáhlou agendu, 
byly by zápisy poměrně 
objemným literárním dílem 
a jejich vypracovávání se neje-
ví jako příliš efektivní 
a smysluplné.

Činnost koncepční se pak 
týká materiálů s dlouhodobou 
platností a významných sta-
vebních změn v  obci nebo 
staveb, které život v  obci 
mohou zásadně ovlivnit. Jedná 

se zejména o již zmíněný územní plán, který se čas 
od času mění nebo doplňuje, a pak o stavby, jako je 
dálnice D3, koncepci nové výstavby v obci, urbani-
stické řešení apod. Samozřejmě si všichni uvědomují, 
že v dobách minulých, zejména na počátku devade-
sátých let, se udělalo mnoho chyb, které již nelze vzít 
zpět (hovoříme o chaotické výstavbě, rozprodání 
obecního majetku, nevhodné výstavbě hal apod.), ale 
přesto je ještě dost šancí ledacos zachránit či vylepšit. 
Kdo chce, tak pozitivní kroky obce jistě sleduje (zeleň, 
sportoviště, koncepční řešení výstavby pro školství atd.). 
I na této činnosti se stavebně a územně plánovací 
komise podílí.

Soukromá poznámka na závěr, která se s velkou 
pravděpodobností týká činnosti všech komisí 
a mnoha dalších dobrovolníků, kteří obci pomáhají. 
Při kritickém hodnocení činnosti těchto lidí je dobré 
si položit dvě otázky: Když se snažím prosadit své 
zájmy a zástupci obce mají jiný názor, mám stejná 
kritéria pro sebe i pro ostatní? A pak především druhá 
otázka, co jsem ochoten pro obec nebo pro sousedy 
udělat já?
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Kanalizace není odpadkový koš
Veřejná kanalizace v Psárech a Dolních Jirčanech 

a čistírna odpadních vod v Psárech slouží k odvádění 
odpadních vod z domácností většiny obyvatel obce. 
Odpadními vodami se rozumí vody znečištěné běž-
nou denní hygienou, užíváním toalety, úklidem, 

praním a mytím nádobí. Kanalizačním řádem obce 
Psáry je určeno, co je a není možno do kanalizace 
vypouštět. 

Do kanalizace je zakázáno vypouštět nejen dešťové 
a balastní vody, ale především chemické a nebez-
pečné látky, léky, hygienické potřeby, zbytky jídel 
a tuky. 

Do splaškové kanalizace nepatří srážkové vody 
ze zpevněných ploch, střech, drenáží, odvodňo-
vání sklepních prostor, vypouštěné vody z bazénů, 
vody z mytí automobilů apod. K jejich likvidaci je 
vhodný jiný způsob – odvedení do dešťové kanali-
zace, zásak nebo jímání a použití k zálivce zahrady. 
Napojení dešťových svodů do splaškové kanalizace 
bude kontrolováno během kamerových prohlídek 
kanalizace. Ke kontrole kanalizačních přípojek mohou 
být využity též speciální technologie, umožňující 
diagnostiku bez potřeby vstupu na soukromé pozem-
ky, např. dýmové zkoušky.

Řada chemických a nebezpečných látek, které 
dnešní domácnosti produkují, může výrazně zkom-
plikovat  provoz čistírny odpadních vod a má výrazný 
negativní vliv na biologické procesy čištění na ČOV.  
Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, 
oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní 
chemii. I relativně malé množství těchto látek může 
zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírně odstraňují 
biologicky odbouratelné látky. 

Dalším odpadem, který se dostává do kanalizace, 
jsou hygienické potřeby, jako například dětské 
pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, 
vatové tyčinky a jiné čisticí textilní materiály. Ve vodě 
nerozložitelné plastové části těchto potřeb, oproti 

toaletnímu papíru, dokážou zničit čerpadla v čerpa-
cích stanicích odpadních vod. V případě, že se tento 
materiál dostane do čistírny odpadních vod, zvyšuje 
náklady na likvidaci odpadů z ČOV.

Do kanalizace nepatří ani zbytky potravin splách-
nuté do záchodu nebo rozmělněné v kuchyňských 
drtičích odpadů. Zbytky jídel, ovoce, zeleniny a dalších 
potravin mohou přispívat ke zvýšení výskytu hlodav-
ců. Jejich přítomností jste byli nemile překvapeni 
v dubnu letošního roku kolem ČOV Psáry a oblast 
musela být mimořádně deratizována. Pravidelná 
deratizace se provádí v okolí čistírny odpadních vod 
1–2x ročně, na kanalizační síti v případě potřeby.

Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými 
pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, 
což může mít za následek snížení průtočnosti kana-
lizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. 
Používání drtičů domovního odpadu způsobuje 
vážné problémy s odvedením odpadních vod kana-
lizační sítí. Rozdrcené potraviny snižují kapacitu 
čistírny odpadních vod. Z těchto důvodů je použí-
vání drtičů výslovně zakázáno.

Neoprávněné využívání kanalizace pro veřejnou 
potřebu k likvidaci odpadů vede k provozním pro-
blémům na kanalizaci, k jejímu zanášení, vytváření 
ucpávek a vyvolává zvýšené náklady na provoz 
kanalizace a deratizaci. Odpady nejsou totéž co 
odpadní vody, a proto s nimi správně zacházejte.

Vít Olmr, radní obce

Soutěžíme o titul Vesnice roku 2015
V úterý 19. 5. 2015 nás navštívila hodnoticí komise ze soutěže Vesnice roku, do které se naše obec i letos 

přihlásila. Přestože jsme byli vůbec první hodnocenou obcí v letošním roce a termín návštěvy stanovený na 
8.00 ráno byl více než nevýhodný, podařilo se nám pro komisi díky našim spolkům i jednotlivým občanům 
připravit skvělý program. Symbolem celé soutěže se pro nás stal úžasný dort s kostelem svatého Václava 
z dílny pana Schmidta a jeho rodiny.

Celá návštěva byla zahájena v 8.00 v zasedací 
místnosti obecního úřadu, kde si komise vyslechla 
krátkou prezentaci obce od starosty Milana Váchy. 
Místostarostka Vlasta Málková, která má na starost 
mimo jiné společenské dění v obci, velmi podrobně 
představila činnost jednotlivých spolků, sdružení 
a  komisí. Prezentace obce se zúčastnili i zástupci 
některých spolků, dobrovolní hasiči a hasičky ze Psár 
i Dolních Jirčan, myslivci z mysliveckého spolku 
Borovina. Jiní zatím pečlivě dokončovali přípravy na 
jednotlivých zastávkách cesty po obci.

Následně se všichni přesunuli do autobusu při-
staveného Jakubem Adámkem, který komisi po celou 
dobu vozil. V Domově Laguna Jakub Adámek všechny 
přivítal jménem celého ústavu a představil činnost 
a práci svých klientů, kteří krásně zazpívali a předvedli 
svoji práci uměleckou a v neposlední řadě také 
pekařskou (z jejich pekárny bylo pro komisi připraveno 
také pohoštění na OÚ).

Další zastávka v Mozaice představila práci našich 
seniorů a seniorek. Ty dokonce předvedly country 

tanec a členy komise přivítaly opravdu stylově. I odtud 
si komise odvezla upomínku, tentokrát v podobě 
drobných šperků z dílny klubu Pohoda.

Poslední zastávkou pak bylo dolnojirčanské hřiště, 
kde členové výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Jirčany předvedli vyproštění z vraku 
automobilu doprovázené podrobným výkladem 
jejich velitele Miloslava Buriana. Hasičky SDH DJ 
předvedly část svého divadelního představení pro 
děti. Následovalo představení činnosti SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany od předsedy Petra Jaška, který zdůraznil 
zejména aktivity pro děti, kterých bylo ostatně plné 
hřiště (přestože probíhaly turnusy školy v přírodě). 
Závěrečné pohoštění, v jehož rámci byl rozkrojen již 
v úvodu zmiňovaný dort, proběhlo v přátelské 
atmosféře.

Celou dobu nám přálo také počasí. První dešťové 
kapky spadly 5 minut po odjezdu hodnotící komise. 
Věříme, že se u nás komisi líbilo a že naši snahu 
náležitě ocení.

Sledujte web www.psary.cz ať víte, jak naše obec 
dopadla.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na 
přípravách a realizaci programu na prezentaci obce v soutěži Vesnice 
roku 2015. Věříme, že společně strávený čas i snaha uspět nás opět 
o něco více sblížily a daly nám větší pocit sounáležitosti. 

Díky vám všem! Vlasta Málková a Milan Vácha
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Notebooky�pro�základní�školu�–�Nadace�ČEZ
V  květnu obec Psáry získala pro základní školu 

dotaci 500 000 Kč v grantovém řízení Podpora regionů 
nadace ČEZ na projekt „Učíme se moderně“. Nadační 

příspěvek bude použit na vybavení školní počítačové 
učebny 27 notebooky, antivirový software a elektro-
instalaci. V rámci projektu bude dále realizováno WiFi 

připojení a zakoupen další 
software.

Povinná výuka informa-
tiky na naší prvostupňové 
základní škole nyní probí-
há v 5. ročnících na stol-
ních PC a netboocích sta-
rých cca 10 let a více. 
Technické možnosti limitují výuku, během níž 
vypadávají jističe, staré PC se vypínají atd. Projekt by 
měl prospět žákům při osvojování si počítačových 
dovedností a pomoci jim k větší konkurenceschop-
nosti v oblasti vzdělávání i  budoucího pracovního 
zařazení. Dále by měl být užitečný žákům s hendike-
pem a IVP, neboť tito žáci díky práci s počítači mohou 
udržet tempo vzdělávání se svými vrstevníky. 
A  v  neposlední řadě projekt pomůže vyučujícím 
udržet krok s moderními vzdělávacími metodami.

 y Předpokládané náklady projektu: 550 000 Kč
 y Dotace: 500 000 Kč

Brigády�v�Dolních�Jirčanech�–�Nadace�Via
V prvním červnovém týdnu přišla skvělá zpráva 

z Nadace Via, že byl v grantovém řízení Regionálního 
fondu rozvoje Poštovní spořitelny s  podtitulem 
souSedíme si vybrán k  realizaci projekt 
SK Čechoslovanu „Žijeme a pracujeme tu společně“. 
Do jarního kola programu se přihlásilo dohromady 
120 projektů a celková výše požadovaných prostředků 
dosáhla 9 550 675 Kč. Hodnotící komise se na svém 
zasedání rozhodla podpořit 19 nejlépe hodnocených 
projektů, mezi které rozdělila částku 1 363 520 Kč. 
Náš projekt byl vybrán k podpoře v plné výši, tedy 
na realizaci SK Čechoslovan obdrží požadovanou 
částku 84 000 Kč.

Projekt je vystavěn na realizaci jarních a podzim-
ních „brigád“ v  Dolních Jirčanech. 
Součástí každé brigády bude pří-
pravná schůzka, na které sami 
zúčastnění definují potřeby a naplá-
nují aktivity, které je vhodné v rámci 
brigádní soboty realizovat. 
Předpokládáme aktivity typu úklidu 
veřejných prostranství, návsi, dět-
ských hřišť, pobytových luk a lesíků, 
údržba veřejné zeleně, 
opravy drobného  mobiliáře, 
laviček, zábradlí, lávek, 
v úvahu přichází např. stav-
ba veřejného ohniště, 
výsadba ochranné zeleně 
na cestě do školky atd. 
V  rámci brigádních dnů 
zajistíme doprovodný pro-
gram pro děti, aby péče o ně nebyla překážkou účasti 
rodičů. Děti se částečně zapojí do prací, částečně pro 
ně bude připraven zábavný program. Pro všechny 
brigádníky i děti chceme během dne zajistit občer-
stvení a na závěr společnou zábavu. Finanční podpora 
bude použita na nákup nářadí, materiálu, sazenic, 
na občerstvení a organizaci programu pro děti.

 y Předpokládané náklady: 84 000 Kč
 y Dotace: 84 000 Kč

Autobusové zastávky 
– MAS Říčansko

Před měsícem byl ukončen projekt 
„Zastávkové přístřešky Psáry, Dolní 
Jirčany“ podpořený v rámci dotační-
ho programu MAS Říčansko v  roce 
2013. Autobusové zastávky prošly 
v  loňském roce kompletní rekon-
strukcí, obnoveno bylo obvodové 
zdivo a omítka, zastávky dostaly nové 
pozinkované sedlové střechy s okapy, 
v  zadních částech byly instalovány 
polykarbonátové desky, které zvýšily 
prosvětlenost přístřešku a  v  nepo-
slední řadě byla provedena sice 
neviditelná, ale důležitá drenáž 
a  spodní izolace staveb. V  květnu 
bylo osázeno okolí zastávek dle 
zahradnické studie místně tradičními 
typy rostlin. Nové zastávky zvýšily 
komfort cestujících i kvalitu veřejné-
ho prostoru. Tu a tam se zastávky 
stávají cílem vandalů. Způsobené 
škody se snažíme okamžitě opravit, 
ale i tak vybízíme každého z  vás: 
buďte pozorní k  dění kolem sebe, 
nedopusťte, aby jiní ničili to, co patří 
nám všem! 
y  Celkové náklady projektu: 

800 847 Kč
y  Dotace: 445 023 Kč

TENTO PROJEKT „Zastávkové přístřešky Psáry, Dolní Jirčany“ 
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU 

PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Získané dotace pomohou dětem i dospělým

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

 původní vzhled po rekonstrukci
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Vít Olmr, radní obce

Kamerový systém obce pro Vaši bezpečnost
Ve spolupráci s Obecní policií Jesenice a mikrore-

gionem Dolnobřežansko připravujeme nový projekt 
kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti 
v našich obcích. Nechceme budovat „Velkého Bratra“, 
ale zapojit se do uceleného bezpečnostního 
systému. 

Hlavním cílem kamerového systému je prevence 
kriminality v mikroregionu. Proto budou kamery 
monitorovat především přístupové cesty do jednot-
livých obcí s vazbou na centrální dohled obecní policií 
a možností dokumentovat a předávat získané údaje 
Policii ČR. Kamery na vjezdových komunikacích 
budou vybaveny systémem detekce registračních 
značek a budou napojeny na registr kradených 
a hledaných vozidel. 

V praxi to bude znamenat, že zaznamená-li kamera 

na vstupu do obce (mikroregi-
onu) vozidlo s  evidovanou 
registrační značkou (krade-
né vozidlo, účastník doprav-
ní nehody apod.), bude tato 
informace předána Policii 
ČR, která bude mít možnost 
vozidlo zastavit. 

V  našem případě budou 
kamery umístěny na příjezdo-
vých komunikacích od Libře (kři-
žovatka Kutné a V Zahradách), od Jílového (Jílovská 
u autobusových zastávek), od Jesenice (křižovatka 
Pražská a Na Lukách) a v Horních Jirčanech u průmy-
slové zóny. Příjezd od Hlubočinky bude zařazen do 
kamerového systému Jesenice. 

V  rámci vnitřních 
prostor obce bychom 
do kamerového systé-
mu navíc zařadili hlídání 
obou návsí, tedy psár-
ské i  dolnojirčanské 
a dále pak kontrolu mul-
tifunkčního Oranžového 
hřiště v  areálu 
SK Čecho slovan. 

Pro instalaci budou 
použity vesměs sloupy 
veřejného osvětlení. 
Na vjezdových komu-
nikacích budou použi-
ty statické kamery 
s detekcí registračních 
značek, na návsích pak 
přehledové otočné. 
Veškerou kontrolu 
bude provádět obecní 
policie ve spolupráci 
s  Policií ČR, aby se 
zabránilo zneužití zís-
kaných informací. 

Napadá Vás jiné 
exponované místo, 
které by si zasloužilo 
intenzivnější dohled? 
Napište nám na  
olmr@psary.cz

Vít Olmr, radní obce

Třídění odpadů již není dobrou vůlí, ale povinností
Dosud bylo třídění domovního odpadu na plasty, papír, sklo, bioodpad a ostatní (směsný) odpad známkou 

ohleduplnosti k životnímu prostředí. Od letošního ledna se z toho však stala zákonná povinnost. Co se tedy 
změnilo? 

V platnost vstoupila novela zákona o odpadech, 
která upravuje povinnosti nejenom obcí, ale i občanů. 
Obcím nařizuje umožnit třídění odpadů a současně 
občanům nařizuje třídit, resp. systému třídění zave-
deného obcí využívat. 

Konkrétně se jedná o paragraf 17, odst. 5 zákona 
229/2014 sb. Fyzické osoby a původci odpadů zapojení 
do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů zave-
deného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na 
místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají 
nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným 
tímto zákonem.
Jaký má novela dopad na naše občany?

Praktický dopad bude minimální, protože třídění 
je u nás na dobré úrovni. V obci se již nyní nachází 
13 míst s kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, 
plasty). Navíc je dvakrát týdně otevřen sběrný dvůr 
(středa 15–19  hod. a sobota 9–15 hod.), kam je možné 
ZDARMA (s potvrzením o zaplacení popelnic) odvést 
kromě velkoobjemového odpadu rovněž biologický, 
nebezpečný a elektro odpad. 

Je namístě pochválit již nyní obyvatele Psár 
a  Dolních Jirčan za příkladné třídění, jak dokazují 
nejen hojně využívané výše zmíněné kontejnery, ale 
rovněž čerstvě získaný certifikát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, 
ale také o velkém významu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. Z Certifikátu 
Environmentálního vyúčtováni společnosti ASEKOL 
vyplývá, že obyvatelé naší obce v loňském roce 
vytřídili 307 televizi, 120 monitorů a 3 476,26 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 149,16 MWh 
elektřiny, 7  241‚77 litrů ropy, 656,51 m3 vody 
a 5,82 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 32,88 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 129,99 tun. 

S ohledem na novelu zákona o odpadech je ale 
třeba upozornit na skutečnost, že svozová firma a její 
zaměstnanci mohou kontrolovat obsah popelnice či 
kontejneru. Pokud tam najdou odpad, který patří do 
tříděného odpadu (plast, kartony, sklo, papír, biood-
pad), popelnici nevyvezou.

Jistě, pokud naleznou slupky od brambor či krabici 

od mléka o nic nejde, ale posekaná tráva do popelnice 
na komunální odpad opravdu nepatří. 
Stále je co zlepšovat

Ačkoliv výše uvedená čísla působí dobře, je stále 
co zlepšovat. Na jedné straně jsme velmi rádi, že naši 
občané třídí odpady, na straně druhé se stále setká-
váme s krabicemi a plastovými lahvemi, které jejich 
původní majitel před vhozením do kontejneru 
zapomněl sešlápnout a zmenšit tak jejich objem. 
Výsledkem je zbytečně vysoké zaplnění kontejneru 
a následně častější vyvážení. Nemluvě o tom, že se 
krabice a pytle často povalují okolo kontejnerů. 

Kontejnery na tříděný odpad se vyváží v  úterý 
a v pátek. Máte-li větší množství odpadu či například 
krabici od velké plazmové televize, je vhodnější 
odvést ji přímo do sběrného dvora.
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Univerzita třetího věku má další úspěšné absolventy
11. června byly slavnostně zakončeny další dva 

semestry U3V, které se konaly v  letošním školním 
roce. Absolventi obdrželi Pamětní listy za aktivní 

účast v kurzu „Potraviny a spotřebitel“ (22 účastníků) 
a „Umění rané renesance v Itálii“ (23 účastníků).

Většina studentů navštěvuje kurzy již od samého 
začátku a tvoří pohodovou partu lidí, kteří se scházejí 
nejen kvůli novým vědomostem, ale i díky přátelské 
atmosféře. To se potvrdilo i při závěrečném setkání, 
které bylo plné vyprávění, dobrého jídla a pití. K pří-
jemné atmosféře přispělo i šmoulí vystoupení dětí 
ze školky z  třídy Kytiček pod vedením Martiny 

Šmerglové a Romany Čihákové. Zazněly také tóny 
meditačního bubnu (Hang Drum). Švýcarský skvost 
Hang (častěji označován jako Hang Drum) je zcela 

jedinečný svým tvarem připomínajícím UFO a hlavně 
nádherným a nenapodobitelným harmonickým 
zvukem, který vás okamžitě okouzlí.

Další semestr univerzity třetího věku se otevírá 
opět na podzim letošního roku, jeho tématem je 
„Barokní architektura v Čechách“ a i vy, kdo jste 
se zatím do studia nezapojili, jste srdečně zváni! 

Více informací: viz kontakt v rámečku na vedlejší 
straně

Za kulturou i zábavou 
Zveme vás 12. září na dvoudenní výlet, během 

kterého si společně prohlédneme zámek Lednice 
a poté zamíříme do sklípku U Sedlářů v Mutěnicích, 
kde společně ochutnáme ta nejlepší vína z nabídky 
místního vinařství. K poslechu bude hrát živá hudba 
Jitřenka. Ubytování v  hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích se sociálním zařízením a se snídaní. 

V ceně 1 460,- je zahrnuto: doprava autobusem 
pana Adámka, vstup na zámek – I. prohlídková trasa 
(cca 50 minut) – reprezentační sály v přízemí zámku. 
Po prohlídce zámku bude možnost využít i dalších 
nabídek zámku Lednice. V ceně dále je: vstup do 
sklípku, občerstvení k vínu, pečené maso, ale také 
– slovácké koláčky a slané pečivo – káva, čaj, minerální 
voda, neomezená konzumace 4 druhů vín a burčáku, 
ubytování, snídaně. Informace o odjezdu budou 
v srpnovém PZ.

Platbu uhraďte do 31. 7. 2015 na OÚ u pí Šimkové.
Více informací: viz kontakt v rámečku

Připravujeme knihu o historii našich obcí
Každé místo má své dějiny; každé místo psalo své 

příběhy lidí, každé místo je nositelem historické 
paměti.

Dosud nebylo pře-
hlednému zpracování 
dějin obce Psáry věnová-
no dostatek pozornosti. 
Rozhodli jsme se proto 
prázdné místo vyplnit. 
V tomto volebním obdo-
bí chceme nejen pro 
naše občany, ale i pro 
zájemce o regionální his-
torii, vydat knížku šířeji 
zaměřenou právě na his-
torii obcí Psáry a  Dolní 
Jirčany. Chceme shromáždit informace, které by nám 
umožnily poučit se o dějinách místa, kde žijeme.

Spolupráce nad knihou se ujala Jana Koutná, 
historička a bývalá archivářka, která se bude věnovat 
zpracování dějin obce s využitím odborné literatury, 
tisku a zejména pak archivních fondů. Rádi bychom 

se zaměřili nejen na politicko–správní vývoj obce, 
ale i dějiny farnosti, historii školy a mnohých našich 

spolků a také vzpomín-
ky pamětníků na 
zásadní či mimořádné, 
ale i „obyčejné a všed-
ní“ události. 

Nedílnou součástí 
publikace budou 
i  obrazové přílohy; 
věříme, že se nám 
podaří shromáždit zají-
mavý a vypovídající 
soubor.

V  této souvislosti 
bychom Vás rádi oslovili s prosbou o zapůjčení starých 
fotografií, rodinných dokumentů – jako např. křest-
ních listů, vysvědčení, ale i jakýchkoliv jiných mate-
riálů vztahujících se k historii našich obcí. Uvítáme 
všechny vaše náměty! Viz kontakt v rámečku na 
vedlejší straně

Zámek Lednice je součástí Lednicko–valtického 
areálu. Kníže Alois II. z Lichteinsteina nechal Lednici 
přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu 
anglické gotiky. Dnes je celý Lednicko–valtický areál 
součástí UNESCO.

Zámek nabízí čtyři prohlídkové trasy – reprezen-
tační sály v přízemí zámku, knížecí apartmány a byt 
knížecích vychovatelů v prvním patře zámku, dětské 
pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana 
Knížáka ve druhém patře zámku a umělá barokní 
krápníková jeskyně s výstavou strašidel. Milovníky 
techniky nadchnou prohlídky technickým zázemím 
na IV. trase.

Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí zámku 
vynikají zejména řezbářskou výzdobou, což platí 
především pro knihovnou s nádherným vřetenovým 
schodištěm, impozantní vstupní halu, krásné stropy 
a spodní obložení stěn Tyrkysového, Červeného 
a Modrého salónu.

Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada 
a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České 
republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní 
stavby, například Apollónův chrám, empírový Chrám 
tří grácií (1825), umělou zříceninu Janův hrad a na 
bývalé moravsko–rakouské hranici Hraniční zámeček 
(1827). 

 Navštívit můžete také zámecký palmový skleník 
nebo Zednářskou zahradu.

Informace: 
paní místostarostka Vlasta Málková, 

tel. 602 714 101,  
nebo e-mail: malkova@psary.cz
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Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry, RC Domeček a Nízkoprahový klub Mozaika
Vás srdečně zvou  na

Kdy:  
v sobotu 5. září 2015 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

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

Startovné:
50,- Kč

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

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s Kohoutkem a Slepičkou, Pipi
punčochatou i Pošťákem Patem, Mořskou vílou Arielou i papoušky z Ria a najdou spoustu dalších
pohádkových bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, s císařem Rudolfem stvoří Golema, potrápí je Bilbovy hádanky ve tmě, naučí se, jak
vycvičit draka, a s Aladinem a Jasmínou vyřeší tajemství džina v lahvi... Pro výběr této trasy je důležité,
aby dítě umělo číst a psát.

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

Pro děti i dospělé hraje živá hudba - skupina Fishmeni.
Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a buřt
zdarma. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli.
Malování na obličej na startu / cíli. Možnosti parkování budou
vyznačeny.

Fotosoutěž – téma domácí mazlíčci
Již počtvrté vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž, 

tentokrát na téma Domácí mazlíčci. Z vítězných 
fotek bude sestaven obecní kalendář pro rok 2016. 
Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:
Kdy:  do 10. září 2015. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail psarskyzpravodaj@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
10 MP).

Nezapomeňte:  uvést své jméno  
a adresu.
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Blahopřejeme 
našim občanům,  
kteří v červenci 
a srpnu oslaví 
významné životní 
jubileum

Hrábek František 70
Hrdinová Jiřina 70
Nováková Květoslava 70
Kriegsman Pavel 75 
Kostílková Marie 80
Studnička Jiří 80
Uher Jaroslav 80
Pencová Karolina 85

Diskuzní středa
Zveme místní seniory na další setkání z cyklu 

Diskuzní středa, během něhož se můžete při 
neformální diskuzi ptát místostarostky Vlasty 
Málkové na to, co Vás zajímá z dění v obci. Setkání 
probíhají již od března letošního roku a mnohé 
náměty a postřehy účastníků už byly realizovány. 
Těšíme se i na vás 9. září a 14. října od 14 hodin 
na OÚ Psáry. 

Setkání seniorů
Členky sociální komise Vás zvou na již tra-

diční setkání seniorů 17. září 2015 od 15 hodin 
na obecním úřadě. Tentokrát na vás čeká vyprá-
vění na téma „Matriky a jejich tajemství“

Chcete se dozvědět 
něco zajímavého o způ-
sobu, jak přistoupit ke 
zpracování rodinné his-
torie? Připravili jsme pro 
Vás přednášku Mgr. 
Jany Koutné, historičky 
a genealožky, která se 
studiem matrik a dalších archivních 
pramenů profesně zabývá. Dozvíte se mnohé 
informace o tom, co vše se dá v matričních knihách 
nalézt, kde jsou uloženy a vůbec mnoho podnět-
ných, nečekaných informací a zajímavostí o tom, 
jak studovat a bavit se „rodinnými dějinami“.

Všichni jste srdečně zváni!
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Služby: 
 y nová pošta
 y bankomat, pobočka banky
 y lékařské ordinace
 y dětský klub s plaveckým bazénem
 y fitness/masáže
 y kancelářské prostory
 y lékárna
 y a další

Parkování:
 y přes sto parkovacích stání nejen pro 
rezidenty 

obchod: 
 y moderní tržnice (nikoliv hypermarket) 
 y specializované prodejny
 y cukrárna s vlastní tradiční výrobou
 y restaurace

Bydlení:
 y u sv. Václava bude k  dispozici celkem 
cca 59 bytů od garsoniér až po 3KK – 
všechny s terasami/balkony nebo před-
zahrádkou a sklepní kójí

Vážení občané Dolních Jirčan a Psár,
rádi bychom Vás tímto, jménem společnosti Bramal Project s. r. o., informovali, že 

odkupujeme pozemek a zahájili jsme přípravu projektu záměru „Výstavby 
polyfunkčního domu Svatý Václav“ v  Dolních Jirčanech, na parcele 75/5 v  k.  ú. 
D.  Jirčany (pozemek severně od Hit Hofman), jenž by mohl doplnit chybějící 
infrastrukturu obce například ve sférách:

placená inzerce

Dříve než bude zahájen prodej jednotek široké veřejnosti, ve spolupráci s našimi obchod-
ními partnery, rádi s tímto záměrem seznamujeme nejprve občany Dolních Jirčan a Psár, 
s tím, že se vynasnažíme vyhovět v prvé řadě Vám.

Aktuálně zpracováváme projekt k územnímu řízení a rádi Vaše případné podněty v  dalších 
fázích projektové přípravy zohledníme.

ZÁJEMCI o další informace nás mohou kontaktovat mailem na:  prodejCSVJ@ seznam. cz, 
nebo tel. 602 304 915.
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gurmánská restaurace

náměstí Dolní Jirčany

Hlavní 3

otevírací doba:

po-ne: 10:30-23+ hodin

Nově otevřená nekuřácká

restaurace s venkovní zahrádkou.

Black

Angus

Specializujeme se na hovězí maso z plemene Black Angus.

Vaříme z čerstvých surovin od ryze českých chovatelů a pěstitelů, bez použití umělých dochucovadel.

Za dobrým jídlem a pitím již nemusíte  jezdit do Prahy 

a pak losovat, kdo si dá skleničku.

Přijďte si pochutnat!

hovězí steaky ze svíčkové

Hovězí steak ze svíčkové  a  tagliatelle na obědové menu.

T: 241 440 439

E: jircanska.hospudka@candola.cz

F: facebook.com/jircanska.hospudka.kratochvile

Prodej a půjčovna pro� stolního inventáře i mobiliáře

- talíře, sklo, příbory, stoly, židle, ubrusy, scha�ngy, atd.

 
www.candola.cz

Přijímáme rezervace

na rodinné oslavy, svatby

a objednávky rautů pro domácí akce. 

4
30/30 Mbit
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Vlasta Málková, místostarostka

Májové slavnosti
Dolnojirčanská náves se 23. května stala opět ději-

štěm tradičních Májových slavností pořádaných obcí. 
Letošní program oživily spanilé jízdy motocyklových, 
automobilových a traktorových veteránů, které zajistila 
STS Dolní Jirčany. Veteráni svou pouť zahájili již v dopo-
ledních hodinách v Psárech a přes celou obec dojeli 
až na jirčanskou náves, kde byli centrem pozornosti 
po celý den. Za jeden z traktorů byla zapřažena i pojízd-
ná tramvaj, ve které se po obci vozili nadšení zájemci 
z řad malých i velkých účastníků. K dobré náladě hrála 
živá kapela Pražská trojka Jiřího Nevyjela, na návsi své 
zboží, jídlo a pití nabízely nejrůznější stánky. Děti z MŠ, 
ZŠ a  kroužků měly opět připravenu řadu krásných 
vystoupení, pro ty ostatní, aby se nenudily, byly k dis-
pozici dílny, kde se tentokrát vyráběly nejrůznější šperky. 
Osvěžením bylo vystoupení čtrnáctileté slečny Valentiny 
Mihely z Dolních Jirčan, která je členkou operního sboru 
Národního divadla, a diváci během patnáctiminutového 
vystoupení obdivovali nejen její nádherný hlas, ale 
i široký repertoár písní. Velkému zájmu se těšil bazárek 
dětského oblečení, který mohli návštěvníci najít v budo-
vě školy s popisným číslem 13. 

Děkujeme všem organizátorům, dětem a dobro-
volníkům za přípravu a realizaci celé akce.

Stalo se
Jarní vítání občánků

Osm děvčat a devět chlapců s rodiči a prarodiči 
přijalo pozvání na jarní Vítání občánků, které se 
uskutečnilo v neděli 14. června na OÚ Psáry. Všechny 
přítomné přivítala Martina Šmerglová a místosta-
rostka Vlasta Málková. Děvčata ze základní školy již 
tradičně zahájila sváteční setkání pásmem písniček 
a básniček. Následovala gratulace, předání dárků 
a květin, podpis do pamětní knihy a focení. 

Děkujeme všem, kdo na vítání přišli a strávili s námi 
příjemné sváteční chvíle. 

Děkujeme manželům Kaidlovým (www.promodirect.cz), kteří dětem 
z červnového Vítání občánků věnovali krásné dárkové soupravy.

Naši noví občánci, kteří se zúčastnili vítání:

Adéla Dvořáčková
Oliver Fabián
Eliška Hlíšová
Matyáš Janas
Natálie Kabelová
Tomáš Svoboda
František Tvrdík
Matouš Kubalík
Laura Luková

Klára Natálie Macková

Matouš Olmer

Filip Procházka

Kristýna Škobisová

Matyáš Tejnský

Mikuláš Valeš

Anna Sokolová

Helena Juklová

D
E
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nebo mu stačila placka, upečená z vlastnoručně 
namleté mouky, mohl navštívit dílny. Tam si zájemci 
vyráběli trička s ozdobným motivem nebo sázeli 
čtyřlístek do ozdobeného květináče.

No a komu opravdu vyhládlo, měl k dispozici 
táborák s buřty v nově zbudovaném ohništi, hos-
půdku, trdelník a dva grily. Umělecky nadaní jedinci 
si ještě mohli nechat pomalovat obličej a s dobrým 
pocitem zasednout do hospůdky nebo se pohoupat 
na houpačkách či projet na koni.

Celý dětský den se mohl uskutečnit jen díky našim 
sponzorům a spolupracovníkům, kterým moc děku-
jeme. Pomocníků, kteří se podíleli na organizaci bylo 
okolo padesáti, nemůžu vyjmenovat všechny jed-
notlivce, tak snad je třeba říci, že zvláštní poděkování 
si zaslouží dolnojirčanské hasičky a Domov Laguna 
Psáry, s kterými se spolupráce stále prohlubuje. 
Ze  sponzorů je třeba zmínit obec Psáry, Bravo 
trade s. r. o., Klub Předškoláček, Czech Olten tenis, 
Klarp  s.  r.  o., Čarovné bylinky, Pneuservis Kabeláč, 
Kurýr Taxi s.  r.  o., Jóga se Šárkou, pekárnu Penam 
a Hospůdku Na hřišti.

Děkujeme taky všem návštěvníkům a příští rok se 
na všechny zase moc těšíme. Ve své pýše navíc věříme, 
že jsme zaseli alespoň malé semínko poznání, jak 
udělat náš svět „lepším místem“. 

Petr Jaško

10. dětský den v Jirčanech aneb Zachraňte planetu
„Až bude poražen poslední strom, poslední řeka otrávena a poslední ryba vylovena, uvědomíme si, že 

peníze se jíst nedají.“
Touto myšlenkou indiánského náčelníka se řídil 

jubilejní 10. dětský den na hřišti v Dolních Jirčanech. 
Jako vždy ho pod hlavičkou SK Čechoslovan pořádala 
osvědčená parta nadšenců a jelikož to byl jubilejní 

ročník, očekávání byla veliká. A někdo nahoře to asi 
pochopil, protože po propršeném a chladném týdnu 
přišlo v neděli 31. 5. velice příjemné slunečné počasí. 
Určitě nejen díky počasí, ale i díky úsilí organizátorů 
i všech pomocníků se podařilo překonat návštěvnický 
rekord a uspořádat povedené odpoledne. 

A jak vše vlastně probíhalo? Na malé návštěvníky 
čekalo deset soutěžních stanovišť a spousta dopro-
vodného programu. Vše se neslo v duchu záchrany 
naší planety před ekologickou katastrofou. Nejprve 
se každý musel rozhodnout, čím bude cestovat po 
matičce zemi, aby ji mohl zachránit. A třeba někdo 
pochopil, že letecká doprava není zrovna nejekolo-
gičtější... Potom zvoleným dopravním prostředkem 
navštívil všechny kontinenty, Arktidu, oceány i Česko 
a hravě vyřešil jejich ekologické problémy. Každé 
stanoviště byl neopakovatelný originál, kde soutěžící 
byl postaven před tematicky zaměřený úkol nebo 

soutěž. Posledním stanovištěm byl „Můj domov“, 
kde se každý nenásilně dozvěděl, co může pro zlep-
šení situace udělat každý z nás.

Aby té ekologie nebylo málo, pozvali jsme také 

ekologické sdružení Tři věže, které reálně představilo 
a předvedlo návštěvníkům možnosti zdravého stra-
vování. Představily se nám i ekologické taxíky z firmy 
Kurýr Taxi, které děti mohly k údivu rodičů bez zábran 
pomalovat. Dost návštěvníků také upoutalo tablo 
s  fotkami z uplynulých ročníků dětských dnů, kde 
jsme připomněli úspěšná témata jako Šmoulí, pirátský 
nebo pravěký dětský den.

Na takovém podniku nesmějí chybět alespoň 
nějaká zvířata a tady jich bylo k velké potěše přítom-
ných opravdu dost. Asi největší pozornost poutal 
hroznýš královský, který často vzbuzoval velký 
respekt. Děti mohly obdivovat nejen další hady 
a  ještěry jako chameleóna, agamu, ale také naše 
domácí zvířata, jako třeba kozy, ovce, králíky, morčata, 
holuby, andulky i koně, na kterém se mohly i povozit. 
Takže taková malá jirčanská zoologická zahrada.

Komu po takové spoustě zážitků ještě nevyhládlo, 
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Už potřetí otevřel brány Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Laguna a přivítal jak návštěv-
níky, tak účinkující zblízka i zdaleka. Slunečná sobota 
6.  června tu patřila Psáryfestu, festivalu dobrých 
skutků a splněných přání.

První návštěvníci dne plného pohody se v areálu 
Laguny začali objevovat krátce po poledni a s wel-
come drinky v rukách se pomalu rozhlíželi, co se tu 
od loňska změnilo. Přibyly tu nové stánky, rozšířila 
se zoo i dětské hřiště.

V jednu po poledni začala část věnovaná hlavně 
dětem. Soutěžilo se v mnoha disciplínách a výherci 
získávali razítka do speciálních kartiček, za která pak 
dostávali drobné odměny.

Po půl třetí začala hudební část Psáryfestu. Letos 
zahájila skupina Kvjeten, následovala formace 3B 
a na šedesát minut po 16. hodině nastoupil na pódium 
sám velký Elvis – v  podobě a podání Elvis Presley 
Revivalu. Elvise vzápětí vystřídalo Něco, což je název 
známého hudebního uskupení a jako úplná klasika 
Psáryfestu na závěr připadlo vystoupení skupiny 
Prowizorium, která miluje své psárské posluchače 
– a oni jí to bohatě vracejí nefalšovanou radostí z její 
hudby i elánu. 

Nejen kulturou živ je člověk, a tak bylo možné po 
dobu Psáryfestu nabírat energii u stánků s masem 
a  klobásami firmy Zámecké uzeniny Novák nebo 
s pekařskými výrobky klientů Domova Laguna a to 
vše doplňovat nejen točeným alko- i nealko pivem, 
ale i pravou domácí limonádou z  mobilního baru 
„Rambar“, ve které obsluhují lidé s postižením.

Vstupné činilo 100 korun na dospělou osobu, 
všechny kapely vystoupily zadarmo, organizační tým 
firmy Fullproduction, s. r. o., právě tak. Celkový výtě-
žek akce bude věnován Domovu pro osoby se 

zdravotním postižením Laguna. Kromě vstupného 
nosili návštěvníci na akci i nepotřebné hračky, které 
byly večer rozdány nadšeným klientům Laguny.

Závěrečný ohňostroj byl takto „naživo“ pro mnohé 
klienty Laguny dosud neviděnou, ale vítanou novin-
kou. Milou a dojemnou tradicí každého Psáryfestu 
je ovšem závěrečné vypouštění balónků s přáníčky. 
Své nejtajnější touhy a přání i letos posílali k noční 
obloze s důvěrou v zázraky malí i velcí, mladí i staří, 
zdraví i nemocní. Za všechny organizátory vypouštím 
pomyslný balónek i teď – s  přáním, abychom se 
i napřesrok ve zdraví sešli jak se skvělým vedením 
obce Psáry, tak Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Laguna, se vstřícnými občany městečka, 
s obětavým personálem Laguny i s  jejich svěřenci, 
s návštěvníky zvenčí a s tradičními skvělými kapelami; 
a v neposlední řadě s týmem nadšených dobrovol-
níků, bez jejichž osobního nasazení by se ani ten 
příští Psáryfest s letopočtem 2016 nemohl uskutečnit. 
Všem patří můj velký dík.

Romana Hájková

V partě je síla a nadšení
Letošní první jarní den jsme oslavili společně a uvítali jaro brigádou. Poprosili jsme o pomoc všechny 

sportovce SK Čechoslovan, rodiče a děti, byla potřeba každá ruka (dámská, chlapská i dětská).
Na podzim jsme začali společně budovat prostory 

pro traktůrek, který je potřeba na úpravu fotbalového 
hřiště. Potřebovali jsme zvětšit zázemí pro děti. Náš 
sportovní klub má stále větší počet dětí, prostory na 
pomůcky a převlékání nám už nestačí. Řekli jsme si, že 
před sezónou je třeba vše dobudovat a uvést do chodu. 

Celodenní brigády musely proběhnout dvě. 
Ta druhá byla dvoudenní, protože jsme díky našemu 
předsedovi a zastupitelstvu obce získali dotaci na 
další vytoužený projekt, a to OTEVŘENÉ OHNIŠTĚ, 
GRIL s PECÍ a POSEZENÍM. Vůbec jsme v to nedoufali, 
ale u příležitosti Dne dětí, který jsme slavili 31. května, 
jsme měli premiéru. Věřte, že si pec užily především 
děti, které v ní pekly vlastnoručně vyrobené placky 
různých příchutí. Den byl krásný a nikomu se nechtělo 
domů. A to byla pro nás, kteří jsme tímto nápadem 
žili, ta nejhezčí odměna. Navíc, díky dotaci od obce 
jsme mohli postavit zídku u multifunkčního hřiště, 
která zadrží vodu, a odvod vody, aby se nám již 
vybudované hřiště neničilo.

Své brigádní akce jsme začali na podzim roku 2012 
osázením již zmíněného multifunkčního hřiště. Od té 
doby jsme společnými silami udělali spoustu práce 
a vybudovali zázemí pro děti a příjemné posezení pro 
všechny. Když přijdete, zavzpomínáte a rozhlédnete 
se, určitě si uvědomíte, co vše se tu změnilo. Opět se 
ukázalo, že v partě je síla a nadšení, a díky tomu se dá 
zvládnout, z pohledu některých, i nemožné. 
Co jsme již tento rok zvládli? 

 y dosadili habry podél parkoviště a silnice + pro-
stříhali stávající habry,

 y vypleli plochu okolo multifunkčního hřiště,
 y prořezali celou stráň podél fotbalového hřiště,
 y odstranili odpadky v celém okolí fotbalového 
hřiště,

 y uklidili kabiny pro dětské fotbalisty,
 y provedli dílčí zednické práce v nově vybudovaných 
prostorách,

 y vyklidili prostor za klubovnou na pomůcky pro děti,
 y obrousili a natřeli nově dětské hřiště včetně 
laviček,

 y vyměnili některé lavičky podél fotbalového hřiště 
a natřeli je,

 y natřeli nově střídačky na fotbalovém hřišti,
 y natřeli podhledy na nové přístavbě,
 y připravili spoustu dřeva na topení,
 y postavili zídku u multifunkčního hřiště,

 y vybudovali opěrnou zeď, otevřené ohniště s pecí 
a grilem a posezením,

 y za ty tři dny snědli 90 párků v rohlíku, 80 porcí 
guláše a 10 koláčů + to, co přinesly maminky 
napečeno.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčast-
něným sportovcům, rodičům sportovců i nesportov-
cům za pomoc při zvelebování našeho zázemí okolo 
fotbalového hřiště, kde všichni, od našich nejmenších 
až po nás dospěláky, trávíme volný i sportovní čas.

Chci poděkovat jmenovitě panu starostovi Milanovi 
Váchovi za podporu našich nápadů.  Paní místosta-
rostce Vlastě Málkové, která nejenže přidala ruku k dílu 
a podporuje nás v  našich aktivitách, ale navíc nám 
zajistila veškeré občerstvení (pitný režim–nealko, koláče, 
párky v rohlíku, gulášek). Dále Petrovi Jaškovi, který se 
zasloužil především o sehnání financí pro zvelebení 
našeho okolí a přiložil své šikovné ruce. A ještě jedno 
poděkování – moc děkuji Pavlovi Baxovi, Alešovi 
Kohoutovi a Štěpánovi Urbanovi, našim trenérům 
malých sportovců. Je vidět, že máme naše budoucí 
sportovní naděje ve správných rukách, protože tito 
chlapi se opravdu nebojí žádné práce a jsou ochotni 
ve svém volném čase nejen s našimi dětmi sportovat, 
ale i zvelebovat jejich i naše zázemí.

Samozřejmě máme již další plány a věřte, že tu 
naštěstí máme spoustu nadšenců, kteří jsou ochotni 
ve svém volném čase a zdarma pomoci. Za to jim 
touto cestou všem moc děkuji.

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

Dalibor Prokeš, Full Production

2015
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Pošlete své oblečení na dovolenou
Prázdniny jsou za rohem a mnoho z nás se již chystá na dovolenou nebo si připravuje plány, kam vyrazit. 

Napadlo vás někdy, že stejně, jako se potřebujete na dovolené pročistit vy, prospěje to čas od času i vašemu 
šatníku?

Než někam vyrazíte, zkuste ho prohlédnout. 
Oblečení, které již nebudete nosit nebo jež nepotře-
bujete, pošlete dál, ať se také ještě někam 
podívá, než jeho život úplně skončí.

Jednou z  možností, jak efektivně 
naložit s  vyřazeným oblečením, je 
vhodit ho do sběrného kontejneru na 
textil. U nás ho najdete například v ulici 
Sportovní.

Tím, že oblečení vložíte do kontej-
neru na textil, zabráníte jeho konci na 
skládce, kde by se jen obtížně rozklá-
dalo. Navíc by při jeho rozkladu vznikal 
metan, amoniak a skleníkové plyny.

Kromě této ekologické stránky záro-
veň podpoříte několik neziskových 
organizací.

Společnost POTEX, která kontejnery provozuje, 
spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou 
cestou a Progressive. Tam pak putuje vytříděné 

oblečení pro potřebné.
Oblečení, které se pro neziskové organizace nehodí 

(např. z důvodu jiné sezónnosti nebo protože je příliš 
poškozené či špinavé), ani tak nepřijde na 

zmar. Potex má další partnery, kteří toto 
oblečení dokážou zpracovat. Může se 
tak dostat třeba do zemí třetího světa 
nebo se zpracuje na spoustu dalších 
výrobků, jako jsou čisticí hadry, výplně 
do autosedaček, podklady pro koberce, 
izolace, papír nebo také bankovky. Nic 
tak neskončí na skládce a oblečení je 
dále efektivně využito.

Finančně pak ještě Potex pomáhá 
např. Klokánku Chabařovická, Pro-
Contactu a Pomocným tlapkám.

Váš nejbližší sběrný kontejner nebo 
další informace si můžete vyhledat na 

 www. recyklujemetextil.cz

Psárský sedmiboj
První akce, kterou pořádala obec ve spolupráci 

s SDH Psáry v krásném prostředí skály Vápenka, byl 
sportovně branný závod Psárský sedmiboj. Děti 

soutěžily podle věku na dvou trasách a cestou plnily 
různé úkoly. Nejlepší děti z každé kategorie obdržely 
medaile, drobné ceny a  diplom. Každé dítě navíc 
dostalo špekáček a limonádu, časopis Pastelka a slad-
kost. Všem, kteří se na akci podíleli a věnovali svůj 
čas, moc děkujeme!

lib

Děkujeme firmám, které přispěly ke zdaru Psárského sedmiboje: 
•	 firmě TOYPEX – dodavateli hraček a sportovní techniky  

(www.toypex.cz) za časopisy Pastelka,
•	 restauraci Na Kopečku, která věnovala špekáčky a limonády

D
E

Podzimní Toskánsko – poslední volná místa!
Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili 

Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích kopců, úrodné lesy a dramatická pohoří, 
olivové háje, vinohrady, cypřišové aleje a pestrobarevná pole. To vše patří k Toskánsku, ale ještě mnohem 
víc. Je zde totiž umění. Ale jaké umění! Etruská pohřebiště, římské sochy, ale především renesanční mistři 
jako Leonardo, Michelangelo, Raffael nebo Botticelli. 

Zájezd do Toskánska jsme připravili nejen s ohle-
dem na studijní téma účastníků Univerzity třetího 
věku, ale také proto, že chceme nabídnout místa, 
která se ne vždy dostávají do programu tradičních 
tras výletů. Jde o oblast, která se řadí sice k dražším, 
ale zároveň nejkrásnějším evropským destinacím. 
Také bychom si přáli, abyste si zájezd užili v  klidu 
a dokonalé pohodě, proto nás čeká jen jeden noční 
přejezd poslední den. 

Na co se můžete těšit:
1. den: odjezd v časných hodinách do Itálie, večer 
ubytování v Montecatini Terme.
2. den: Pisa – Campo dei miracoli, Viareggio – nej-
jižnější italské město v riviérovém stylu, Lucca – město 
opery, stinných náměstí, palácových zahrad a nákupů, 
návrat na hotel.
3. den: Medicejská vila Poggio a Caiano, San 
Gimignano s typickou siluetou středověkých rodo-
vých věží, Montecatini Terme – lázeňské městečko 
s parky, kolonádami, možnost výjezdu lanovkou do 
starého města, návrat na hotel.
4. den: Florencie: centrum Toskánska a kolébka 
renesance Florencie – náměstí Michelangelo s vyhlíd-
kou na město, most Ponte Vecchio, Palazzo Pitti 
a  zahrady Boboli, náměstí Piazza della Signoria 
a  Palazzo Vecchio, Michelangelova socha Davida, 
dóm a baptisteriu, kaple Medicejských, kostel St. 
Maria Novella atd., večer návrat domů.
5. den: příjezd zpět v dopoledních hodinách.

 y Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobu-
sem, parkovné, průvodce, třikrát ubytování 

v hotelu – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
polopenze (3x snídaně, 2x večeře).

 y Pojištění léčebných výloh si může každý sjednat 
sám nebo jej zařídíme my za cenu cca 110,- Kč na 
osobu.

 y Termín zájezdu: 7. –11. října 2015.
 y Cena zájezdu: 6 790,- Kč.
 y Zájezd je nutné zaplatit do 31. 7. 2015 na OÚ u paní 
Šimkové.

 y Více informací u paní Vlasty Málkové, e-mail: 
malkova@psary.cz, tel. 602 714 101.

 y Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
45 účastníků.
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Lucie Libovická

Z cyklu: Žijí mezi námi
Vladimír Valouch: Cvičím proto, abych se mohl dobře najíst

Chodíte s ním na pivo, na volejbal nebo se potkáváte ve škole, možná ale nevíte, že ten stále usměvavý 
a pohodový Vláďa Valouch „od vedle“ je osminásobný mistr republiky, pětinásobný mistr Evropy a trojnásobný 
mistr světa ve sportovním aerobiku, a tak „trochu náhodou“ i mistr světa fitness step team. V Dolních Jirčanech 
žije se svou ženou Petrou, dcerou Eliškou (9 let) a synem Vašíkem (5,5 roku) již více než tři roky a na bydlení 
v téhle lokalitě nedá dopustit. 

 � Jaký měla vaše rodina vztah ke sportu, vedli 
Vás rodiče k pohybu již od dětství? 

Celá naše rodina je hodně sportovně založena 
a od mala jsem se věnoval řadě sportů včetně fotbalu, 
atletiky nebo bikrosu. Na střední škole jsem se dostal 
k  disko tanci, bavil mne break dance a náročnější 
prvky, a díky tomu jsem víc přičuchl ke gymnastice. 
Když jsem se po gymnáziu rozhodoval kam dál, bylo 
i díky tomu, že pocházím z učitelské rodiny, kde děda, 
máma a teta jsou tělocvikáři, dost jasno a má volba 
tělocviku a biologie nikoho nepřekvapila. Od gym-
nastiky byl už jen krok ke sportovnímu aerobiku. 
Začal jsem spolupracovat s kolegy Davidem Holzerem 
a Jakubem Strakošem, byli jsme dobrá parta kluků, 
kteří chtěli něčeho dosáhnout. Díky tomu jsme se 
dostali až nahoru. 

 � Učil jste vůbec někdy ve škole?
Jedině při praxi během studií. Vysokou školu jsem 

totiž dokončil ve chvíli, kdy jsme byli společně s kluky 
na vrcholu a řešil jsem, kam dál. V té době jsem již 
trénoval jak malé závodníky, tak i pár dospělých, 
a bylo jasné, že trenérství je pro mne perspektivnější 
cesta, na které využiji to, co jsem se ve škole naučil. 
Vždyť trénování jednotlivců i lektorování společných 
hodin pro více lidí je vlastně učením, protože musím 
neustále všechny motivovat a vést. Když jsem skončil 
školu, řešil jsem i vojnu, která v té době byla povinná, 
a nástup na ni by znamenal rozpad našeho týmu. 
Naštěstí jsme dostali nabídku jít do Dukly, čehož jsme 
využili, a mohli tak dál pod vedením trenéra Ivana 
Šípka bez přerušení pokračovat. 

 � Byli jste ve sportovním aerobiku nejlepší doma, 
v Evropě�i�ve�světě.�Proč�jste�skončili?

Soutěžili jsme osm let, ale poslední dva roky nás 
to pozvolna přestávalo bavit. Možná to teď vyzní 
nafoukaně, ale bylo to díky tomu, že jsme byli tak 
dobří, neměli jsme konkurenci a nic nás nenutilo 
zlepšovat se. Na mistrovství jsme přijeli a ostatní 
rovnou říkali: aha, kluci jsou tady, tak jdeme bojovat 
o druhé a třetí místo. Chtěli jsme skončit už v roce 
2002, ale na mistrovství světa při cvičení jsme se 
srazili a vypadli z  choreografie. To nás nečekaně 
odsunulo na 5. místo a kdo by nechtěl kariéru zakončit 

titulem (smích). Proto jsme naše finále odsunuli na 
rok 2003, kdy se mistrovství světa navíc pořádalo 
doma. 

 � Z  roku 2004 máte ještě titul mistra světa ve 
 fitness step team. 

To byla vážně velká náhoda. Kariéru jsem už měl 
ukončenou, moje žena v té době ale cvičila ve stepové 
sestavě Těžká směs, což byl tým čtyř holek a čtyř 
kluků. 14 dní před mistrovstvím republiky, ze kterého 
se nominovalo na mistrovství světa, si jeden z kluků 
zlomil kotník. Někoho napadlo, že nahradit bych jej 
mohl já, což jsem nejdřív razantně odmítl. Nakonec 
mne ale přesvědčili, abych to zkusil. Nešlo o kondičku, 
ale o to, nacpat si do hlavy celou sestavu na stepech. 
Podařilo se, vyhráli jsme jak doma, tak poté na mis-
trovství světa v Austrálii. 

 � Tím pro Vás sportovní aerobic definitivně 

 skončil? 
Ještě dva roky 

jsem jej trénoval, 
pak jsem z toho ale 
vypadl a moc nesle-
doval, co se v oboru 
děje. Asi před půl 
rokem se v Čechách 
po dlouhých dva-
nácti letech konalo 
mistrovství světa, 
kam nás jako býva-
lé závodníky pozva-
li. Potkal jsem se 
tam nejen se svými 
kolegy z  týmu, ale 
třeba i s  Davidem 
Hufem, který závo-
dil ve dvojici s Radkou Hanákovou a byli rok před námi 
také mistři světa. Bavili jsme se o všem možném 
a  Davida napadlo udělat comeback v  duchu filmu 
Postradatelní s  názvem Nepostradatelní (smích). 
Přizvali jsme k tomu ještě i Vaška Krejčíka a Daniela 
Müllera. Aerobic maratón se uskuteční letos v listopadu 
ve sportovní hale Jedenáctka na Chodově. Je to akce 
určená pro lidi, kteří na nás chodili cvičit už před 
mnoha lety. Společně si tak zavzpomínáme, zacvičíme 
a třeba je aerobic zase chytne, tak jako dřív. 

 � Jakému sportu se teď věnujete vy?
Co se týče práce, šestým rokem vedu fitko Olgy 

Šípkové na Zličíně, což mě hodně vytěžuje a obnáší 
to především manažerskou práci. Ve zbylém čase 
dělám pro pár lidí osobního trenéra, protože na víc 
mi nezbývá kapacita. Moje osobní sportování se teď 
hodně točí okolo věcí, které jsem dřív vůbec nedělal. 
V zimě trávím co nejvíce času na horách a věnuji se 
lyžování a nově skialpinismu, baví mne horská kola, 
běhání, jezdím na různé běžecké závody. Zkusil jsem 
maraton, mojí oblíbenou trasou je ale půlmaraton.

 � Nejen� běžci,� ale� sportovci� obecně� řeší� hodně�
stravování. Co doporučujete vy? 

Nikdy jsem nebyl propagátorem diet a různých 
potravinových doplňků. Doporučuji používat zdravý 
selský rozum, rozložit jídlo po celý den, vynechat 
sladké a pečivo a hýbat se. Pokud zahřeším, pořádně 
si to užiju a v dalších dnech jím opět rozumně a při-
dám víc sportu. Dělám to tak od samého začátku 
a nemám po vrcholovém sportování žádné zdravotní 
problémy. Mým mottem je, že cvičím proto, abych 
se mohl dobře najíst (smích). Doporučuji se hýbat 
4-5 x týdně, střídat posilování, běhání, kolo, brusle, 
chůzi nebo plavání. Díky tomu pak stačí třeba jen 
půl hodina, což je lepší než se jednou týdně hodinu 

a půl z  donucení 
zničit v  posilovně. 
Tělo si na pohyb 
zvykne a s tím při-
jde automaticky 
i  lepší kondice, 
úprava váhy a více 
energie. 

 �Před pár lety 
jste se přestěho-
vali do Dolních 
 Jirčan. Proč zrov-
na sem?

Bydleli jsme 
s rodinou nejdříve 
v centru Prahy, pak 
v řadovém domku 
v  Luštěnicích, což 

je vesnice u  Mladé Boleslavi. Když byly děti malé 
a žena na mateřské, dojížděl jsem do práce jen já. 
Když ale manželka, která je fyzioterapeutka, získala 
práci na Chodově na klinice u doktora Koláře, 
Luštěnice ztrácely z hlediska dopravy smysl. Zalíbila 
se nám lokalita v  okolí Jirčan, Jesenice či Břežan, 
nejdříve jsme obhlíželi pozemky, ale pak jsme koupili 
hotový domek. Máme výhled na celou Prahu, v okolí 
se dá běhat i jezdit na kole, jsme tu moc spokojení. 
Dcera Eliška nastoupila v Jirčanech rovnou do první 
třídy a po přestupu z Klubíčka se Vašík dostal do 
školky, za což jsme opravdu rádi. Stěhováním jsme 
sice přišli o spoustu kamarádů, v Jirčanech jsme ale 
našli výbornou partu lidí, se kterou si opravdu rozu-
míme. Líbí se nám, jak se tady organizuje sport, 
chodíme na volejbal i na fotbal, užíváme si řadu 
kulturních akcí. Nikde jinde jsme nezažili tak dobré 
vztahy mezi lidmi v sousedství. 

 � Jaký mají vaše děti vztah ke sportu?
Nenutíme je do žádné sportovní aktivity, dělají to, 

co je baví. Eliška je pohybově nadaná na tanec, a to 
je věc, ve které se našla. Vašík chodí v Jirčanech do 
minipřípravky na fotbal. S rodinou jezdíme lyžovat, 
v létě chodíme po horách, děti prostě nemají šanci 
pohybu uniknout (smích).

 � Za pár dní oslavíte čtyřicátiny, což je chvíle, 
kdy lidé bilancují minulost a plánují budoucnost. 
Změnil byste něco na svém životě? 

Říká se, že ve 40 začíná chlapům život, takže 
nebrečím, ale těším se (smích). Cítím se dobře, přijde 
mi, že jsem zamrzl někdy ve třicítce, jen děti mi tím, 
jak rostou, připomínají, jak čas letí. Baví mne moje 
práce, mám rád lidi okolo sebe, prostě život se mi 
líbí a chci ho žít dál tak jako teď. Nic bych neměnil!
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Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2015

Naše školka získala projekt, který je zaměřen na 
logopedickou prevenci, diagnostiku a následnou 
terapii narušené komunikační schopnosti u dětí v MŠ. 
Součástí projektu je vyškolení čtyř logopedických 
asistentek, které povedou od nového školního roku 
kolektivní logopedická cvičení v rámci ŠVP. Dále 
z projektu vybavíme všechny třídy MŠ logopedickými 
pomůckami a dovybavíme pracovnu speciálního 

pedagoga – logopeda moderními výukovými pomůc-
kami a odbornou literaturou, kterou si budou rodiče 
moci půjčit k prostudování. Celkem naše MŠ získala 
finanční podporu ve výši 55.800 Kč.

Nedílnou součástí projektu je úzká spolupráce 
speciálního pedagoga – logopeda (Mgr. Ženatá) 
a paní učitelek z MŠ.

Školní olympiáda 2015
Mezinárodní den dětí jsme v  pondělí 1. června, 

jako už tradičně, oslavili sportem. Konalo se další 
kolo naší školní olympiády.

Sešli jsme se na hřišti v Dolních Jirčanech, kde pro 
nás naši starší spolužáci z pátých tříd připravili řadu 
atletických soutěží a kde také působili jako rozhodčí. 
Měřili a zapisovali naše výkony. My ostatní jsme 
běhali, skákali a házeli o sto šest v těchto disciplínách: 
běh krátký k metě a zpět, běh dlouhý kolem fotba-
lového hřiště, skok a trojskok z místa, hod kriketovým 
míčkem, autové vhazování na dálku a skákání přes 
švihadlo po dobu jedné minuty. Také nám konečně 
vyšlo pěkné počasí, a tak jsme si Den dětí výborně 
užili. Ve čtvrtek jsme se dověděli, kteří z  nás byli nejlepší. Ti dostali diplom, nějakou sladkost a skle-

ničku. Už se těšíme na další ročník. 

Škola v přírodě
Děti naší školy se vypravily 

na školu v  přírodě. Strávily 
několik krásných dní 
v  Jizerských horách. Pro 
všechny byl připraven bohatý 
program. Holky a  kluci hráli 
spoustu her, zdolávali lanové 
překážky, chodili na výlety. 
Došlo i na opékání špekáčků, 
fandění českým hokejistům, 
výpravu za Janou Henychovou 
a jejím závodním týmem 
sibiřských psů husky. Všichni 
viděli saně a postroje, dozvě-
děli se o chovu psů husky 

a závodění, ale hlavně si mohli 
každého pejska pohladit 
a  koupit suvenýr. Určitě jste 
už v  obci potkali pár našich 
žáčků, kterým se na krku hou-
pal přívěsek s  psí tlapkou. 
V  rámci pobytu se konal 
i  sportovně–branný den 
s hodem na cíl, závodní jízdou 
na vozítkách, zdravovědou 
a dalšími disciplínami. Večer 
nechyběla oblíbená diskoté-
ka. Pobyt všem utekl jako 
voda a všichni se vraceli se 
spoustou pěkných zážitků. 

Jak se zahradničí u kytiček
Děti ze třídy Kytiček se rozhodly, že dostojí svému 

jménu a pustily se do pěstování kytiček, respektive 
zeleniny. Na začátku byl výběr vhodného místa na 
zahradě a objednání záhonu dle našich představ. 
Záhon jsme si naplnili hlínou, udusali a každý z nás 
přispěl zasetím několika semínek hrášku a ředkviček. 
Pak přišlo pečlivé zalévání a pozorování. Již po pár 
dnech, k naší velké radosti, vykoukly první zelené 
stonky. Byli jsme zahradničením tak nadšeni, že jsme 
museli využít i poslední volné místo v záhonku, kde 
jsme ještě zasadili salát.

Úrodu nám nezničili ani nezvaní návštěvníci 
v podobě slimáků, a tak jsme si již mohli pochutnat 
na prvních ředkvičkách. Zbytek úrody na sebe 

nenechá dlouho čekat. Vyzkoušeli jsme si, že zelenina 
vypěstovaná vlastními silami chutná nejlépe.

Martina Šmerglová

Škola

Frajeřinky pro mateřinky
Na začátku školního roku se většina z nás rozhodla 

zapojit do celoročního projektu „Frajeřinky pro 
mateřinky“, který zahrnoval pět na sobě nezávislých 
akreditovaných rukodělných seminářů z oblasti 
polytechnické výchovy pod vedením erudovaných 
lektorů. Pilotním seminářem, který se konal v listo-
padu, byla „Enkaustika“. Nádherná výtvarná díla, 
která vznikla pomocí vosku a speciální žehličky, 
inspirovala další kolegyně. Následovalo „Malování 
na hedvábí“, které nám poskytlo nové možnosti 
v práci s barvami a technikami, které jsme obdivovali, 
ale neznali. V  únoru nás oslovil kurz „Aranžování“, 
vyzkoušeli jsme si živou i suchou vazbu – výsledné 
produkty předčily naše očekávání! Na jaře jsme měli 
možnost seznámit se s  tzv. fimem v kurzu „Práce 
s  polymerovými hmotami“. Opět jsme žasli nad 
neuvěřitelnými možnosti dané techniky; odnesli jsme 
si drobné výrobky především v podobě šperků. 
Posledním seminářem, který se konal koncem května, 
byla „Americká enkaustika“. Znovu jsme pracovali 
s  teplým voskem, žehličku jsme ale tentokrát 

nepotřebovali, k nanášení vosku na různé podklady 
jsme používali malířské štětce a metalické akrylové 
barvy nanášeli prsty. Vznikly neuvěřitelné obrázky, 
které zdobí naše domovy. Zajímavá „setkání“ s netra-
dičními výtvarnými technikami nám ukázala nové 
směry moderního výtvarného světa, přispěla k zatrak-
tivnění pedagogické práce s dětmi ve třídách, 
postupně rozvíjela naši zručnost a obohatila ruko-
dělné dovednosti pro využití v praxi. 

Za kolektiv Dana Kristen
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za duben až květen 2015

 y 2. dubna v 1.30 hod. v ul. Zátopkova v prostoru 
stavby rodinného domu zjistili strážníci větrem 
uvolněný ochranný plech, který by mohl někoho 
zranit. Majitel závadu následně odstranil.

 y 13. dubna v 8.30 hod. v ul. Pražská byly 
při kontrole čekáren autobusových 
zastávek zjištěny neznámým 
pachatelem poškozené plastové 
výplně vývěsek postříkáním 
barvou. Událost byla ozná-
mena přísl. odboru OÚ Psáry. 

 y Ve 21 hod. přijala hlídka 
OP oznámení o nálezu psa 
rasy americký pitbulteriér 
v  ul. Pražská, kterého 
někdo přivázal na vodítku 
k oplocení domu oznamo-
vatelky. Strážníci psa umístili 
do pohotovostního kotce 
obce Psáry.

 y 14. dubna v odpoledních hodi-
nách v  ul. Hlavní poskytla hlídka 
OP součinnost silničářům při dohledu 
nad bezpečností a plynulostí provozu 
v souvislosti s pokládkou nové asfaltové vrstvy, 
kterou někteří neukáznění řidiči i přes zákaz 
přejížděli.

 y 18. dubna ve 14 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o pohybu podezřelých osob v  rozestavěném 
objektu rodinného domu v ul. U sv. Jána. Strážníci 
na místě zadrželi dva mladíky, kteří byli jen zvědaví, 
jak to uvnitř vypadá. Žádná škoda na majetku 
zjištěna nebyla.

 y 21. dubna v 11 hod.  přijala hlídka OP oznámení 
o ležícím muži v ul. Pražská na zemi vedle auto-
busové zastávky. Strážníci na místě zjistili osma-
dvacetiletého podnapilého muže, který zde po 
„náročné“ noci pouze odpočíval. Po nezbytném 
prověření, zda nejde o hledanou osobu, muž 
z místa sám odešel.

 y V 19 hod. přijali strážníci další oznámení, tentokrát 
se týkalo podvodníka nabízejícího levnější tele-
fonní služby, který před několika dny na ženě 
ze Psár vylákal 1400 Kč. V této souvislosti dopo-
ručujeme obezřetnost při uzavírání jakýchkoli 

smluv s  podomními obchodníky. V  případě 
pochybností o relevantnosti obchodu raději 
zavolejte policii.

 y 7. května v 0.15 hod.  při kontrolní činnosti v ul. 
Sportovní vedle fotbalového hřiště našli stráž-

níci neznámým pachatelem vyhozený 
celý elektrický sporák. Nález odpadu 

byl oznámen přísl. odboru OÚ Psáry.

y 15. května v 16 hod.   přijala 
hlídka OP oznámení o muži ve 
věku asi třicet let, který v  ul. 
Pražská vybíhá z čekárny auto-
busové zastávky a vulgárně 
gestikuluje na řidiče projíždě-
jících vozidel. Ten ale stihnul 
místo opustit ještě před pří-
jezdem strážníků. Za oznámení 

přesto děkujeme.

y 23. května zajišťovali strážníci 
dohled nad veřejným pořádkem 

v souvislosti s konáním májových 
oslav v místní části Dolní Jirčany. Akce 

proběhla bez problémů.

y 31. května zajišťovali strážníci dohled nad 
veřejným pořádkem v souvislosti s konáním Dne 
dětí v  místní části Dolní Jirčany. Akce proběhla 
bez problémů.

 y V horní části ul. Hlavní nechala obec vybudovat 
spolu s novým asfaltovým povrchem také vyhýbací 
zálivy, které ale neslouží k parkování vozidel, proto 
žádáme rezidenty o dodržování účelu těchto 
zálivů.

 y Na základě požadavků občanů obcí Psáry a Dolní 
Jirčany určila Policie ČR dle ust. § 79a zákona 
o silničním provozu Obecní policii Jesenice další 
místa měření rychlosti projíždějících vozidel. Jedná 
se o ulice Kutná, V  Domkách, Na Lukách, Horní 
a  Hlavní. První měření rychlosti v  těchto ulicích 
provedli strážníci ve dnech 4. až 7. června. 
Za uplynulé období provedli strážníci v  obcích 
Psáry a Dolní Jirčany 5 dopravních akcí zaměřených 
na dodržování rychlosti projíždějících vozidel, při 
kterých bylo řešeno celkem 22 přestupků spácha-
ných překročením nejvyšší povolené rychlosti 
v obci.

Nabídka�akcí�pořádaných�senior�centrem�Říčany,�
které mohou využít i naši občané

Vážení přátelé, z důvodu prázdnin a dovolených Klub zralého věku přerušuje dočasně činnost. 
Uvidíme se zase koncem září, přesné datum včas upřesním na stránkách Klubu zralého věku a v Psárském 
zpravodaji. Pokud máte rádi hrady, zámky a jiné výlety, doporučuji využít nabídku aktivit senior centra 
Říčany a věřím, že do budoucna taková dobrodružství budeme podnikat v rámci Klubu zralého věku. Budu 
se na vás těšit. V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat na tel. 731 511 248.

Koordinátorka Klubu zralého věku Václava Vocásková

Seniorcentrum Říčany nabízí:
8. července 2015
PROHLÍDKA ZÁMKU JEMNIŠTĚ 

Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná 
prohlídka zámku Jemniště. 

 y Příspěvek účastníků: 250  Kč (zahrnuje dopravu, 
pojištění, vstupné). 

 y Místa odjezdu: 8.50 hod. aut. zastávka Psáry (obecní 
úřad), 8.55 hod. aut. zastávka Dolní Jirčany, atd.

 y Přihlášení: do 30. června 2015

29. srpna 2015
ZEMĚ ŽIVITELKA – ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jednodenní autobusový zájezd do Českých 
Budějovic. Kulturní program, dožínky, Výstava země-
dělské techniky, zemědělské a rostlinné výroby, 
lesního a vodního hospodaření. 

 y Příspěvek účastníků: 230 Kč (200 Kč pro členy Klubu 
Senior a Klubu zralého věku, cena zahrnuje dopravu 
a pojištění). Pro účastníky, kteří navštíví místní 
plavecký bazén, je přichystána odměna ve výši 
20 % ze zaplaceného vstupného.

 y Vstupné: plné 140 Kč, zlevněné 70 Kč (senioři nad 
70 let), osoby se ZTP zdarma.

 y Místa odjezdu: 5.50 hod. aut. zastávka Psáry (obecní 
úřad), 5.55 hod. aut. zastávka Dolní Jirčany atd.

 y Přihlášení: do 15. srpna 2015

12. září 2015
ZAHRADA ČECH – LITOMĚŘICE

Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic. 
Tržnice Zahrady Čech nabízí vyhledávaný sortiment, 
jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, 
zahradní technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, 
hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu 
dalšího. Výstava je zaměřena na všechny zahrádkáře, 
chalupáře, kutily a milovníky přírody. Návštěvníci se 
mohou těšit na tradiční i nové vystavovatele. 
Kulturní památky a výstavy v Litoměřicích jsou tento 
den zdarma.

 y Příspěvek účastníků: 220 Kč (200 Kč pro členy Klubu 
Senior a Klubu zralého věku, cena zahrnuje dopravu 
a pojištění)

 y Vstupné: zatím nezveřejněno, nutno počítat cca 
80–100 Kč. Sleva pro seniory, osoby se ZTP zdarma. 
Místa odjezdu: 6.50 hod. aut. zastávka Psáry, 
6.55 hod. aut. zastávka Dolní Jirčany atd.

 y Přihlášení do 5. září 2015

Kontakty (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel. 732 383 424,  
e-mail:  seniorcentrumricany@ centrum.cz, 
Seniorcentrum, Komenského nám. 1850, Říčany.

Budu se těšit na vaši účast – koordinátorka Klubu 
 zralého věku Václava Vocásková

NOVĚ OTEVŘENO
TRAFIKA NA ŠTĚDŘÍKU
 y cigarety
 y noviny
 y tabák
 y cukrovinky
 y alkohol
 y terminál Sazka
 y sudové víno z Velkých Pavlovic
 y automat na kávu
 y výměna bombiček Soda stream
 y výroba klíčů
 y sběrna broušení nástrojů do 48 hod.
 y sáčky do všech typů vysavačů
 y výdejní místo e-shopu
 y trafika na Štědříku (autobusová zastávka 

Psáry Štědřík, Pražská ul., Psáry 252 44)

Tel. 777 553 464

po–pá 5.30–20.00 hod.
so 7.00–18.00 hod.
ne 9.00–18.00 hod.

22. 6.
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Správný tým
Martina Komrsková

Dolnojirčanské hasičky za sebou mají další úspěšné 
období

Květen byl plný zajímavých akcí s velmi dobrými 
výsledky. Začala bych hned první akcí, kterou byl 
jarní běh hasičů v  Kunratickém lese (13.  5.  2015). 
Z našeho týmu se letos zúčastnily tři hasičky: Martina 
Komrsková, Naďa Raušerová a Markéta Chvátalová 
– ta opět nezklamala a obsadila 1. místo. Značně 
členitá trať měřila 5,2 km.

Další tradiční akcí byly závody v požárním útoku, 
tentokrát v Libni, kde se nám v sobotu 16. května 
hezkým výkonem podařilo obsadit 3. místo.

24. května jsme jely na závody v požárním útoku 
„O pohár starosty města Dobříše“, které pro nás byly 
další zajímavou zkušeností, a mnohému jsme se 
přiučily. Hasičky z Dolních Jirčan jsou velké bojovnice. 
Stejný den ráno nás naše členka Markéta Chvátalová 
reprezentovala na TFA v Milevsku. Tentokrát byl 
silový víceboj hodně náročný, neboť jeho vrcholem 
byl výběh na rozhlednu Kuníček. A jak se naše Markéta 
umístila? Jak jinak, než opět na 1. místě!

Jako sbor dobrovolných hasiček máme samozřej-
mě také zájem na dění kolem nás.

V úterý 19. května jsme se podílely na účinkování 
v soutěži Vesnice roku. Hodnoticí komisi jsme před-
vedly závěrečný bojový tanec HAKU z našeho před-
stavení pohádky O Ambibule Babambule.

Poslední den v květnu jsme pomáhaly a podílely 
se na dětském dnu v Dolních Jirčanech. Naše stano-
viště bylo samozřejmě s hasičskou tematikou, děti 
na něm měly možnost vyzkoušet si zapojení hadic 
a snažily se uhasit přímo Austrálii!

Akcí je stále plno. V nejbližší době připravujeme 
kulturní program pro „jílovské hasiče“, kteří budou 
v sobotu 20.  června slavit 140 let od svého 
založení.

A už se těšíme na dalšího Vesteckého vodníka, 
kde nás čeká další požární útok. Přijeďte nás 
povzbudit!

Správným týmem označuji trefně naše hasičská 
družstva mužů a žen z Dolních Jirčan. Časem a prací 
věnovanou naší společné myšlence se rozhodně přes 
jaro nešetřilo. Prakticky každý týden se něco dělo, ať 
to byla brigáda na zbrojnici, soutěže, sport, divadlo 
či výjezdy k zásahu. 

Již začátkem jara naše vyprošťovací družstvo začalo 
s nácvikem vyprošťování osob z havarovaných auto-
mobilů na soutěž v Milevsku. Bohužel se nám v dosta-
tečné míře nedostávalo vraků osobních automobilů; 
pomoc nám poskytl již tradičně pan Harenčák. 
Zaměřili jsme se hlavně na přednemocniční péči a co 
nejšetrnější vyproštění zraněného z vraku. Na soutěži 
v Milevsku se naše příprava vyplatila. Situace, kterou 
jsme museli řešit, byla technicky velice složitá 
a  mnoho bodů jsme získali právě na zdravotním 
zajištění zraněného. Bohužel, ani to na první místo 
nestačilo a v těžké konkurenci družstev z celé repub-
liky jsme obsadili místo páté. Tato soutěž byla naší 
přípravou pro Velkou cenu Hořovic, kterou pořádal 
HZS Středočeského kraje. Jako jediná dobrovolná 
jednotka v konkurenci profesionálních jednotek se 
naši hasiči umístili na osmém místě. Vzhledem k tomu, 
že profesionální jednotky se vyprošťování věnují na 
sto procent, je umístnění naší dobrovolné jednotky 
v celkovém počtu třinácti jednotek více než dobré. 
Uznání naši hasiči obdrželi i od rozhodčích a pořa-
datelů této soutěže. Postoupili jsme tímto na 
Mistrovství republiky ve vyprošťování v  Třinci. 

Budeme se snažit vzorně reprezentovat Středočeský 
kraj a naši obec co nejlepším výsledkem. 23. srpna 
nám držte palce.

Další událostí byla naše ukázka hasičského zásahu 
pro Vesnici roku. Odvážná paní komisařka přijala 
místo zraněné řidičky v nabouraném vraku osobního 
automobilu. Byla šetrně vyproštěna, ošetřena a pře-
dána ve stabilizovaném stavu členům komise. 

Zásahy naší jednotky jsou na jaro průměrné, vět-
šinou se jednalo o technické zásahy, u požáru jsme 
zasahovali třikrát. Větší byl požár lesa v  Sulicích. 
Naštěstí byl přístupný pro naši těžkou techniku, 
zasahovali jsme na ploše požáru 100 x 80 metrů. 

Při hasičských soutěžích jsme též obstáli. V prvním 
kole požárního sportu jsme se stařičkou stříkačkou 
z padesátých let obsadili třetí místo. Pro druhé kolo 
požárního sportu v Třebonicích jsme využili nabídku 
pana Honka od psárských kolegů. Zapůjčil nám 
požární stříkačku, naše je v dlouhodobější opravě. 
Po absolvování tří disciplín tohoto sportu bylo první 
místo naše. 

Hodně času trávíme úpravou zbrojnice. Příjezdová 
cesta, nová garáž, malování a další nezbytné práce 
spojené s  celkovou opravou zbrojnice, většinou 
svépomocí. Hodně času brigádám věnuje Jirka 
Hofírek. Stačí však jedna zpráva rozeslaná našim 
hasičům a přijedou většinou všichni. 

Jsme totiž dobrá parta, správný tým…
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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: Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ČERVEN 2015, vyšlo 26. 6. 2015
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

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

Hudební večery a společenské akce  
na zámku Štiřín

24. 7., 20.00 hod.  Jiří Šlupka Svěrák 
& Nejenblues

Skupina hrající Rhytm and Blues, ale také vlastní 
tvorbu, která přesahuje mezižánrové hranice. 
V  průběhu koncertu Vám nabízíme gastronomické 
speciality, široký výběr vín a nápojů. Rezervaci míst 
v restauraci je nutné provést nejpozději v den konání 
koncertu do 18 hod. Pro návštěvníky koncertu jsme 
připravili speciální nabídku ubytování v ceně 1.500,- Kč 
za dvoulůžkový pokoj a 2.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj 
Deluxe, se snídaní. (stejná nabídka platí i pro koncert 
skupiny VoKoBere 21. 8.)

21. 8., 20.00 hod. VoKoBere
Jiří Vondráček, Petr Kocman a  Tomáš Berka. Host 
večera Blanka Šrůmová. Folk–pop–country s akus-
tickými kytarami a lahodnými trojhlasy.

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

1. 7.–31. 8. Guliano Collini
Závan bíločerného moře Itálie v Těptíně
Výstava fotografií italského fotografa z Cesenatica

Kultura

středa	 18.30	hod.	 ZÁKLADNÍ	 od 30. 9. 2015

středa	 20.30	hod.	 MÍRNĚ POKROČILÍ	 od 30. 9. 2015

čtvrtek	18.30	hod.	 VÍCE POKROČILÍ	 od 1. 10. 2015

čtvrtek	20.30	hod.	 SPECIÁLNÍ	 od 1. 10. 2015

na PODZIM 2015 do

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 21. 6. 2015 (bez záruky)

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

1. Vestec 26 24 1 1 126:26 73 (34)
2. Dobříč 26 20 3 3 78:31 63 (24)
3. Holubice 26 14 2 10 79:64 44 (5)
4. Choteč 26 14 1 11 76:64 43 (4)

11. Psáry 26 9 3 14 59:80 30 (-9)
12. Jílové B 26 9 1 16 50:72 28 (-11)
13. Čisovice 26 7 3 16 53:71 24 (-15)
14. Dobřichovice 26 6 2 18 36:96 20 (-19)

Poslední zápas: Libčice – Psáry 5:2 (4:0) 
Branky:  Paluka Lukáš 2, Klempt Kamil, Jeřábek Jan, Hrdina 

Ondřej – Brych Marek, Keller Robin

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

1. Zlatníky 26 17 5 4 87:27 56 (17)
2. Libeř 26 16 2 8 80:54 50 (11)
3. Krňany 26 15 4 7 70:47 49 (10)
4. Jesenice B 26 13 7 6 78:54 46 (7)
5. D. Jirčany 26 13 5 8 54:40 44 (5)
6. Davle 26 13 3 10 58:43 42 (3)
7. Jíloviště B 26 12 4 10 94:68 40 (1)

13. Klinec 26 2 4 20 39:106 10 (-29)
14. Hradištko B 26 0 3 23 35:117 3 (-36)

Poslední zápas: D. Jirčany – Libeř 5:1 (3:0)
Branky:  Škrabal Roman 2, Pecháček Tomáš, Olmer Jiří, Přibyl 

Jaroslav – Aksamit Martin

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

1. Vestec B 28 21 3 4 109:35 66 (24)
2. Okrouhlo 28 19 3 6 88:48 60 (18)
3. K. Přívoz 28 19 1 8 90:51 58 (16)

6. Pikovice 28 15 4 9 85:69 49 (7)
7. Libeř B 28 14 1 13 83:68 43 (1)
8. Bojanovice 28 10 9 9 53:63 39 (-3)
9. D. Jirčany B 28 10 7 11 41:53 37 (-5)

10. Čisovice B 28 10 3 15 70:75 33 (-9)
11. Psáry B 28 9 1 18 65:111 28 (-14)

Poslední zápas: Radlík B – D. Jirčany B 0:6 (0:2) 
Branky:  Stejskal 3, Adamec Miroslav 2, Kopčan David
Poslední zápas: Psáry B – Vrané B 6:2 (3:0) 
Branky:  Šimek Pavel 3, Horký Luděk, Exler Petr, Vondra 

Martin – Šikýř Jan, Ryšavý Vít

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

4. 7., 13–20 hod. 10. muzejní potlach

Občerstvení zajištěno, změna programu vyhrazena 
Vstupné: 60,- / 40,- Kč

Aktuálně probíhající výstavy

Do 6. 9.  Bylinky

Do 13. 9. 140 let SDH Jílové u Prahy

Do 4. 10. Tahy štětcem



• 100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ 
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice  

Telefon: +420 731 434 135

E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

Kontinentální postele a přírodní matrace


