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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 – úřední hodiny 
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
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 vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.

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

 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
a Rady obce Psáry 
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 10 Co se v obci udělalo
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 12 Odpady a sběrný dvůr
 12 Svoz BIO odpadu v roce 2015
 14 AKCE roku 2015
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 21 Obecní knihovna pro nejmenší
 21 Informační a orientační systém
 Sociální komise
 22 Cvičení seniorů jede již třetím rokem
 22 Setkání seniorů
 22 Klub zralého věku se otevírá
 23� Jeptišky�nahradila�Nevěsta
 23 Psárský sedmiboj
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klimatu 
 31 Pozvánka k zápisu do MŠ
 34 Pečovatelská služba Domova Laguna 

Psáry
 35 Psárská pekárna Laguna
 36 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice 
 37 Lednové zásahy
 37 Dolnojirčanské hasičky
 38 Prověřovací cvičení jednotek požární 
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Sport
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

19. března, 14 hod. 
Klub zralého věku
Centrum Mozaika

17. dubna, 19.30 hod.
Ondřej Havelka 
a Melody Makers
Zámek Štiřín

21. března, 20 hod.
Hasičská zábava
Na Kopečku

 25. dubna, 14 hod.
Psárský sedmiboj
Vápenka

19.–21. května
Rekondiční pobyt – 
Lázně Mšené

do konce února
Uhradit poplatek za 
svoz komunálního 
odpadu

5. března, 19.30 hod.
Divadelní představení 
Dívčí válka – nová éra

divadlo GONG
odjezd v 17.45 hod.

8. dubna, 15 hod.
Setkání seniorů

Obecní úřad

11. 3., 8. 4. a 6. 5., 14 hod.
Diskuzní středa aneb 

60 minut pro Vás
Obecní úřad

15. dubna, 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

Obecní úřad Psáry

do 20. března
Toskánsko –  

zájezd 12.–16. 5. – 
uzávěrka přihlášek

u pí Šimkové na OÚ

24. dubna, 14–18 hod. 
Zápis do MŠ

v hlavní budově školy, 
Pražská 155

26. března
Prohlídka zámku 

Liblice (okres Mělník) 

25. dubna
Prohlídka zámku 

a pivovaru Dětenice 
(okres Jičín)

7. března, 19.30 hod.
Květinový ples
Zámek Štiřín

13.–17. dubna 
Týden otevřených 
dveří MŠ

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce

w

ww.psary.cz
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2014 ze dne 26. 11. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga 

Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 154/26–2014
I. bere na vědomí

Žádost o odkup části pozemku ve vlastnictví 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. 155/26–2014
I. jmenuje

Členy Školské rady za zřizovatele: Mgr. Martinu 
Běťákovou a Ivanu Málkovou. 

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

RO Usnesení č. 156/26–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na VZ malého rozsahu 
„Odvodnění povrchu komunikace Pod Kostelem 
v Dolních Jirčanech“ od:
1. Stavební společnost Šlehofer s. r. o. za cenu 

72.000,- Kč bez DPH,
2. Petr Vácha za cenu 69.900,- Kč bez DPH,
3. Zepris s. r. o. za cenu 60.000,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Zepris s. r. o. 

za cenu 60.000,- Kč bez DPH.
III. pověřuje

R. Sedlákovou odesláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 157/26–2014
I. souhlasí

S investicí Základní školy a Mateřské školy Psáry 
na nákup interaktivních tabule Smart Board 685 
z  rezervního fondu. 

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

RO Usnesení č. 158/26–2014
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
vaná) a Petr Noskem (dárce). Předmětem smlouvy je 
finanční dar ve výši 2.854,- Kč, který bude použit na 
vánoční výzdobu obce. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 159/26–2014
I. souhlasí

S proplacením nevyčerpané dovolené 20 dnů uvol-
něnému starostovi. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Vácha).
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2014 ze dne 10. 12. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 160/27–2014
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění prove-
dení přeložky plynárenského zařízení mezi obcí Psáry 
(žadatel) a Pražská plynárenská Distribuce, a. s. (PPD) 
na pozemcích p.  č. 75/62, 75/61 a 75/1 vše v k.  ú. 
Dolní Jirčany. Předmětem smlouvy je změna bankov-
ního spojení PPD a rozšíření ost. V, čl. d). 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 161/27–2014
I. souhlasí

S nabídkou č. 14018813 na dodávku elektřiny od ČEZ 
Prodej s. r. o. na období 1. 1.–31. 12. 2015.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o sdru-
žených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 
napětí. 

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

RO Usnesení č. 162/27–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na dodávku odpadových 
pytlů vel. 700x1100, 60mi, potisk Obec Psáry od: 
1. Mateo packing s. r. o. za cenu 2,85 Kč/ks,
2. Pytlík, a. s. za cenu 3,12 Kč/ks.

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

III. pověřuje
I. Šimkovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 163/27–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace, tele-
fonních a datových rozvodů OÚ Psáry“ od: 
1. Tomáš Kotrč – Aqel.cz za cenu 103.419,- Kč, není 

plátce DPH,
2. Elektro – Jiří Hladík za cenu 100.585,- Kč vč. DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Elektro – Jiří 
Hladík za cenu 100.585,- Kč vč. DPH.

III. Pověřuje
N. Alferyovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 164/27–2014
I. schvaluje

Uzavření rámcové dohody mezi obcí Psáry a O2 
Czech Republic a. s. Předmětem dohody je poskyto-
vání mobilních služeb elektronických komunikací.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 165/27–2014
I. schvaluje

Uzavření dohody o spolupráci mezi obcí Psáry 
a  AULISTAV, a. s. (stavebník) a EURO DEVELOPMENT 
GROUP, s.  r.  o. (ručitel) a LAROS s.  r.  o. (zhotovitel). 
Předmětem dohody je dokončení části komunikace 
v lokalitě „Skalka – západ“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28-2014 ze dne 22. 12. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 166/28–2014
I. schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry pro rok 
2015: plyn 450.000,- Kč, el. energie 380.000,- Kč, 
 vodné a stočné 70.000,- Kč.

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

RO Usnesení č. 167/28–2014
I. schvaluje

Plán inventur na rok 2014, zahájení 2. 1. 2015 a ukon-
čení 31. 1. 2015. 

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

RO Usnesení č. 168/28–2014
I. bere na vědomí

Odpověď Kolářovým na jejich dopis týkající se 
odstoupení od smlouvy o vybudování přípojek 
vodovodu a kanalizace. Důvody pro odstoupení od 
smlouvy nejsou relevantní. Smlouva zůstává i nadále 
v platnosti. 

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

RO Usnesení č. 169/28–2014
I. souhlasí

S proplacením nevyčerpané dovolené 10 dnů uvol-
něnému starostovi. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29-2014 ze dne 30. 12. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 170/29–2014
I. schvaluje

16. rozpočtové opatření na rok 2014 – bez navýšení, 
přesuny v rámci §. 

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

15. 4. 2015, 18 hod.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1-2015 ze dne 7. 1. 2014
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr

RO Usnesení č. 1/1–2015
I. uděluje

Výjimku z   Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. manž. Hladíkovi – pozemky p.  č. 587/7, st. 203 

a st. 477 vše v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 2/1–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo – provedení montáže 
poměrových indikátorů v bytovém domě č.  p. 13 
v D. Jirčanech mezi obcí Psáry a Maddalena CZ s. r. o. 
za cenu celkem 31.496,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 3/1–2015
I. schvaluje

Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Derhams 
s.  r.  o. Předmětem smlouvy je zajištění závěrečné-
ho vyúčtování akce na projekty „Kanalizace Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ 
a „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. 
Pod Kostelem“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH/projekt 
tj. celkem 40.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 4/1–2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
 veřejných zakázek na akci „Pobytová louka – asfalto-
vé chodníky“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Pobytová louka – asfaltové chod-
níky“ ve složení: Vít Olmr, Nikola Alferyová, Renáta 

Sedláková, jako náhradníci Ing. Houšková. 
III. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Pobytová louka – asfaltové chodníky“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pobytová 
louka – asfaltové chodníky“.

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

RO Usnesení č. 5/1-2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
 veřejných zakázek na akci „Správa, údržba, konfigu-
race a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci Správa, údržba, konfigurace a zabezpe-
čení aktivních prvků vnitřní sítě ve složení: Vít Olmr, 
Nikola Alferyová, Ing. Petr Jaško, jako náhradníci Iva 
Janečková. 

III. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého na akci „Správa, 
údržba, konfigurace a zabezpečení aktivních prvků 
vnitřní sítě.“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Správa, 
údržba, konfigurace a zabezpečení aktivních prvků 
vnitřní sítě.

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

RO Usnesení č. 6/1-2015
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu 
nebytových prostor mezi obcí Psáry a Michalem 
Procházkou. Předmětem dodatku je prodloužení 
nájemní smlouvy do 28. 2. 2015. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2-2015 ze dne 21. 1. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr

RO Usnesení č. 7/2–2015
I. nesouhlasí

S  předložením žádosti o odkup části pozemku p.  č. 
635/26 v k. ú. Dolní Jirčany zastupitelstvu obce. Obec 

chce zachovat průchod do chatové oblasti. 
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 8/2–2015
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p.  č. 1079/22, ost. plocha 

o výměře 106 m² v k. ú. Psáry za cenu 800,- Kč/m². 
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 9/2–2015
I. schvaluje

Bezúplatný převod 2 ks lamp veřejného osvětlení 
v ul. Bezejmenná v Psárech do vlastnictví obce Psáry 
po předložení darovací smlouvy. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem darovací smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 10/2–2015
I. doporučí

Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření darovací 
smlouvy na bezúplatný převod pozemků p. č. 610/20 
a 610/21 v k. ú. Psáry. 

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

RO Usnesení č. 11/2–2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
 veřejných zakázek na akci „Dodavatel tisku Psárského 
zpravodaje“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“ 
ve složení: Vlasta Málková, Nikola Alferyová, Vít Olmr, 
jako náhradník: Mgr. Běťáková. 

III. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodavatel 
tisku Psárského zpravodaje“.

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

RO Usnesení č. 12/2–2015
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Správa, údržba, konfigurace 

a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě“.
II. schvaluje

Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
 cenové nabídky od WeDoIT.cz s. r. o., Korunní 1030/32, 
120 00 Praha 2, IČ 24690775 s nabídkovou cenou za 
správu sítě 4.400,- Kč/měsíc tj. 211.200,- Kč/48 měsí-
ců bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o zajišťo-
vání servisní činnosti. 

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

RO Usnesení č. 13/2–2015
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 
2019 – linky PID č. 332 a 362 mezi obcí Psáry a Hl. m. 
Pha zast. ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 
2019 – linka PID č. 334 mezi obcí Psáry a Hl. m. Pha 
zast. ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

III. schvaluje
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 
2019 – linka PID č. 606 mezi obcí Psáry a Hl. m. Pha 
zast. ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků. 

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

RO Usnesení č. 14/2–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a manž. Jandovými – pozemek p. č. 589/4 v k. ú. Dolní 
Jirčany. Výše finančního příspěvku je 202.200,- Kč.

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a pí 
Veselou Novákovou – pozemek p. č. 351/1 v k. ú. Dolní 
Jirčany. Výše finančního příspěvku je 280.600,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3-2015 ze dne 4. 2. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, 
Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr

RO Usnesení č. 15/3–2015
I. bere na vědomí

Předložený rozpočet Základní školy a Mateřské školy 
Psáry na rok 2015. 

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

RO Usnesení č. 16/3–2015

I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy č. 1400150031 

a č. 1400150032 mezi obcí Psáry (kupující) a Kámen 

Zbraslav s.  r.  o. (prodávající). Předmětem smluv je 

dodávka kameniva na rok 2015.
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II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 17/3–2015
I. doporučí

Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření darovací 
smlouvy na bezúplatný převod pozemků p. č. 659/83 
v k. ú. Psáry. 

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

RO Usnesení č. 18/3–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-6018189/VB/2 mezi 

obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 661 
v k. ú. Psáry pro stavbu Ke Kukaláku-kNN, p. č. 116/2. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku cel-
kem 7.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 19/3–2015
I. uděluje

Výjimku z   Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. manž. Jandovým – pozemek p.  č. 589/4 v  k.  ú. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2015 ze dne 18. 2. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová (příchod 17.10 hod.)

RO Usnesení č. 20/4–2015
I. schvaluje

Směrnici č. 1/2015 Odpisový plán. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 21/4–2015
I. schvaluje

1. rozpočtové opatření na rok 2015 – přesun v rámci §.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 22/4–2015
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Zpracování PD pro ÚR a SP pro stavbu 
dešťové kanalizace v  části ul. Slunečná v  délce cca 
280 m“:
1. HW Projekt s.r.o. za cenu 54.450,- vč. DPH,
2. NOVADUS spol. s.r.o. za cenu 38.720,- Kč vč. DPH,
3. Dopravně inženýrská kancelář s.  r.  o. za cenu 

87.120,- Kč vč. DPH,
4. Rybář stavební s.r.o. za cenu 72.000,- Kč vč. DPH,
5. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. za cenu 

84.700,- Kč vč. DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od NOVADUS 
spol. s r. o. za cenu 38.720,- Kč vč. DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 23/4–2015
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o zabezpečení 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadu mezi obcí Psáry a Rumpold-P 
s. r. o. Předmětem dodatku je stanovení cen od 1. 1. 
2015. Ceny zůstávají stejné jako v r. 2014.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 24/4–2015
I. bere na vědomí

Výpověď nájemní smlouvy ze dne 26. 2. 1996 z bytu 
v č. p. 13 od Tomáše Adámka podanou dne 17. 2. 2015.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu jednáním s  p. Adámkem 
o předání bytu. 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2015 ze dne 18. 2. 2015
Přítomno 13, Ing. Jaško příchod v 18.03 hod. (při čtení 
programu) a Ing. Rak příchod v 18.07 hod. (při zprávě 
starosty)

USNESENÍ č. 1/1–2015
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a místostarostky 

o činnosti obce.
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 2/1–2015
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 

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

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 3/1–2015
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (ob-
darovaný) a Helenou Zemanovu Jechovou (dárce). 
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků 
p. č. 610/20 o výměře 95 m² a p. č. 610/21 o výměře 
88 m² vše v k. ú. Psáry. 

I. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 4/1–2015
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
vaný) a Dušan Dubayem a Vladimír Dubayem (dárce). 
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku 
p. č. 659/83 o výměře 13 m² v k. ú. Psáry. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 5/1–2015
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a Ladislavem Parmou (kupující). Předmětem smlouvy 
je prodej pozemku p.  č. 1079/22 o výměře 106 m² 
v  k. ú. Psáry za cenu celkem 84.800,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem kupní smlouvy. 

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 6/1–2015
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Jaroslavem Pokorným a Vladimírem Pokorným 
(prodávající). Předmětem smlouvy je prodej pozem-
ku p. č. 343/175 o výměře 55 m² v k. ú. Dolní Jirčany 
za cenu celkem 23.346,40 Kč. Cena je stanovena dle 
znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 
2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena 
stavba pozemní komunikace.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a sou-
hlas se zřízením stavby mezi obcí Psáry (budoucí 
kupující) a Radkou Bünterovou, Miroslavem Čečrlem, 
Monikou Mlejnkovou, Ladislavou Petříčkovou 
a  Stanislavou Romanovou (budoucí prodávající). 
Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na 
prodej části (cca 35 m²) pozemku p. č. PK 364 v k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku č. 2069–12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 

424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba 
pozemní komunikace.

III. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a  sou-
hlas se zřízením stavby mezi obcí Psáry (budoucí 
kupující) a Radkou Fleissigovou, Martinem Papáčkem 
a Martinem Krejzou (budoucí prodávající). Předmětem 
smlouvy je uzavření kupní smlouvy na prodej části 
(cca 132 m²) pozemku p.  č. PK 368/1 v   k.  ú. Dolní 
Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
č. 2069–12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/
m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní 
komunikace.

IV. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a sou-
hlas se zřízením stavby mezi obcí Psáry (budoucí 
kupující) a Jiřinou Mazancovou (budoucí prodávající). 
Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na 
prodej části (cca 28 m²) pozemku p. č. PK 366 v k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 
424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba 
pozemní komunikace.

V. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a souhlas 
se zřízením stavby mezi obcí Psáry (budoucí kupující) 
a Jiřím Sedláčkem a Mgr. Ing. Miroslavou Sedláčkovou 
(budoucí prodávající). Předmětem smlouvy je uzavře-
ní kupní smlouvy na prodej části (cca 55 m²) pozemku 
p. č. PK 365 v k. ú. Dolní Jirčany za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku č. 2069–12/2014 ze dne 
16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude prove-
dena stavba pozemní komunikace.

VI. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 7/1–2015
I. schvaluje

Záměr pořízení nového ÚP Psáry dle ustanovení §6 
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 sb. o územním 
plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) v plat-
ném znění a schvaluje Milana Váchu jako určeného 
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územní-
ho plánu obce Psáry.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 8/1–2015
I. schvaluje

2. rozpočtové opatření obce na rok 2015 – navýšení 
o 626.900,- Kč. 

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 9/1–2015
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v období listopad – prosinec 2014 
a leden 2015

 9sekání, hrabání a odvoz trávy ulice Pražská, mateřská 
školka, sídliště Štědřík,
 9oprava cesty do chat za vodárnou v  Psárech, 
K Junčáku, Slepá, Na Vápence, Ke Kukaláku, Na Babu, 
U Studny,
 9čištění šachet a propustku dešťové kanalizace pod 
silnicí II/105 Jílovská,
 9 instalace skruží a propojení šachet pro svod dešťo-
vých vod z fotbalového hřiště v Psárech,
 9úklid listí a prořezávka větví Hlavní, K  Junčáku, 
Ke  Kukaláku, Horní, U Sv. Jána, okolo hřbitova 
v  Dolních Jirčanech, Lipová, Kutná, Pod Skalkou, 
Roklinka, u rybníčku a na návsi v Dolních Jirčanech, 
K Lůžku, Jílovská, K Hlásovu, Zátopkova, Gen. Peřiny, 
Na Skalce, Do Polí,
 9úklid naplavenin  z ul. Pod Strání,
 9prořezání křovin ul. K Halám, oprava výtluků, obnova 
odvodnění,
 9odstranění poraženého zábradlí na můstku ul. 
Javorová a instalace nového zábradlí vč. ochranného 
nátěru,
 9výměna nefunkčních kontejnerů na tříděný odpad 
v Psárech,
 9rozvoz posypového materiálu na hůře sjízdné úseky 
komunikací,
 9úprava terénu kolem budovy obecního úřadu, lik-
vidace kořenů, zabetonování obrubníků,
 9příprava patek pro instalaci směrových rozcestníků, 
zabetonování patek,

 9 instalace směrových rozcestníků,
 9zametání chodníků Jílovská, Pražská, Psárská a ostat-
ních po obcích,
 9oprava silničních retardérů v ul. Pod Skalkou,
 9příprava výkopu a pokládka kabelu pro nové veřejné 
osvětlení ul. K Lůžku, zabetonování patek, zapísko-
vání výkopu a úprava pozemku, stavební instalace 
rozvaděče pro veřejné osvětlení,
 9příprava návsi v Dolních Jirčanech na vánoční trhy,
 9pokácení a úklid nemocných stromů na sídl. Štědřík,
 9stavební úpravy v budově obecního úřadu,
 9rozšíření a vybudování oplocení sběrného místa na 
kontejnery v ul. Na Lukách,
 9úklid sněhu z komunikací a chodníků vč. posypu,
 9sběr odpadků z příkopů kolem sil. II/105 Jílovská, 
Pražská,
 9svozy vánočních stromků od kontejnerů,
 9 instalace dopravních značek na návsi v  Psárech, 
ul. Krátká, Pod Strání,
 9vyčištění a vyřezání svodu dešťové vody 
ul. Ke Kukaláku,
 9vyčištění a vysypání košů pro dešťovou kanalizaci 
na komunikacích v obou obcích,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobuso-
vých zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid auto-
busových zastávek vč. umytí parapetů v autobuso-
vých čekárnách a vitrín,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Akce Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká je téměř dokončena

Již málokdo z nás si dokáže představit každodenní 
život bez pitné vody tekoucí z kohoutku a odvedení 
splašků z  naší domácnosti. Obec Psáry se mnoha 
etapami výstavby vodohospodářské infrastruktury 
přiblížila k situaci, kdy má téměř každý obyvatel obce 
možnost připojit se na veřejný vodovod a kanalizaci, 

jakožto nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob, jak 
tuto otázku řešit. Ohlídat kvalitu vody ve vlastní 
studni nebo zajistit ekologickou likvidaci splaškových 
vod nebývá vždy úplně snadné. 

Zatím poslední etapou výstavby v oblasti vodo-
hospodářské infrastruktury je akce Tlaková kanali-
zace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká. V  této lokalitě se nachází rodinné domy 
a  objekty chat, z nichž některé jsou přestavovány 
k účelu trvalého bydlení. Proto zde byla v minulém 
roce zahájena výstavba vodovodních řadů a kanali-
začních stok a probíhala dle plánovaného harmono-
gramu prací firmou Zepris s. r. o.

Těsně před koncem roku 2014, konkrétně 23. 12., 
proběhla dílčí kolaudace druhé části zmíněné akce, 
přesněji její provozuschopné většiny, a zbytek řadů 
společně se zbývajícími přípojkami bude zkolaudován 
nejpozději do 30. 5. 2015. Stavební práce na veřejných 
částech potrubí a přípojek by v těchto dnech již měly 
být hotovy a za příznivého počasí budou dokončeny 
povrchy komunikací. 

V lokalitě Vysoká bylo dle projektové dokumentace 
plánováno cca 170 přípojek. Majitelé zhruba 20 nemo-
vitostí se pro připojení na vybudované vodohospo-
dářské sítě nerozhodli a přitom především u kanali-
začních přípojek by její realizací přispěli nejen ke 
zvýšení standardu svého bydlení, ale především 

k ekologicky stabilnějšímu prostředí, ve kterém sami 
žijí. 

Obec Psáry v lokalitě Vysoká vybudovala částečně 
na své náklady a částečně z dotace cca 3,5 km vodo-
vodních řadů a 3,5 km kanalizačních stok. Vodovodní 
a kanalizační přípojky si hradí majitelé nemovitostí 

již z vlastních prostředků. Celkové finanční náklady 
na každou přípojku, zahrnující projektovou doku-
mentaci přípojky, výkopové práce, šachtu, přívod 
elektřiny a čerpadlo, se pohybují kolem 70 tis. Kč dle 
délky konkrétní přípojky. 

Realizované přípojky v lokalitě Vysoká byly zakon-
čeny v šachtách za hranicemi pozemků jednotlivých 
vlastníků nemovitostí. Po dokončení domovní části 
přípojky, tedy od šachty do domu nebo chaty, vyzvou 
stavebníci provozovatele ke kontrole přípojek a osa-
zení vodoměru, následně musí být uzavřena smlouva 
na odběr vody a vypouštění odpadních vod. 
Dokončení přípojek mohou dotčení vlastníci oznámit 
přes zřízené Zákaznické centrum na ČOV Jílové 
u Prahy, Nádražní 559, Jílové u Prahy 254 01, 
telefon: 840 205 206 (linka 233), 
email:  petrakova@vhs-sro.cz. 

Nezapomněli�jste�
uhradit poplatek za svoz 
komunálního odpadu?

Zkontrolujte si svou platbu za svoz komu-
nálního odpadu, v pátek 6. března 2015 budou 
vyvezeny pouze popelnice označené známkou 
na rok 2015!

obcí Psáry a Středočeským krajem zastoupeným 
Domovem Laguna Psáry. Předmětem smlouvy je 
poskytování sociálních služeb občanům obce. Výše 
dotace na rok 2015 poskytovaná obcí je stanove-
na dle předloženého vyúčtování za rok 2014 na 
188.418,- Kč. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 10/1-2015
I. revokuje

Bod II. usnesení č. 53/7-2014 ze dne 17. 12. 2014.
II. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) 
ve výši 50 000,- Kč. Z toho příspěvek 20 000 Kč bude 

použit k pokrytí nákladů na kulturní akce a 30 000 Kč 
k pokrytí nákladů spojených s činností SDH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 11/1-2015
I. souhlasí

S podmínkami pro přijetí za člena svazku obcí 
Dolnobřežansko.

II. souhlasí
Se stanovami svazku obcí Dolnobřežansko. 

III. ukládá
Starostovi obce Milanu Váchovi podat žádost o přijetí 
za člena svazku obcí Dolnobřežansko.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Odpady a sběrný dvůr

Termíny svozu domovního a  tříděného 
odpadu

Svoz směsného domovního odpadu i tříděného 
odpadu probíhá v obcích Psáry a Dolní Jirčany 
současně.
Svoz komunálního odpadu (popelnice)

 y každý pátek
Svoz komunálního odpadu (pytle) v  rekreačních 
oblastech

 y Psáry pondělí, Dolní Jirčany úterý.
Svoz tříděného odpadu (kontejnery)

 y úterý a pátek.
Jsou-li plné, doporučujeme najít jiné volné místo 

– nejvíc exponovaná je jirčanská náves, kontejnery 
U Rybníčku a kontejnery před Rubínem – jinde vět-
šinou nejsou kontejnery přeplněné ani naplněné. 
Největší problém je papír – velké krabicové obaly je 
třeba rozložit, sešlapat, roztrhat nebo jinak zhutnit,   
jinak i několik málo krabic kontejner zaplní.  Tříděný 
odpad je možno odvézt i  do sběrného dvora, tam 
s kapacitou není problém nikdy!

Svoz provádí firma Rumpold a. s.

Poplatky za komunální odpad
Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2014.
Popelnice 120 litrů (jedna známka)  2.145,- Kč
Popelnice 240 litrů (dvě známky)  3.795,- Kč

Odpady rekreační objekt  
(pouze trvale neobydlené)* 1.210,- Kč
Pes 100,- Kč
Druhý a další pes  200,- Kč
*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná 
částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 28. 2. 2015. 
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.  s. 
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti 
nebo telefonické dohody. Odpadové pytle nejsou 
posílány.

Sběrný dvůr
Otevírací hodiny: ST 15–18 hod., SO 9–15 hod.

Sběrný dvůr je zdarma pro občany obce a majitele 
rekreačních objektů, kteří mají uhrazen poplatek za 
svoz komunálního odpadu. Každý při příjezdu do 
sběrného dvora předkládá při každé návštěvě 
obsluze potvrzení o uhrazení poplatku za komunální 
odpad!

Sběrný dvůr slouží k  ukládání pouze malého 
množství sutí a stavební odpadu – o tom, zda 
odpad lze uložit a v  jakém množství, rozhoduje 
obsluha sběrného dvora.

Poplatníci mohou využívat také službu odvoz 
odpadu do sběrného dvora obecní multikárou za 
poplatek 100,- Kč. Služba se objednává u pí Sedlákové 
na tel. 602 754 834.

Kontejnery na tøídìný odpad

Sbìrný dvùr

Svoz BIO odpadu v roce 2015
Svoz a likvidace bioodpadu od občanů, který pro 

obec zajišťuje firma Rumpold s. r. o., se již stal běžnou 
součástí života v obci. Do tohoto systému je zapojeno 
téměř 100 domácností. V  roce 2014 se svezlo cca 
25 tun bioodpadu, který dříve končil většinou v popel-
nicích spolu s dalším netříděným odpadem nebo na 
černých skládkách.

Co si můžeme představit pod pojmem BIO odpad?
BIO odpad z domácnosti:

 y zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, 
nať aj.), zvadlé květiny, rostliny z květináčů, sko-
řápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, kávový 
odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, 
čajové sáčky.

BIO odpad ze zahrady:
 y posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny, seno, 
sláma, hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat, 
zbytky rostlin, listí, naštěpkovaná dřevní hmota 
z  větvoví, piliny, hobliny (neznečištěné olejem, 
např. z motorové pily).
Zapůjčené nádoby na bioodpad (hnědé) mají objem 

240 l a jsou pro tento druh odpadu přímo konstruované. 
Nádoba má na vnitřních stěnách žebra zabraňující 

ulpívání hmoty a otvory umožňující intenzivnější 
provětrávání bioodpadu. Nádoba má dvojité dno, 
které funguje jako větrací rošt, kterým prosakuje 
voda z bioodpadu do spodní části nádoby. Vnitřní 
žebra, větrací otvory a rošt nádoby napomáhají 
zrychlenému odpařování vody z obsahu, čímž se ome-
zuje zápach a zároveň snižuje hmotnost obsahu.

Občanům, kteří službu využívali, budou zaslány 
nové smlouvy během měsíce března. I letos bude 
svoz prováděn za nezměněných pravidel. Svozy 
budou probíhat každou středu. Cena zůstává stejná 
jako v roce 2014, t. j. 1 826 Kč vč. DPH za 32 svozů. 

Zahájení svozů se předpokládá na přelomu měsíců 
března a dubna, závisí na klimatických podmínkách 
a konci zimního vegetačního klidu. Po dohodě s rad-
nicí bude termín včas upřesněn. Pokud se občan do 
sběru bioodpadu zapojí až v průběhu sezony, bude 
účtována jen poměrná částka dle počtu svozů. 
Nádoby stále zůstávají ve vlastnictví společnosti 
RUMPOLD s. r. o. a občané je mají zapůjčené zdarma. 
Noví zájemci se mohou hlásit do systému svozu na 
e-mailu: kzehrovice@rumpold.cz.

Zdroj: RUMPOLD

Umístění kontejnerů na tříděný odpad
 kontejnery na tříděný odpad
 sběrný dvůr

Vít Olmr
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1. Revitalizace pobytových luk na Štědříku 
a u hřiště v Dolních Jirčanech. Koncem března 
by měly být zahájeny práce na odstranění nekva-
litních dřevin. V následujících třech měsících dojde 
k výsadbě stromů a keřů. Na závěr i k osetí ploch. 
Na Štědříku budou vyhotoveny lehké parkové 
(mlatové) cestičky. U fotbalového hřiště asfaltové 
chodníčky. Náklady na projekt přesáhnou částku 
4 mil. Kč. Akce je spolufinancována evropskými 
fondy.

2. Opatření na kanalizační stoce pro zamezení 
škod v období povodní se budou odvíjet od 
odborného návrhu. K realizaci přichází několik 
variant, od kterých se i odvíjí případná možnost 
získání dotace. V rozpočtu je vyhrazeno 3,3 mil. Kč.

3. Dokončení vodovodu a kanalizace na Vysoké 
včetně úpravy povrchu si v letošním roce vyžádá 
ještě investici přes 5 mil. Kč. Vše by mělo být 
dokončeno do konce května 2015.

4. Projekt nové základní školy (viz. článek na 
str. 18). V současné době probíhá územní řízení. 
Bezprostředně po dokončení této fáze budou 
započaty práce na projektu pro stavební povolení, 
které si bez souvisejících nákladů vyžádají cca 
1,8 mil. Kč.

5. Úprava psárské návsi. Po zpracování projektu 
by měla být dokončena úprava veřejných pro-
stranství spočívající zejména v úpravě parkovacích 
míst naproti památníku a úpravy okolí zvoničky. 
Předpokládané náklady celkem 900.000,- Kč.

6. Dolnojirčanská náves. Vyhotovení projektové 
dokumentace na základě zpracované studie, jejíž 
realizace by měla být zahájena již v tomto roce. 

7. Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici 
Nad Cihelnou.

8. Nové veřejné osvětlení na sídlišti Štědřík. 
Během jarních měsíců by měla proběhnout 
výměna kabelů a všech lamp na sídlišti. Lampy 
byly nevhodně navržené a jsou na konci své 
životnosti. Velké lampy budou nahrazeny větším 
počtem standardních uličních svítidel.

©
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omAKCE roku 2015
Milan Vácha, starosta
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Vít Olmr

Nové�funkce�obecního�webu�a�propojení�s�FB
Od loňského října mají Psáry a Dolní Jirčany vlastní 

facebookový profil www.facebook.com/psary. 
dolnijircany, na kterém se zveřejňují novinky zejména 
z kulturního a společenského života. Přibylo i několik 
vylepšení obecního webu www.psary.cz, která mají 
přispět nejen ke zvýšení přehlednosti, ale rovněž 
k  transparentnosti rozhodování úřadu 
a zastupitelstva. 

Asi nejvýraznější změnou obecního webu je 
nahrazení horní záložkové lišty funkčními ikonami. 
Ty umožňují rychlé nalezení důležitých zpráv, jako 
jsou informace o odpadech, úřední deska či podrob-
nosti o zastupitelstvu a zastupitelích. Tato lišta se 
bude postupně obměňovat podle aktuálních potřeb. 

Upraveno a zpřehledněno bylo rovněž hlavní 
menu, které lze nyní po jednotlivých bodech rozbalit 
a ponechat rozbalené. 

Další novinkou je lepší propojení s Facebookem, 
umožňující snadné sdílení informací a odkazů z obec-
ního webu včetně plánovaného vydávání upozornění 
na důležité události ať už kulturního a společenského 
života nebo na plánované odstávky služeb, a to jak 
prostřednictvím Facebooku, tak také SMS zpráv. 

V rámci zlepšení transparentnosti chodu úřadu je 
nově k dispozici rovněž aplikace pro zveřejňování 
účasti zastupitelů na zasedání zastupitelstva 
včetně přehledu jejich hlasování v jednotlivých 
bodech. Postupně přibude podobná aplikace také 
pro zasedání rady obce a rozhraní se statistikou 
hlasování. 

Budeme rádi, pokud nám 
napíšete své nápady na zlepšení 
či zpřehlednění webu obce. 

9. Projektová příprava oprav komunikací (2015–
2016) Na Vápence, Slepá, Slunečná, Úzká, 
včetně případného získání všech potřebných 
povolení.

10. Ulice Sportovců se měla realizovat již v roce 
2014. Nicméně projektové práce se zastavily na 
majetkoprávních vztazích. Historická cesta je 
velmi úzká a pro narovnání a smysluplné rozšíření 
komunikace je potřeba vykoupit části pozemků. 
Majitelů je celkem 13. Během března by měly být 
zahájeny potřebné výkupy pozemků a projekt 
dokončen. V rozpočtu je počítáno s částkou 
2,4 mil. Kč.

11. V roce 2015 dochází k pracím na novém územ-
ním plánu obce. Tyto práce budou probíhat 
i v následujících letech. Běžně náklady na pořízení 
nových ÚP v námi předpokládaném rozsahu 
přesahují částku jednoho milionu korun.

12. V roce 2015 bychom rádi pokračovali v úpravě 
obecního úřadu. Po zateplení, výměně oken 
a  opravě střechy bychom letos chtěli opravit 
vybrané vnitřní prostory. Na rok 2015 počítáme 
s náklady 1.200.000,- Kč.

I nadále bychom chtěli realizovat menší investice, 
které nejsou svým rozsahem drahé, ale potěší spoustu 
lidí. Přes všechny výše uvedené výdaje je rozpočet 
lehce redukován. Zastupitelstvo obce podpořilo 
návrh předsedy finančního výboru ing. Raka, aby se 
do doby zahájení výstavby nové základní školy ušet-
řilo v rozpočtu obce každý kalendářní rok 
5.000.000,-  Kč, a to bez ohledu, jestli se bude do 
přípravy investovat. Pokud se tedy bude z nějakých 
neočekávaných důvodů stavba oddalovat, měla by 
se úspora za všech okolností každoročně o 5 milionů 
navýšit. Věříme, že toto vyjádření investiční priority 
a zodpovědnosti zastupitelstva občané pochopí 
a ocení.

Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně
Připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové 

parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komuni-
kacím, aby dbali na úpravu svých dřevin a  zeleně 
a aby jejich přerůstající části zasahující do průchozích 
a  průjezdních profilů pozemních komunikací 
odstranili. 

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

Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém 
týká, aby provedli nápravu, a prosíme je o údržbu 
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 rozhodne o odstra-
nění tohoto zdroje na náklady vlastníka.

Samozřejmě bude brána v potaz závažnost situace, 
a to tak, aby vlastníci dřevin a zeleně nebyli nadmíru 
obtěžováni.

Děkujeme za pochopení.

Facebook
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KROK�ZA�KROKEM�K NOVÉ�ŠKOLE

 y 2011 – projektový záměr „Nová škola“ – studie 
pro ověření vhodnosti nové lokality

 y 2012 – lokalita schválena 5. změnou územního 
plánu

 y jaro 2013 – výkup pozemků v  ceně 
5.125.000,- Kč

 y červen 2013 – leden 2014 – architektonická 
soutěž

 y 10. 2. 2014 slavnostní vyhlášení vítěze ministrem 
školství PhDr. Marcelem Chládkem, MBA

 y 3/2014 – podpis smlouvy s vítězem soutěže na 
dopracování studie a projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí

 y 8/2014 – zahájeno projednávání dokumentace 
pro územní řízení

 y 09/2014 až 02/2015 průběžné úpravy návrhu 
dopravního napojení školy dle měnících se poža-
davků SÚ Jesenice, související s projektem přeložky 
komunikace II/105 Pražská

 y 12/2014 dopravní studie připojení školy na plá-
novaný kruhový objezd

 y 1–2/2015 jednání s ministerstvem dopravy, ŘSD 
a KÚ Středočeského kraje o výstavbě kruhového 
objezdu

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
 y získání územního rozhodnutí
 y příprava projektové dokumentace pro stavební 
povolení

 y získání stavebního povolení
 y žádost o dotaci

Milan Vácha, starosta
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ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada je dle zákona zřízena obcí při základní 

škole, má šest členů a pracují zde zástupci zřizovatele, 
pedagogů a rodičů. Je jedinečným místem, kde se 
tyto tři strany setkávají a mohou společně diskutovat 
a řešit důležitá témata, problémy a názory. Zápisy 
z  jednání školské rady naleznete na webu školy. 
Máte-li jakékoli připomínky k fungování školy, pod-
něty a nápady, můžete-li nabídnout svou pomoc 
nebo chcete řešit, co vás trápí, kdykoli se můžete 
obrátit na členy školské rady:

za pedagogy 
 y Ondřej Kracman, předseda – okracman@ skolapsary.cz
 y Renáta Kizurová – rkizurova@skolapsary.cz

za rodiče
 y Dana Šťastná – dstastna@skolapsary.cz
 y Jolana Hlaváčková – hlavackova@dmscr.cz

za obec
 y Ivana Málková – ivamalkova@seznam.cz
 y Martina Běťáková – betakova@psary.cz

OBECNÍ�KNIHOVNA�PRO�NEJMENŠÍ
Už jste byli s dětmi v naší obecní knihovně? Pokud 

ne, určitě to zkuste! Přestože knihovna už ve stáva-
jících prostorách funguje od roku 1975, knižní fond 
je neustále obnovován a najdete zde vedle dětských 
knih i současné hity. Nyní navíc máme díky dotaci 
ze Středočeského kraje knihovnu vybavenou novým 
dětským nábytkem! Od Středočeského fondu kultury 
jsme na podporu knihovny získali 24.000,- Kč, za které 
jsme nakoupili dětské stoly a židle, dva nové regály, 
skříně, stůl pro počítač a nové stoly a židle do oddělení 
pro dospělé. Po rekonstrukci úřadu a výměně oken 
paní knihovnice Ivana Šimková připravila knihy opět 
k půjčování a pro čtenáře má otevřeno každé úterý 
od 13 do 17 hod. a ve čtvrtek od 16 do 20 hod.

Každoročně obec Psáry na obnovu knižního fondu 
věnuje cca 30 tis. Kč a mezi novými tituly jsou napří-
klad: Gillian Flynnová – Zmizelá, Jo Nesbo – Přízrak, 
Wibur Smith – Řeka bohů, Bůh pouště a pro děti 
např. Elvíra Lindo – Manolito Brejloun, Jeff Kinney 

– Deník malého poseroutky, David Walliam – Babička 
drsňačka.

INFORMAČNÍ�A�ORIENTAČNÍ�
SYSTÉM

V roce 2014 získala obec dotaci ze Středočeského 
fondu rozvoje obcí a měst ve výši 140 tis. Kč na 
instalaci šipkového orientačního systému a infor-
mačních vývěsek. Z dotace bylo zakoupeno 8 vitrín 
a 9 sloupků se směrovými šipkami, které ukazují na 
místní cíle. Návrh směrovek zpracovávali odborníci 
z firmy URBANIA, která zvítězila ve výběrovém řízení. 
Celý systém by měl usnadnit orientaci návštěvníků 
v obci, a třeba i vy nyní budete svým známým snáze 
vysvětlovat, kde mají odbočit.

Vitríny byly umístěny do osmi nových autobuso-
vých zastávek a budou v nich zveřejňovány důležité 
informace pro obyvatele. Tento měsíc na nástěnkách 
naleznete základní informace o struktuře vedení 
obce, medailonky jednotlivých zastupitelů a kontakty 
na ně.

Jsme největší obcí v ČR, která nemá úplnou základ-
ní školu s 1.–9. třídou, a naši páťáci se každý rok musí 
se školou rozloučit a hledat, kde je vezmou do šesté 
třídy, případně se snaží uspět na osmiletých gymná-
ziích. Na druhou stranu naše škola už není tou malou, 
rodinnou školou jako před 10 lety, kdy jsme měli jen 
56 žáků. Letos máme v 1.–5. třídě 170 dětí a všechny 
čtyři budovy praskají ve švech. Všichni se s nadějí 
upínáme k projektu „Nové školy“ a krok za krokem 
děláme vše proto, aby se děti v následujících letech 

velké moderní školy dočkaly. Aby měly prostorné 
světlé třídy, herny pro odpolední družiny, velkou 
tělocvičnu, venkovní sportoviště, vlastní kuchyň 
s jídelnou, kde se v klidu nají. Ale především aby do 
ní mohli chodit všichni, aby nemuseli brzy ráno 
vstávat a dojíždět do školy do Prahy, trávit spoustu 
času v kolonách, aby mohli jít ze školy sami domů, 
pěšky nebo na kole, aby se svými kamarády ze školy 
mohli trávit volný čas, protože budou všichni z jedné 
obce.

Děti, které od 11 let dojíždí do pražských škol, tam 
i hledají volnočasové aktivity a tráví tak ve městě 
mnohem více času než tady. Vytvářejí si nové vazby 
a jejich pocit, že doma jsou v Psárech nebo v Dolních 
Jirčanech, pomalu slábne. Kamarádi, koníčky i povin-
nosti jsou jinde, než bydlí. 

Za poslední roky se podařilo komunitní život do 
velké míry rozproudit – na akce pro rodiny chodí 
stovky malých dětí, máme tu desítky sportovců, 
omlazují se hasičské sbory, nově vznikl klub seniorů… 

Ale starší děti a mládež nám chybí, a to především 
proto, že nám chybí úplná základní škola. A tak obec 
na všech rovinách napíná své síly a podniká na cestě 
k nové škole všechny možné kroky. 

 y Na celostátní úrovni pan starosta bojuje za finanční 
podporu na výstavbu základních škol a stál u pří-
pravy Národního fondu na podporu rozvoje kapacit 
mateřských a základních škol, který po dlouhém 
úsilí 1. července otevřel ministr školství.

 y Obec ve spolupráci se špičkovým odborníkem 

Ing. Arch. Igorem Kovačevićem z Centra pro cen-
trální evropskou architekturu připravila meziná-
rodní architektonickou soutěž na projekt nové 
školy.

 y Místostarostka Mgr. Martina Běťáková byla pově-
řena řízením oblasti školství a přípravou koncepce 
vzdělávání pro novou školu. Pomáhat jí při tom 
bude nově jmenovaná komise pro vzdělávání.

 y Komise pro vzdělávání plánuje organizaci pravi-
delných seminářů pro rodiče s odborníky z oblasti 
školství na témata, která hýbou světem vzdělávání 
– hodnocení žáků, projektové vyučování, zdravá 
škola, motivace dítěte, domácí úkoly, komunikace 
rodiče – škola, spolupráce s rodiči atd.

 y Byla zahájena pravidelná setkávání vedení obce 
s vedením školy, na kterých se budou projednávat 
kroky vedoucí ke stálému zvyšování kvality školy 
a možnosti podpory školních aktivit (vybavení 
školy novými počítači, testování klimatu školy, 
koučování pedagogů…).

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – i toho komunitního

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Jeptišky�nahradila�Nevěsta
15. ledna jsme podnikli výlet do muzikálového 

světa v  pražském Divadle na Fidlovačce. Původně 
měla být uvedena muzikálová komedie Jeptišky. Pro 
nemoc však byl program změněn na muzikál Nevěsta.

Kdo se těšil na hudební a taneční kreace s velkou 
dávkou legrace, nebyl zklamán. 

A o čem se hrálo?
Úspěšná muzikálová adaptace fantaskní hry se 

odehrává na pomezí reality a snu. Hlavní hrdina Harry 
je dědicem pohádkového jmění. Musí se ale do 
čtyřiadvaceti hodin oženit s  nevinnou dívkou. Vše 
samozřejmě dobře dopadne, ale než spadla opona, 
mohli jsme obdivovat perfektní výkony všech 
účinkujících.

Spokojeni jsme odcházeli z divadla a příjemným 
bonusem byla i skutečnost, že do Prahy a zpět jsme 
opět mohli jet společně autobusem, který řídil pan 

Adámek.
Jaká bude další divadelní ochutnávka? Už se 

těšíme. 
Jiřina Hiršlová

Klub zralého věku se otevírá
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření Klubu 

zralého věku, které se uskuteční 19. března ve 
14 hod. v Mozaice. Těšit se můžete na zajímavý 
program a občerstvení.

Marie Švarcová 75
Ivanka Blechová 70
Zuzana Flegelová 70
Jana Klimentová 70
Vladimír Krčmář 70
Marie Křížová 70
Jitka Lorencová 70
Naděžda Vaverková 70

Blahopřejeme 
našim občanům,  
kteří v březnu 
a dubnu oslaví 
významné životní 
jubileum
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Psárský sedmiboj otestuje vaše tělo i mysl
Pokud máte rádi pohádky, 

tajemno a rádi se bojíte, přijď-
te za námi do Dolních Jirčan. 
Pokud chcete prověřit svou 
zdatnost, sílu a mrštnost, 
přijďte do Psár. Jelikož čas 
Pohádkového lesa nebo 
tajemných Dušiček je ještě 
v  nedohlednu, bude první 
ročník jarního Psárského sed-
miboje to pravé, jak probudit 
své tělo i mysl a nachystat se 
na léto.  

V  sobotu 25. dubna ve 
14  hodin  čekáme všechny 
psárské i jirčanské děti a pří-
padně i dospěláky, kteří se 
nebojí běhu, střelby, zápasu, 
mají bystrou mysl a   paměť 
jako slon v Psárech v lokalitě 
Vápenka (bližší info na webu www.psary.cz). 

Před vámi je odpoledne plné fyzické námahy 
a soutěžení, kdy budou ti nejlepší po zásluze odmě-
něni věcnými cenami a všichni příjemným zážitkem. 

Občerstvení bude také připraveno. 
Registrace budou spuštěny koncem března na 

psárském webu www.psary.cz a www.skolapsary.cz 
Pojďte s námi založit sportovní tradici Psárských 

sedmibojů, těšíme se na vás!
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5. března, 19.30 hod.
Divadelní představení 
Dívčí válka – nová éra

divadlo GONG, odjezd v 17.45 hod. z tradičních 
zastávek Psáry, OÚ Psáry, Dolní Jirčany

Setkání seniorů
Sociální komise Vás zve na další setkání seniorů, 

které proběhne 8. dubna od 15 hodin na OÚ Psáry. 
Těšit se můžete na povídání Heleny Grycové 
o zaniklých zahradách a parcích Prahy (Andělská 
zahrada, Kanálka atd.)

Cvičení seniorů jede již třetím rokem
Druhá polovina již třetího ročníku cvičení pro nás 

dříve narozené pod vedením Mgr. Lucie Dercsényiové, 
taneční kritičky a terapeutky, právě začíná. Pod jejím 
vedením jsme udělaly pro svoji tělesnou i duševní 
schránku velký kus práce. Zlepšila se nám pružnost, 
ohebnost i koordinace. Stále se učíme uvědomování 
si jednotlivých částí těla, jejich zpevnění a správné 
prodýchání. Jednou měsíčně si rády zacvičíme 
a zaplaveme v bazénu, který máme též k dispozici. 
Je to příjemné zpestření našeho cvičení. Chodíme 

do kolektivu, který nám vždy zlepší náladu, a cítíme 
se v něm uvolněně, jako bychom o pár let omládly.

Tímto chci pozvat jak stávající cvičenky, tak i ty nové, 
které by se k nám chtěly připojit. Přijďte si zacvičit 
a udělat něco pro sebe a své zdraví. Nebudete litovat!

Moc děkujeme paní Lucii za profesionální vedení 
tohoto kurzu a všem, kteří nám toto cvičení 
umožňují.

Květa Beldová
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Cvičení pro seniory


Univerzita třetího věku (U3V)


Klub zralého věku


Pečovatelské služba 

 
Sociální a kulturní komise 

 
Kulturní akce ve spolupráci 

s Lagunou

 
Informace na webu obce

Na webu obce nově najdete v oddí-
lu Společenské dění záložku Senioři 
v obci. Ta obsahuje veškeré aktuální 
souhrnné a detailní informace 
o  pořádaných akcích pro seniory 

v obci.

Obec rozšířila nově spolupráci 
s Domovem Laguna Psáry a k pečo-
vatelské službě přibyla i  možnost 
využívat moderní prostory Laguny 
pro pořádání kulturních a  spole-
čenských akcí. Rozšíří se i možnosti 
výletů pro naše občany (viz str.  26).

Probíhá již tři roky v objektu Laguna 
Psáry pod vedením Mgr. Lucie 
Dercsényiové, taneční kritičky 
a terapeutky. I vy se můžete pravi-
delných lekcí zdravotního cvičení 

zúčastnit!

4. února 2015 začal již čtvrtý semestr 
stále oblíbenějšího a  navštěvova-
nějšího vzdělávání pro seniory, 
tentokrát na téma Potraviny a spo-
třebitel. Přednášky se zabývají 
bezpečností, kvalitou a označová-
ním potravin z  pohledu 

spotřebitele. 

Nová možnost setkávání každý 
čtvrtek od 14 hodin v  prostorách 
klubu Mozaika na Štědříku. Cílem 
klubu je sdružovat aktivní lidi, kteří 
chtějí společně trávit volný čas, 
jezdit na výlety, výtvarničit, poslou-
chat zajímavé přednášky, učit se 
cizí jazyky a naučit se pracovat 
s počítačem. Přijďte i Vy mezi nás!

Zajišťuje Domov Laguna Psáry ve 
spolupráci s  obcí Psáry, která ji 
finančně podporuje, poskytuje 
služby seniorům, kteří si chtějí 
usnadnit život. Ti si zde mohou 
objednat dovoz jídla, nákupy, odvoz 

k lékaři, úklid, rehabilitaci atd. 

Pořádá pro seniory pravidelná 
setkání na obecním úřadu, organi-
zuje výlety, divadelní představení, 
zájezdy. Členky komise chodí gra-
tulovat jubilantům a  zajišťují 

i sociál ní výpomoc. 

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

 
Diskuzní středa aneb 

60 minut pro Vás

Setkání seniorů s  místostarostkou 
Vlastou Málkovou nad otázkami, 
které je zajímají. To vše v přátelské 
a neformální atmosféře, vítány jsou 
jakékoliv náměty a postřehy k dění 
v obci. Termíny: 11. 3., 8. 4. a 6. 5. ve 
14 hodin na OÚ u místostarostky.

NOVINKA

Co mohou 
využívat naši 

senioři

Případné dotazy vám zodpoví místostarostka Vlasta Málková – tel. 602 714 101,  
e-mail: malkova@psary.cz

Toskánsko – zájezd – 12.–16. 5. 2015
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 věž, 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 auto-
busem, 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 Cena zájezdu cca 6 790,- Kč. Příspěvek od obce 
700 až 1000 Kč na každého seniora s  trvalým 
pobytem v naší obci, dle počtu zájemců.

 y Závazné přihlášky odevzdávejte u pí Šimkové na 
OÚ do 20.  3. Zájezd je nutné zaplatit do 31.  3. 
u pí Šimkové.
Prosíme zájemce, aby se hlásili co nejdříve, počet 

míst je omezen. Upřednostníme studenty univerzity 
třetího věku, kteří studovali Renesanci v Itálii. Bližší 
informace vám podá paní Vlasta Málková, email 
malkova@psary.cz, tel. 602 714 101.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
45 účastníků.
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Ondřej Kracman

Mozaika slaví první narozeniny
Je to právě rok, co jsme v Dolních Jirčanech otevřeli Mozaiku – místo, které mohou naše děti bezplatně 

navštěvovat a kde mohou trávit svůj volný čas při nejrůznějších aktivitách. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali OÚ Psáry za podporu i pro tento rok. Pojďme se nyní podívat, co všechno nás letos čeká.
NZDM Mozaika od zimy do jara

NZDM Mozaika (Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež) bude pro děti i nadále otevřeno zdarma, 
a  to v pondělí, ve středu a v pátek od 12.30 do 
18.30  hod. Jednou měsíčně se děti navíc mohou 
zúčastnit víkendové akce. 

V rámci oživení činnosti klubu chceme jednotlivé 
dny tematicky zaměřit a doplnit je o nové aktivity, 
jako je skládání origami nebo diskuze na zajímavá 
témata. Po loňském roce tak navážeme na setkání 
s místním mysliveckým sdružením či návštěvu jese-
nické záchranné služby. Čeká nás například ukázka 
historického šermu, povídání se včelaři nebo setkání 
s hasiči. Páteční odpoledne bude zasvěceno desko-
vým hrám a zábavnému cvičení s jógovými prvky.

Víkendové akce jsou naplánované až do konce škol-
ního roku a jejich přehled najdete na www.klub- 
mozaika.cz. Například v březnu se mohou děti těšit na 
akční hru s NERFkami, v dubnu plánujeme výlet do štol 
a v květnu si vyzkoušíme šplhání do korun stromů. 

Centrum Mozaika pro děti i dospělé
Kurzy pro děti rozšiřujeme o yoyování, které se 

koná každé úterý od 17.00 s lektorem Lukášem 
Hriagyelem. Zajímavý kurz animovaného filmu 
povede Tereza Tydlitátová. Zbrusu nový je letos 
i Filmový klub Mozaika, který otevřeme promítáním 
série o Indiana Jonesovi. 

Spolu se ZŠ Psáry plánujeme jednou za dva měsíce 
pravidelné výlety na zajímavá místa. Poprvé společně 
vyrazíme 21. 3. do IQ parku v Liberci. Přehled připra-
vovaných akcí najdete na www.centrum-mozaika.cz.

Nezapomínáme ani na aktivity pro dospělé. 
Fyzioterapeutka Bc. Anna Crhová vede v  Mozaice 
hned několik kurzů jógy. Každé pondělí od 18.30 hod. 
si můžete přijít zacvičit na POWER STRETCH PILATES, 
na něž od 19.45 navazuje JÓGA TERAPIE S MEDITACÍ. 
Ve čtvrtek od 17.30 se koná PILATESJÓGA. 

Dne 7. 3. proběhne v Hospodě na Kopečku turnaj 
o putovní pohár v ping-pongu. Vybrané páteční 
večery chceme vyhradit deskovým hrám, které pro 

Mozaiku ze své velké sbírky zajistí Tomáš Pavlíček. 
Dospělí si mohou přijít zahrát ve vybrané pátky od 
18.30 hod.

Další možnosti centra Mozaika
Centrum si můžete také pronajmout pro soukromé 

akce, jako je například oslava narozenin nebo setkání 
s přáteli. K dispozici je kompletně vybavená herna, 
v případě zájmu zajistíme i program vaší akce.

Kromě pronájmu nabízíme hlídání dětí s možností 
jejich předchozího vyzvednutí ve škole či školce. 
O děti se stará Monika Mrkvová.

Nenechte si ujít akce Mozaiky
Plán akcí Mozaiky najdete na nástěnkách na 

Štědříku, na Návsi nebo u vchodu do školy v hlavní 
budově. Potřebné informace jsou umístěné na našich 
webových stránkách, případně na facebookovém 
profilu (Centrum Mozaika).

Vítáme vaši pomoc
Zájem o akce v Mozaice i v NZDM stoupá. Práce 

je spousta, proto sháníme dobrovolníky, kteří mají 
chuť zapojit se do chodu Mozaiky nebo pomáhat při 
jednotlivých akcích.

Rádi přivítáme nové lektory zájmových kroužků 
i každou pomocnou ruku. Přijďte nás navštívit a popo-
vídat si o Mozaice a její činnosti. Určitě pro vás 
najdeme zajímavé uplatnění. Těšíme se na vás!

Ondřej Kracman, 724 249 984,  
kracman@centrum-mozaika.cz

Děkujeme panu Karlu Pfefferovi za notebook věnovaný pro děti 
a seniory do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Mozaika. D

E

Využijte akce Seniorcentra Říčany
Nově pro naše seniory nabízíme možnost účastnit 

se akcí pořádaných Seniorcentrem Říčany. Doprava 
je zajišťována panem Adámkem z  Laguna Psáry, 
a proto mohou nastoupit do autobusu již v Psárech/
Dolních Jirčanech. Počet míst na každé akci je limi-
tován, v případě zájmu proto kontaktujte paní Irenu 
Moudrou co nejdříve!
Aktuální nabídka akcí:

 y 26. března – Prohlídka zámku Liblice (okres 
Mělník) – jednodenní zájezd – cena 250 Kč,

 y 25. dubna – Prohlídka zámku a pivovaru 
Dětenice (okres Jičín) – jednodenní zájezd – cena 
290 Kč,

 y 19.–21. května – Rekondiční pobyt – Lázně 
Mšené (třídenní zájezd) – cena 2780 Kč.

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

 y návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
třetí čtvrtek v měsíci od 10.30 do 12 hodin.

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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Lucie Libovická 

Dveře kostela jsou pro veřejnost otevřeny
V červenci minulého roku, po čtvrt století působení na farnosti v Jílovém u Prahy, odešel pan farář Stanislav 

Hošek na zasloužený odpočinek. Jeho nástupcem se stal třiceti osmi letý Krystof Henriko. Narodil se v Polsku, 
v Čechách ale působí již od roku 2004.

  Více�než�deset�let�žijete�a�pracujete�v Čechách,�
nechybí vám vaše rodina a přátelé z Polska? 

Svou rodinu mám moc rád a pravidelně ji přibližně 
jednou za dva měsíce na pár dní navštěvuji. Rodiče 
a sourozenci naštěstí nebydlí daleko od sebe, takže 
když přijedu, všichni se u rodičů sejdeme a popoví-
dáme si. Občas si také voláme. Důležité ale je, že se 
u Vás v Jílovém u Prahy a v jeho okolí cítím moc 
dobře. Všude kam jezdím, potkávám prima lidi. Je 
moc fajn jezdit pravidelně třeba do Dolních Jirčan 
na mši svatou, kde na Vás čekají lidé, kteří Vás mají 
rádi a vždycky se na Vás těší. Je to jako zajet za svojí 
vlastní, tentokrát českou, rodinou, kterou mám moc 
rád.

  Máte přátele i mimo své farníky? 
Mám a jsem za každého z nich vděčný Bohu. Je 

zajímavé naslouchat jejich životním příběhům. Jsem 
otevřený jakémukoliv dialogu, diskuzi, pokecu... je 
jedno, jak to pojmenujeme. Jednou mi můj kamarád 
z Tábora řekl: „Krystofe, já jsem věřící ateista. Ty věříš, 
že Bůh existuje a já zase věřím, že Bůh neexistuje. 
Neumím ale dokázat, že Tvůj Bůh neexistuje, stejně jako 
Ty mi nedokážeš, že On existuje...“ Byl to opravdu 
úžasný začátek z moc zajímavého rozhovoru. Na 
žádné věcí týkající se otázky víry jsme se neshodli, 
jen na poslední větě, že „víra je dar“.

  Co�myslíte,�proč�je�v Čechách�tolik�ateistů?
Myslím, že v České republice není moc lidí, kteří 

jsou ateisté. Možná jsem teď naboural nějakou sta-
tistiku, ale moje zkušenost je taková, že minimálně 
lidé, se kterými jsem se osobně setkal, mi na začátku 
hovoru říkali, že jsou ateisté a na závěr se přiznali, že 
věří. Věří v to, že něco nebo někdo nad námi bdí. Já 
si myslím, že pokud mají lidé nějaký problém, tak 
určitě ne s vírou nebo se vztahem k Bohu. Mají vztah 
k nadpřirozenu, ale necítí potřebu doprovázení, 
vedení k Bohu. Jednoduše řečeno k víře nepotřebují 
jakoukoliv církev a její doprovázející ruku. Je to asi 
otázka samotného vztahu k církvím, který je negativní, 
protože církev udělala to, nebo církev neudělala 
tamto... Jedná se hlavně o minulost.

  Kdy jste se rozhodl stát se knězem a proč? 
Touhu stát se knězem jsem pocítil už v  dětství, 

byly mi asi tak čtyři roky. Věřím, že obrovský vliv na 
mne měla osobnost a život faráře, který působil v naší 

vesnici. Samozřejmě nemyslel jsem jenom na kněžství. 
Studoval jsem střední obchodní akademii a v 17 
letech jsem se zamiloval až po uši. Chodil jsem s hol-
kou téměř dva roky a dnes jsem Bohu vděčný za tuto 
srdeční zkušenost, která mi pomáhá v kněžské službě. 
Po střední škole jsem se rozhodl pro teologickou 
fakultu na univerzitě A. Mickiewicze v Poznani.

  Jak trávíte volný čas?
Hraju například bowling a volejbal. Jsem moc rád, 

že jsem byl u nás v  Jílovém přizván do skupinky 
farníků, kteří hrají pravidelně každou neděli od osmi 
večer v sokolovně volejbal. Také hodně čtu, například 
knihy o mezilidských vztazích, zajímá mne 

logoterapie, kterou bych chtěl studovat. Rád poslou-
chám hudbu, nejraději 60. a 70. léta. 

  Do vaší farnosti spadá i dolnojirčanský kostel. 
Máte nějaké plány, jak spolupracovat s obcí napří-
klad při pořádání kulturních akcí?

Jsem otevřený spolupráci s obecním úřadem, 
abychom společným úsilím přispěli k  dobré věci. 
Velmi rád otevřu dveře kostela pro koncerty, které 
vnesou do srdcí dospělých i děti pokoj a radost. 
Pokud o kostel projeví zájem škola či školka, bude 
i pro ně kostel k dispozici. Jinak řečeno, chci pracovat 
nejen se svými farníky, to znamená s lidmi, kteří chodí 
na bohoslužby do kostela, ale také se všemi ostatními, 
kteří mají dobrou vůli žít a svým životem obohatit 
ostatní. 

  Ke kostelu patří i fara, která není v  příliš dob-
rém stavu. Jaké s ní máte záměry? 

Máte pravdu, na faru není příliš pěkný pohled. Je 
potřeba udělat novou fasádu, vyměnit okna a ven-
kovní dveře. Farnost se bude snažit vše opravit, budou 
to ale postupné kroky, ne vše najednou. Jsem ale 
optimista. V budoucnu bych chtěl, aby i fara v Dolních 
Jirčanech sloužila nejen samotné farnosti, ale také 

veřejnosti. Nosím v  hlavě nápad. Hledám vhodné 
místo, dům pro těhotné ženy, jejichž těhotenství 
a tedy život dítěte je ohrožen. Pro ženy, které chtějí, 
aby se jejich dítě narodilo, ale společnost či jejich 
nejbližší okolí na ně vytváří negativní tlak a doslova 
je nutí jít na potrat. Byl by to dům, ve kterém se může 
žena sama rozhodnout - dům naděje, dům klidných 
devíti měsíců. 

  Co z  vašeho pohledu může v  současné době 
křesťanská víra zejména mladým lidem nabíd-
nout?

Já osobně bych chtěl všem lidem nabídnout 
dobrodružství s láskou, kterou je Bůh. Jsem svobodný 
člověk a jím také chci zůstat. Dnešní křesťanství mne 
učí žit ve svobodě, ve které je místo jak pro mne, tak 
pro všechny ostatní. Učí mne láskyplnému vztahu 
k druhému člověku, tak k sobě samému. Jsem člověk, 
který se rozhodl žít život naplno. „Vymačkat“ z daru 
života tu nejlepší a nejsladší šťávu. Nový zákon 
a křesťanství mi nabízí cestu, jak to udělat. A je na 
místě říct, že je to jiný způsob, než člověku nabízí 
současný svět.
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jablka od semínku ke spotřebiteli. V další třídě se 
dozvěděly, jak nám díky kompostování může být 
odpad z kuchyně ještě užitečný. 

Prosincová projektová výuka souvisela s Vánocemi. 
Nacvičovaly se koledy, všude vonělo cukroví od 
maminek a děti se dozvídaly o vánočních tradicích 
nejen u nás v Čechách, ale i v jiných koutech světa. 
Všude se vánočně vyrábělo a vůbec bylo příjemně 
a milo.

V  lednu jsme se věnovali zdraví. V projektovém 
dni „Zdraví je nejcennější“ jsme si povídali o ochraně 
zdraví, tvořili jsme plakáty, některé třídy navštívil 
vodicí asistenční pes a jiné zase lektor a lektorka první 
pomoci. Ti s dětmi nacvičili reálné situace, které je 
mohou potkat, a naučili je jak se při nich zachovat.

Únorový projektový den bude spojený s pozná-
váním okolních zemí, nese totiž název „Cestujeme 
po Evropě“. A v březnu – měsíci knihy – budeme zase 
poznávat opravdové spisovatele a autory. Zavítají 
k nám na autorské čtení. Za mladšími dětmi přijede 
spisovatel Jan Opatřil se svým knižním hrdinou 
kapříkem Metlíkem a za staršími zase autorky komiksů. 
Budou společně s děvčaty a kluky ze čtvrtých a pátých 
tříd vymýšlet „Co se vejde do bubliny“.

Duben je jarním měsícem, vše se po zimě v přírodě 
probouzí, a to bude také téma našeho projektového 
vyučování. Doplní jej ještě interaktivní beseda s ukáz-
kami živých sov. 

S pěkným počasím chceme v dětech podporovat 
vztah k  pohybu a aktivitám venku na čerstvém 

Mgr. Jana Jakabovičová, zástupkyně ředitelky

Celoškolní projektové vyučování v ZŠ Psáry

Součástí vzdělávání dětí v naší škole jsou kromě 
běžné výuky, kulturních akcí a průběžně zařazovaných 
drobných projektů také velké celoškolní projektové 
dny. Každý měsíc se v naší škole koná velký projektový 
den na jiné téma. 

V září si děti připomněly svátek sv. Václava – trochu 
z  historie a pověstí spojených s  hlavním českým 
patronem a také příprava vystoupení na obecní 
Svatováclavské slavnosti. Říjnový Den české státnosti 
trávili někteří výpravou na Pražský hrad, kde si 

prohlédli dřívější sídlo českých panovníků, dnes 
našeho prezidenta. Holky a kluci se seznámili se 
standartou prezidenta, vlajkami ČR i EU, státním 
znakem České republiky a vůbec všemi státními 
symboly. Někteří pak ještě zamířili do Poslanecké 
sněmovny, místa, kde se tvoří zákony naší země. 

V  listopadu k  nám v  rámci projektového dne 
o podzimní přírodě zavítala společnost EKODOMOV 
se svými lektory. Děti průběžně procházely učebnami, 
ve kterých voněly bylinky nebo se povídalo o cestě 

Pozvánka k zápisu do MŠ
Blíží se čas zápisu do mateřských škol a rodiče dětí předškolního věku hledají odpovědi na spoustu 

otázek. Naše mateřská škola je pětitřídní, čtyři třídy jsou v hlavní budově na adrese Pražská 155, jedna 
třída předškoláků pak na detašovaném pracovišti v zelené škole ve stejné ulici. Před zápisem se tradičně 
koná „Týden otevřených dveří“, letos bude ve dnech 13. 4. až 17. 4. Rodiče a přátelé školy jsou srdečně 
zváni, mohou se tak volně seznámit s prostředím školy, podívat se jak vypadají třídy plné dětí a samo-
zřejmě na průběh výchovně–vzdělávací práce. Samotný zápis potom proběhne v pátek 24. dubna 
odpoledne mezi 14 až 18 hod. v hlavní budově školy, Pražská 155. Mateřská škola bude mít k dispozici 
pouze tolik volných míst, kolik dětí odejde po prázdninách do základní školy. Bližší informace o zápisu, 
jako jsou např. kritéria přijetí, budou včas zveřejněny na veřejných vývěskách a webových stranách školy. 
Na všechny nové děti se moc těšíme. 

za kolektiv MŠ Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ

Jak si vede naše škola – testování klimatu 
Obec a naše základní a mateřská škola mají spo-

lečný zájem – nadále pracovat na zvyšování kvality 
školy a poskytovaného vzdělávání. Ze strany vedení 
obce přišel návrh na testování klimatu ve škole. Paní 
ředitelka zvolila nezávislou agenturu – společnost 
Kalibro, která pro účely evaluace škol nabízí dotaz-
níkové šetření Škola a já. Je určeno dětem, rodičům, 
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy. 
Dotazníky jsou zaměřeny na spokojenost rodičů, 

učitelů a dětí s klimatem školy, s komunikací, s orga-
nizačním zabezpečením a řadou dalších parametrů. 
Dotazníky jsou anonymní a jejich vyhodnocení 
společností Kalibro bude sloužit jako podnět pro naši 
další práci v oblasti rozvoje školy. Testování proběhne 
na jaře a o termínu a přesných organizačních poky-
nech budete informováni na webových stránkách 
školy/školky a prostřednictvím e-žákovské. 

Děkujeme, že se zúčastníte!
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, 
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří slepiček 14–19 týdnů 
– cena 149–180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze 
z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v pondělí 23. března. 
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840.

Prodej slepiček

Tel.: 731 445 282       www.kvetiny-anfi.cz
e-mail: kvetiny-anfi@seznam.cz, adresa: Jílovská 457, Psáry, 252 44

Nově prodej kvalitních sudových a lahvových 
vín přímo od vinaře! (Horní Bojanovice)

Prořezání a kácení 
stromů z lana

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

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

vzduchu. Vyrazíme na školu v přírodě, kde nás kromě 
řady her, lanových překážek a spousty zábavy čeká 
sportovně branný den.

Blížící se konec školního roku oslavíme s dětmi 

opět sportem. Na Den dětí nás čeká školní 
olympiáda!

Je prima učit se i prostřednictvím zážitků, co 
říkáte?
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Pečovatelská služba Domova Laguna Psáry
Cílem pečovatelské služby je poskytnout osobám 

ve znevýhodněné situaci takovou míru podpory, aby 
mohly co nejdelší dobu a v maximálně možné míře 
žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat 
terénní a ambulantní pečovatelskou službu seniorům 
a zdravotně postiženým občanům se sníženou sobě-
stačností v jejich domácnostech v  obcích regionu 
Psárska, kteří o tuto službu projeví zájem a uzavřou 
s Domovem Laguna Psáry smlouvu o poskytování 
pečovatelské služby.

Služba je určena mladším seniorům od 65–80 let 
a starším seniorům od 81 let. Osobám s kombinova-
ným postižením, s mentálním postižením, s tělesným 
postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým 
postižením, se zdravotním postižením od 27 let. 

Dále osobám s  chronickým duševním 
onemocněním. 

Služba není určena osobám, které nesplňují 

podmínky cílové skupiny, např. jsou natolik sobě-
stačné, nebo nejsou v tak nepříznivé sociální situaci, 
aby byly závislé na pomoci jiných. Dále osobám, které 
nemají s Domovem Laguna Psáry uzavřenou smlouvu 
o poskytování služby, a osobám, které vyžadují jiný 
druh sociální služby, např. asistenční službu (asistence 
3 a více hod. vcelku), pobytovou službu, krizovou 
pomoc atp.

Službu není možné zájemci poskytnout v pří-
padě naplněné kapacity, pokud zájemce žije mimo 
dostupný region a jedná-li se o zájemce s neschop-
ností součinnosti. Zájemce např. odmítne proces 
vyjednávání o službě nebo není ochoten respektovat 
podmínky, za kterých se služby poskytují.
Služba je poskytována za dodržování těchto 
principů: 

 y Respektování lidské důstojnosti, soukromí 

a  přirozeného studu.
 y Respektování osob-
nosti – jedinečnosti 
každého uživatele.

 y Respektování svo-
bodného rozhodová-
ní uživatele. 

 y Podpora uživatele 
pouze v  oblastech, 
kde je to nutné 
a potřebné. Nebereme 
uživatelům odpověd-
nost za vlastní život, 
ale vedeme je 
k soběstačnosti.
Bezproblémově jsme schopni zajistit naše služby 

v  obcích Psáry, Dolní Jirčany, Jesenice, Vestec, 
Zdiměřice, Osnice, Dolní Břežany, Zlatníky, Hodkovice, 
Libeř, Libeň, Jílové, Radlík, Sulice, Hlubočinka, 
Radějovice, Kamenice. V případě potřeby a po domlu-
vě i v dalších obcích.

Jsme schopni zajistit v domácím prostředí veškeré 
zdravotní úkony, které Vám indikuje Váš ošetřující 
lékař. 

Pokud jste občanem našeho regionu, splňujete 
podmínky naší cílové skupiny a potřebujete pomoc 
s úkony běžného života (strava, péče o domácnost, 
pomoc s hygienou, nákupy, asistence při  návštěvě 
lékaře).

V současné době má pečovatelská služba Domova 
Laguna Psáry 80 klientů ze Psár a blízkého okolí. 

Neváhejte nás kontaktovat!

Provozní doba:  pondělí–pátek 7.00–15.30 hod.
Kontakt: 

 y Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních 
služeb

 y Jílovská 138, 252 44 Psáry
 y tel. 241 940 609 
 y email: lagunapsary@volny.cz
 y www.lagunapsary.cz

Gabriela Křížová
 y vedoucí úseku zdravotní péče a pečovatelské 
služby

 y tel. 731 615 686
 y email: g.krizova@lagunapsary.cz

Zdeňka Adámková 
 y sociální pracovnice
 y tel. 731 615 685
 y email: z.adamkova@lagunapsary.cz

Naše provozovna se zabývá výrobou základních 
druhů pečiva a dalších pekárenských výrobků jako 
např. škvarkové placky, štrůdl, koláče a výrobou 
cukrářských výrobků. Specifikem našeho provozu 
je zapojení lidí se zdravotním postižením, zejmé-
na  mentálním postižením, do výroby a prodeje 
pekařských výrobků.

Důvodem zřízení Psárské 
pekárny Laguna byla snaha 
o  začlenění našich klientů do 
pracovního procesu a o zajištění 
styku s běžnou populací v obci. 
Dobrou průpravou pro zručnost 
klientů a pro získání základních 
pracovních dovedností v tomto 
oboru byla jejich aktivizace 
v keramické a textilní dílně, kde 
si vytvořili, zlepšili a osvojili 
manuální zručnost a upevnili 
pracovní návyky při zpracování 
keramické hlíny. Tímto byl 
usnadněn pro mnohé z  nich vstup do pracovního 
procesu v pekárně. Pro nejzručnější klienty byla práce 
v pekárně přirozeným a logickým vyústěním využití 
jejich získaných dovedností. 

Otevřením pekárny se nám podařilo dokončit 
dlouholetý proces integrace klientů do života v obci. 

Díky pekárně navazují nové přátelské vztahy a veřej-
nost má možnost se blíže seznámit s problematikou 
života lidí s postižením. Vzhledem k úzkému kontaktu 
jedinců bez postižení a našich klientů se nám ve velké 
míře daří bořit bariéry a předsudky, které si mohou 
mylně vytvářet lidé bez přímé zkušenosti. 

Pekárna změnila i pohled lidí a odborné veřejnosti 
na Domov Laguna. Ten je v současnosti vnímán jako 
moderní a nadčasový poskytovatel sociálních služeb, 
který dokáže vytvořit svým klientům takové podmín-
ky, aby se mohli plnohodnotně začlenit do společnosti 
a konkurovat svými schopnostmi volnému trhu práce. 

Budeme velmi rádi, pokud naši 
pekárnu budete i nadále navště-
vovat a zakoupíte si naše výrobky. 
Podpoříte tím mnoholetou snahu 
Domova o normalizaci života lidí 
s postižením.

Vzhledem k finanční a organizační 
náročnosti provozu pekárny jsme 
v  loňském roce nedokázali začít 
s  nabídkou roznáškové služby. 
Tu  chystáme od letošního jara, kdy 
spustíme i nový internetový obchod. 
Doufáme, že tato služba si najde své 
zákazníky. 

Děkujeme všem spoluobčanům za 
to, že jsou zákazníky naší pekárny!

Jakub Adámek
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za listopad 2014 až leden 2015

 y 5. 11. v  11 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  obtěžování kouřem vycházejícím ze zahrady 
rodinného domu v ul. Pod Kostelem v místní části 
Dolní Jirčany. Strážníci zjistili, že zdrojem kouře 
je otevřené ohniště, ve kterém spaloval na 
své zahradě majitel rodinného domu 
ořezané větve stromů. Po upo-
zornění na možné porušování 
pravidel stanovených občan-
ským zákoníkem, tj. obtě-
žování nadměrnými imi-
semi, muž činnost 
ukončil.

 y 14. 11. v 15 hod. v ul. 
Psárská zjistili strážníci 
poškozenou čekárnu 
autobusové zastávky. 
Neznámý pachatel 
rozbil plastovou výplň 
vývěsní skříňky. 
Poškození obecního 
majetku bylo oznámeno 
přísl. odboru OÚ k další-
mu opatření.

 y 15. 11. ve 13.30 hod. přijala 
hlídka OP žádost o pomoc 
s  opilým hostem v  restauraci 
Na Štědříku. Ten po obsluze požado-
val alkoholické nápoje, které mu ale z důvo-
du zjevných známek opilosti nebyly poskytnuty. 
Na to muž reagoval agresívním chováním, proto 
byl z restaurace vyveden.

 y 24. 11. ve 14.30 hod. zjistili strážníci traktor 
pohybující se po ul. Kutná, kterou znečišťoval 
odpadávající zeminou z kol. Po upozornění stráž-
níků na porušování zákona řidič následně komu-
nikaci uklidil. V 15.00 hod. byla v  místní části 
Dolní Jirčany zjištěna znečištěná bílá fasáda 
autobusové zastávky neznámým vandalem, který 
po stěně rozmazal hlínu. Poznatek byl předán 
přísl. odboru OÚ.

 y 26. 11. ve 21.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o kachně pohybující se v  ul. Hlavní po místní 
komunikaci, kde blokuje provoz vozidel. 
Strážníkům se opeřence podařilo přimět k opuš-
tění komunikace do prostoru louky k rybníku.

 y 28. 11. ve 23.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení nočního klidu hlukem v prostoru sídliště 
Štědřík. Strážníci zjistili, že zde pracovníci 
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.  r.  o. 

opravují závadu na vodovodním řadu, v důsled-
ku které se hromadila voda v suterénu 

jednoho z bytových domů.
y 6. 12. v místní části Dolní Jirčany 

zajišťovali strážníci OP veřejný 
pořádek v souvislosti s koná-

ním tradičních vánočních 
trhů. Akce proběhla bez 
problémů.
y  15. 12. ve  14.45 hod. 
byla v ul. Jílovská řešena 
patnáctiletá dívka za pře-
stupek proti zákonu 
o  opatřeních k ochraně 
před škodami působený-
mi tabákovými výrobky, 
kterého se dopustila kou-

řením cigarety v  prostoru 
autobusové zastávky.
y  19. 12. v  15.30 hod. bylo 

v ul. nad Cihelnou vedle jedno-
ho ze soukromých pozemků zjiš-

těno větší množství odpadu uložené-
ho na veřejném prostranství. Věc byla 

oznámena přísl. odboru OÚ k dalšímu řešení.
 y 28. 12. v 17.00 hod. byl v ul. Pražská u objektu 
mateřské školy zjištěn únik plynu. Na místo byla 
přivolána havarijní služba, která závadu na rozvodu 
plynu odstranila.

 y 13. 1. ve 20.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o hádce mezi rodinnými příslušníky v rodinném 
domě v ul. Hlavní v místní části Dolní Jirčany. Jak 
se později ukázalo, o pomoc policie telefonicky 
požádal syn, kterého jeho matka údajně nechtěla 
pustit domů. To se ale nezakládalo na pravdě, 
proto byla věc vyřešena pouze domluvou.

 y 24. 1. v  10.00 hod. byla v  ul. K  Lůžku zjištěna 
dvaapadesátiletá žena při páchání přestupku proti 
vyhlášce obce č. 6/2008, kterého se dopustila 
venčením psa bez vodítka. Přestupek byl strážníky 
vyřešen na místě.

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Lednové zásahy
První měsíce v roce 2015 patří bilancování. Naše 

výroční schůze a návštěvy v okolních sborech spadají 
vždy na leden a únor. O změnu v  tomto zažitém 
koloritu se nám letos postaralo počasí. Druhý lednový 
víkend byl sice krásný, ale velice větrný. V dopoled-
ních hodinách spadl velký smrk na Vídeňskou ulici 
v Horních Jirčanech a obousměrně ji zablokoval. Na 
likvidaci jsme nasadili dvě motorové pily a rovněž 
jsme museli pokácet i druhý smrk, nebezpečně 
nakloněný nad silnici. Další výjezd byl odpolední 

a  poplach nás zastihl na návštěvě výroční schůze 
u kolegů v Jílovém. Jednalo se o vyvrácený smrk před 
vjezdem do objektu skladu firmy Explosive Servis 
v Psárech, kde jsme před pár týdny absolvovali pro-
věřovací cvičení. Byl to již několikátý výjezd, kdy jsme 
zasahovali ve vycházkových uniformách. Ať ze schůze 
či z hasičského plesu, u hasičského zásahu je nutný 
oku lahodný „dress code“.

Dalším zásahem bylo odstranění nakloněného 
stromu nad frekventovanou komunikací a chodníkem. 
Jednalo se o zarostlou stráň na Štědříku, kde majitel 
lesíku zanedbal lesní údržbu. Bohužel lidská paměť 
je strašně krátká, lidské oběti těchto opomenutých 
a následně spadlých stromů bývají rychle zapome-
nuty. Za stav a údržbu dřevin je zodpovědný majitel 
pozemku.

Ve stejný den jsme na Štědříku zasahovali ještě 
jednou. Jednalo se o požár dvou maringotek přilé-
hajících k  autodílně. Zasahovali jsme v  rekordním 

čase, ještě před příjezdem profesionálních kolegů 
z Jílového. V době našeho příjezdu maringotky hořely 
v  plném rozsahu a požár se šířil na vedle stojící 
autodílnu a zaparkovaný automobil. Areál byl 
uzamčen, na ploše pobíhal hlídací pes a hlídač byl 
pod vlivem alkoholu. Bohužel moc nespolupracoval, 
jen zajistil psa. O vstup na pozemek jsme se postarali 
odstřižením zámku vrat. V době našeho zásahu došlo 
k výbuchu tlakové lahve hasicího přístroje a kanystru 
s benzínem, což vedlo k většímu rozvoji požáru. Po 

nasazení dvou útočných proudů, kdy jsme vodní 
clonou ochránili dílnu a automobil, byl požár pod 
naší kontrolou. Hlídač nám ve světlé chvilce oznámil, 
že v jedné z maringotek je plynová tlaková lahev. Ta 
nám po vylomení dveří celá rozžhavená vpadla do 
náručí. Následovalo ochlazování a odnos na bezpečné 
místo. Právě v době, kdy nám začala docházet voda, 
se dostavila jako jediná posilová jednotka, a to pro-
fesionální kolegové z Jílového. Právě včas. Následovalo 
dohašování a ochlazování tlakových lahví, kterých 
bylo nakonec více, než avizoval strážný. Zásahy 
s  přítomností tlakových lahví jsou pro nás velice 
nebezpečné, mnohdy se u požáru o jejich přítomnosti 
dozvídáme, až když letí kolem našich hasičů s dopro-
vodným zvukovým a světelným efektem. Někdo 
prostě chodí na ohňostroj na Letnou, někdo je hasi-
čem. Hasičské štěstí stálo opět při nás. Rok 2015 nám 
pěkně začal, ale byli jsme připraveni. 

Mnoho štěstí vám přejí vaši jirčanští hasiči

Dolnojirčanské hasičky zahájily v novém roce další šňůru 
divadelních představení

25. ledna se uskutečnilo představení v  divadle 
OKAP v  Kamenném Přívozu a další nás čekají. Na 
konci března budeme hrát jak pro děti, tak dospělé 
diváky v DOMOVĚ LAGUNA a v dubnu proběhnou 
představení v okolních obcích, a to v Jílovém u Prahy 
a v Jesenici. 

Dále probíhá příprava na březnové závody TFA 
a těšíme se na další závody v požárních útocích.

Program je pestrý a budeme se snažit vše s úspě-
chem zvládnout!!!

Martina Komrsková, velitelka družstva žen
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npor. Bc. Miroslav Český, velitel stanice HZS Řevnice,  
pověřený plněním úkolů velitele stanice HZS Jílové u Prahy

Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 
ve firmě Explosive – Psáry

17. prosince 2014 bylo v souvislosti s výbuchem skladu munice ve Vrběticích provedeno prověřovací cvičení 
v areálu firmy Explosive v Psárech. Areál je tvořen několika objekty, které se nacházejí z menší části na k. ú. 
Psáry a zbytek pak v k. ú. obce Libeř. 

Na rozdíl od zmíněných Vrbětic firma Explosive 
užívá areál bývalého muničního skladu ke skladování 
průmyslových trhavin. Jejich maximální množství je 
stanoveno báňským úřadem a činnost firmy je pra-
videlně kontrolována orgány státní správy. Hasiči 
jsou pravidelnými účastníky komplexních kontrol 
minimálně 1x ročně. V souvislosti s vnějším havarijním 
plánem firmy je jednou za dva roky pořádáno pro-
věřovací nebo taktické cvičení jednotek PO a složek 
IZS. 

Námětem tohoto posledního cvičení byla likvidace 
požáru lesního porostu v  těsné blízkosti skladu 
výbušnin. Zúčastnily se ho jednotky Hasičského 
záchranného sboru z Jílového u Prahy, Řevnic 

a  Kladna a jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
z  Dolních Jirčan, Jílového, Osnice, Zvole, Dolních 
Břežan a Okrouhla.

Při cvičení byli zasahující hasiči seznámeni s objek-
tem v souvislosti s možnými riziky. Byla prověřena 
možnost dálkové dopravy vody s využitím kyvadlové 
dopravy cisternových automobilových stříkaček 
a také byla vyzkoušena možnost využití velkokapa-
citního čerpadla Somati na dodávku vody na místo 
požáru na velké vzdálenosti (až 2 000 metrů).

Součástí cvičení byla také prohlídka objektu 
zástupci obou dotčených obcí a diskuse s vedením 
firmy, která osvětlila mnohé nejasnosti v  jejím 
působení.

Sport
Ivan Kolář

Jirčanský kapřík
Uhádnete, o které rybě je řeč? Je to jedna z nej-

hojnějších a nejrozšířenějších ryb světa, nejvýznam-
nější ryba našeho i evropského rybníkářství, paprs-
koploutvá ryba z čeledi kaprovití. Máte pravdu, je to 
kapr obecný (Cyprinus carpio). Ale co když se řekne 
JIRČANSKÝ KAPŘÍK? 

Pod tímhle názvem se skrývá jirčanské sportovní 
klání, kupodivu se nejedná o sportovní rybolov, ale 
o turnaj ve volejbale smíšených družstev. Ryba se do 
názvu vloudila díky prosincovému termínu konání, 
a tak i tentokrát jsme se sešli v sobotu před Štědrým 
dnem v  místním sportovním OLTEN centru. Účast 
byla více než hojná a předvánoční úklid tak oželelo 
takřka čtyřicet hráčů a hráček nejen z naší obce a okolí, 
ale dlouhou cestu vážili i borci z Prahy. Většina akcí 
pořádaných naším volejbalovým Čechoslovanem 
má svá specifika a má je i tento vánoční kapřík. Na 
všech jiných turnajích si vylosujete své soupeře 
a můžete hrát. U nás si však napřed losujete své 
spoluhráče, a díky tomu až na hřišti zjišťujete 

nejen proti komu, ale hlavně s  kým to vlastně 
budete hrát. Jediný ústupek pro určitou vyrovnanost 
sil byl dán losováním hráčů z modré a hráček z růžové 
čepice. Vyžaduje to samozřejmě pohodový a přátelský 
přístup všech účastníků ke hře. I když se díky losování 
mnohdy proti sobě postavili členové jedné rodiny, 

bezproblémový prů-
běh turnaje (ani 
rodinného soužití) nic 
neohrozilo. Samotný 
turnaj probíhal celé 
sobotní odpoledne 
už bez dalších turna-
jových zvláštností, 
plně v souladu s pra-
vidly a nejvíc spra-
vedlivým systémem, 
kdy se utkává každý 
s každým. 

Kdo vlastně zvítě-
zil, není asi pro tento 
článek tak podstatné 
(vítězné ceny se stejně 
snědly a zúčastnění 
mají své diplomy hrdě 
vystaveny), důležitější 
je nebýt zalezlý za 
pecí (ústředním tope-
ní, krbem), ochota 
sportovat a bavit se. 
Významným poznat-
kem turnaje je aktiv-
ní, rozrůstající se 

členská základna našich volejbalistů a volejbalistek, 
stoupající kvality jejich hry a v neposlední řadě pak 
ochota aktivně se zapojit do organizace průběhu 
turnajového dne nebo činnosti chodu volejbalového 
klubu. Všem za to patří dík.

K celodenní dobré náladě přispěla určitě i široká 
plejáda nejrůznějšího občerstvení z  rukou našich 
šikovných volejbalistek, vánoční punč z  kuchyně 
pana Olmera a závěrečná bohatá, ale i nadmíru vtipná 
tombola. Její průběh nelze popsat, musí se zažít 
a vydala by na samostatný článek… Turnajové klání 
završil společenský večer v naší klubovně na hřišti, 
korunovaný tradičním vánočním menu – brambo-
rovým salátem a …řízkem!



40� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2015 www.psary.cz 41

Romana Hájková – koordinátor mládeže

Předvánoční setkání

Rádi bychom vám touto cestou přiblížili sportovní 
rozloučení s  rokem 2014. Naši nejmenší sportovci, 
fotbalisti i volejbalisti, kteří navštěvují oddíly spor-
tovního klubu Čechoslovan, se těsně před Vánocemi 
sešli se svými trenéry v nové klubovně, aby si navzá-
jem popřáli hezké vánoční svátky a oslavili tak spo-
lečně závěr roku. Každá skupinka si posezení se svými 

trenéry uspořádala sama. Rodiče přinesli ochutnat 
něco ze svých kuchařských a pekařských umění, 
o  malé pohoštění se spolu s  rodiči postaral 
i  SK  Čechoslovan. V  klubovně, která vznikla díky 
sportovcům a rodičům sportovců, se prvně roztopilo 
v krbových kamnech, zavonělo jehličí, rozsvítila se 
světýlka a navodila se vánoční atmosféra.

Děti si užily společnou hodinku s kytarou a vánoč-
ními koledami s Monikou a Štěpánem Urbanovými. 
Vedení sportovního klubu Čechoslovan si spolu 
s  trenéry, dětmi i rodiči připilo „rychlými špunty“ 
a popřálo všem přítomným nejen sportovní úspěchy 

v dalším společném roce. 
Těšíme se na všechny, kteří navštěvují naše spor-

tovní oddíly, dělají něco pro své zdraví a snaží se 
spolu s  námi budovat dobrou partu a jméno 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Děkujeme.

SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 2015
zápasy venku  zápasy doma Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Jesenice / Psáry 
okres. přebor 

dorostu

D. Jirčany / Psáry 
okres. přebor 

ml. žáků

Dolní Jirčany 
okres. přebor 
st. přípravek

Psáry / Jesenice B 
okres. přebor 
st. přípravek

SO 21. 3. Úhonice / 15.00
NE 22. 3. Jíloviště B / 15.00 Bojanovice / 

15.00
K. Přívoz / 15.00

SO 28. 3. Dobřichovice / 
15.00

Povltavská FA B / 
10.00

Jesenice A / 
10.00

NE 29. 3. Zvole B / 15.00 K. Přívoz / 15.00 Hostivice C / 
15.00

SO 4. 4. Jílové B / 16.30 Krňany / 16.30 Černošice-Kazín/ 
10.15

NE 5. 4. Vestec B / 16.30 Okrouhlo / 16.30 Hradišťko-Štěch/ 
10.00

Štěchovice / **** Průhonice / ****

SO 11. 4. Čisovice / 16.30 D. Břežany / 
10.15

Povltavská FA B / 
10.00

NE 12. 4. Jesenice B / 
16.30

Hostivice C / 
16.30

Pikovice / 16.30 Jesenice / 10.00 Zlatníky / 10.00

SO 18. 4. Tuchoměřice / 
17.00

Slapy / 17.00 Rudná / 10.15 Vestec / 15.00 Psáry-Jesenice B/ 
10.00

D. Jirčany / 10.00

NE 19. 4. Zlatníky B / 17.00 D. Břežany A / 
17.00

SO 25. 4. Štěchovice B / 
17.00

Davle / 17.00 Vrané-Zvole / 
10.15

Zlatníky / 10.00

NE 26. 4. Okrouhlo / 17.00 Libeř B / 17.00 Jílové / 10.00 Zvole / 10.00
SO 2. 5. Choteč / 17.00 Hradišťko B / 

17.00
Povltavská FA A / 

10.00
NE 3. 5. Průhonice B / 

17.00
Libeň / 17 .00 Průhonice / 

10.00
Štěchovice / ****

ST 6. 5. Libeň / 17 .30 Vrané B / 17.30
SO 9. 5. Dobříč / 17.00 Radlík / 17.00 Hradišťko-Štech/ 

10.15
NE 10. 5. Pikovice / 17.00 Bojanovice / 

17.00
D. Břežany / 

10.00
Hradišťko A / 

11.00
Zvole / 10.00

SO 16. 5. Vestec / 17.00 Klínec / 17.00 Mníšek B / **** Hradišťko B / 
10.00

Povltavská FA A / 
10.00

NE 17. 5. Čisovice B / 17.00 Vestec B / 17.00 Mníšek-Čisovice/ 
14.30

ST 20. 5. D. Jirčany B / 
17.30

Psáry B / 17.30

SO 23. 5. Holubice / 17.00 Zlatníky / 17.00 Jíloviště / 10.15

NE 24. 5. D. Břežany A / 
17.00

Zlatníky B / 17.00 Hradišťko A / 
11.00

SO 30. 5. Hostivice/ 17.00 Hvozdnice B / 
17.00

Jesenice A / 
10.00

Hradišťko B / 
10.00

NE 31. 5. Radlík B / 17.00 Průhonice B / 
17.00

Dobřichovice / 
10.15

SO 6. 6. Měchenice / 
17.00

Vrané / 17.00

NE 7. 6. Libeř B / 10.15 Čisovice B / 17.00 Průhonice / ****

SO 13. 6. Libčice / 17.00 Libeř / 17.00

NE 14. 6. Vrané B / 17.00 Radlík B / 17. 00
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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: ÚNOR 2015, vyšlo 27. 2. 2015
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager

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

7. 3., 19.30 hod.  Květinový ples
Srdečně vás zveme na tradiční ples na zámku Štiřín 
s bohatým programem. K tanci hraje Orchestr Josefa 
Hlavsy. Host večera Elvis Presley.
Pro návštěvníky plesu jsme připravili speciální nabídku 
ubytování v ceně 1.500,- Kč za dvoulůžkový pokoj 
a  2.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj „De Luxe“, se 
snídaní.
Sukův hudební Štiřín

22. 3., 17 hod.  Jan Bartoš – klavír
V rámci 21. sezony Sukův hudební Štiřín vás zveme 
na koncert vážné hudby.

Vstupné: 250,-
17. 4., 19.30 hod.  Ondřej Havelka 

a Melody Makers
Srdečně Vás zveme na 
koncert Ondřeje 
Havelky a jeho Melody 
Makers. Tentokrát pro-
gram nese název 
„Potkal jsem svůj 
sen!“
Vstupné: 

400,-/500,- Kč

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz,  
tereza.sladkova@oujesenice.cz
14. 3., 20 hod. Ples obce Jesenice

Pohádkové čtení 
pro nejmenší

25. březen Kocour v botách
6. květen  Jak Rumcajs vyhnal z Řáholce 

dubové mužíčky

Od 15.30 hod. na obecním úřadě  
pořádá RC Domeček.

Nezapomeňte na 
čarodějnické masky!

Obec již třetím rokem vyhlašuje soutěž 
o nejlepší dětskou masku během čaroděj-
nických rejů v Psárech a Dolních Jirčanech. 

Malí soutěžící se mohou těšit 
na řadu krásných cen.

1  Dovolujeme si Vás pozvat na 
9. ročník tradičního pálení 
čarodějnic ve Psárech pod 
skalou

Přijďte se pobavit se svými přáteli a dětmi na 
krásném místě s příjemnou atmosférou. 
Akce začne v 18.00 hod. dětskými soutěžemi, 
které ukončíme tradičně  vyhlášením soutěže 
o nejlepší masku. 

2  Přijďte na tradiční pálení 
čarodějnic na hřišti 
v Dolních Jirčanech

Jako každý rok na vás čeká 
oheň, občerstvení a pití pro 
všechny, děti navíc dosta-
nou špekáček zdarma. 
Okolo 20 hodiny pro-
běhne vyhlášení nej-
lepších masek. Večer se 
můžete těšit na skupinu 
Fishmeni.

3  Hasiči 
Psáry zvou 
všechny na tradiční 
pálení čarodějnic od 
18 hod. na  hřiště v Psárech

Děti se mohou těšit na oheň, buřty a limonádu 
zdarma. Poté se přesuneme k velkému ohni 
u  hřiště v Psárech, který bude připraven pro 
letošní rok nově.
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ČARODĚJNICE 2015
30. dubna

Odpolední bruslení s hudbou
so 7. 3. 14,00–16,30
so  14. 3. 14,15–16,30
ne  15. 3. 14,00–16,30
so 21. 3. 17,15–19,15
ne 22. 3. 14,00–16,30
so 28. 3. 14,00–16,30
ne 29. 3. 14,00–16,30
Veřejná školička bruslení pro děti
Každé úterý od 14.30 nebo každý pátek od 14.00.
Informace:
pro úterní školičku: S. Manová, tel. 774 202 768
pro páteční školičku: J. Ksandrová, tel. 603 894 738

Kultura

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké  

včetně dopravy a vykládky

www.odpady-bagry.cz 
tel.: 603 244 767, Psáry – Dolní Jirčany

Horland 
s. r. o.



PRAHA NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

ŠIROKÝ VÝBĚR 
DALŠÍCH PRIMULÍ

Primule  Primula acaulis

v 15 cm, ø kv. 9 cm a větší, mix barev

od  

13,--

Mulčovací 
kůra
balení 80 l

Kovový regál Stabil Clip
4 police, v 176 x š 90 x h 45 cm, 
oranžovo-modrý, nosnost police 175 kg 
při rovnoměrném zatížení
oranžovo-modrý, nosnost police 175 kg oranžovo-modrý, nosnost police 175 kg 

699,-
Kovový regál Stabil Clip

-

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, dekor: dub, bal. 3,234 m2 nebo 3,23 m2, 
uvedené foto je pouze ilustrační

Laminátová plovoucí podlaha

m2  

98,-
Laminátová plovoucí podlahaLaminátová plovoucí podlaha

-
m2  

498,--

80,-

15 kg + 15 % ZDARMA  

499,-
15 kg + 15 % ZDARMA  

-
Primalex Plus 15 kg + 15 % ZDARMA
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

28,90/ kg

VINYL

CLICK SYSTÉM

Tato nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130              www.bauhaus.cz
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Platnost kupónu do 31. 3. 2015
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Platnost kupónu do 31. 3. 2015

Vinylová podlaha Pinie Country
150 x 1220 mm, dokonalá optika dřeva, tichá 
a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška


