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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

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

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  Technické služby Dolnobřežanska –  
formulář pro hlášení závad:  
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady 
Dispečink technických služeb 731 410 418

  Městská 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.
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

27.–28. 5.
Zájezd „Nejen za 
barokními skvosty“

8. 6., 14 hod.
Diskusní středa
OÚ Psáry

17. 5., 13.30 hod.
Za Karlem IV. do 
Jílového u Prahy
Regionální muzeum 
v Jílovém u Prahy

19. 5., 16 hod.
Muzikálové 

představení Angelika
divadlo Broadway

21. 5.
Rozkvetlý Štiřín
zámek Štiřín – park

5. 6., 13–16 hod.
Den dětí

u hřiště v D. Jirčanech

21. 5.
Májové slavnosti
dolnojirčanská náves

9. 6., 15 hod.
Setkání seniorů

OÚ Psáry

18. 6., 9 hod.
Junior ČEZ Cup 2016
hřiště SK Rapid Psáry

22. 6., 18 hod.
Zasedání zastupitelstva 
obce Psáry
OÚ Psáry

10. 6., 18 hod.
Noc kostelů

kostel sv. Václava  
v Dolních Jirčanech

18. 6., 13 hod.
Oslava 90 let založení 

dobrovolného sboru 
hasičů v D. Jirčanech

dolnojirčanská náves

19. 6., 14 hod.
Dětský den

hřiště v Psárech

31. 7.
Uzávěrka fotosoutěže

17. 6., 19.30 hod.
Jiří Korn a 4TET
zámek Štiřín

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce

w
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Hasičského sboru
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2016 ze dne 19. 2. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni:  Olga Kramosilová

RO usnesení č. 12/5–2016
I. schvaluje

Rozšiřující CN ke smlouvě o  dílo mezi obcí Psáry 

a  Jiří Uhlíř – tiskárna Irbis a  to na tisk Psárského 
zpravodaje v rozsahu 48 stran za 18.970,12 Kč vč. 
DPH, 52 stan za 21.307,42 Kč vč. DPH a 56 stran za 
21.970,33 Kč vč. DPH. Ceny jsou vč. obálky, dopra-
vy a balného. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2016 ze dne 26. 2. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 13/6–2016
I. schvaluje

Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy 

a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ na rok 

2016. 

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2016 ze dne 2. 3. 2016
Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, 

Vít Olmr, Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Milan Vácha

RO usnesení č. 14/7–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12–6006180/1 na pozemku p.  č. 
696/8 v k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč. 

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12–6017704/7 na pozemku p.  č. 
PK 686 v k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a. s. za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv. 

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

RO usnesení č. 15/7–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna 3 ks vchodových dve-
ří na budově č.  p. 13 a  č.  p. 12 – ul Hlavní, Dolní 
Jirčany“ od:
1. RI OKNA za cenu 47.266,93,- Kč bez DPH,
2. REDOBY za cenu 52.879,- Kč bez DPH,
3. OKNO-PLAST PN za cenu 52.158,- Kč bez DPH,

4. Baroch-okna s. r. o. za cenu 50.960,- Kč bez DPH,
5. Okna Macek za cenu 54.433,- Kč bez DPH,
6.�Window Holding a.  s. za cenu 53.652,- Kč bez 

DPH,
7. Sappex Trade s. r. o. za cenu 49.862,- Kč bez DPH,
8. Breston saad s. r. o. za cenu 56.546,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od RI OKNA 
za cenu 47.266,93,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO usnesení č. 16/7–2016
I. jmenuje

Člena komise pro vzdělávání: Mgr. Jiřího Kučeru. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO usnesení č. 17/7–2016
I. bere na vědomí

Výpověď nájemní smlouvy ze dne 26. 2. 1996 
z  bytu v  č.  p. 13 od Karla Pfeffera podanou dne 
29. 2. 2016.

II. pověřuje
R. Sedlákovou jednáním s p. Pfefferem o předání 
bytu. 

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

Usnesení�ze�zasedání� 
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2016 ze dne 16. 3. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 18/8–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Janem a Martinou Bednářovými – pozemek p. č. 
116/3 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěv-
ku je 167.400,- Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Jaroslavem Dvořáčkem – pozemek p.  č. 75/63 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
283.400,- Kč.

III. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Danielem Benešem a Věrou Kédlovou – pozemek 
p. č. 343/78 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního 
příspěvku je 229.000,- Kč.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

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

RO usnesení č. 19/8–2016
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Jan a Martina Bednářovi – pozemek p. č. 116/3 

v k. ú. Dolní Jirčany,
2. Jaroslav Dvořáček – pozemek p. č. 75/63 v k. ú. 

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

RO usnesení č. 20/8–2016
I. schvaluje

Pokácení 3 ks borovic s obvody kmene 150, 109, 
129 cm, a  to v  zahradě MŠ, ul. K  Junčáku, ul. 
Vysoká dle zpracovaného znaleckého posudku 
č. 6/1463/16 ze dne 11. 3. 2016 a pokácení 7 ks vrb 

křehkých s obvody kmene 34–56 cm na pobytové 
louce Štědřík dle znaleckého posouzení zdravotní-
ho stavu dřevin ze dne 13. 3. 2016.

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

RO usnesení č. 21/8–2016
I. schvaluje

Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Psáry 
mezi obcí Psáry a Petrem Vlasákem. 

II. schvaluje
Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Psáry 
mezi obcí Psáry a Martinem Skřivanem. 

III. schvaluje
Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Dolní 
Jirčany mezi obcí Psáry a Filipem Šmerglem.

IV. schvaluje
Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Dolní 
Jirčany mezi obcí Psáry a Martinem Krejzou. 

V. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod. 

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

RO usnesení č. 22/8–2016
I. neuděluje

Výjimku z Územního opatření č. 4/2007 o stavební 
uzávěře na pozemek p.  č. 141/179 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany: 
1. Václavu Zilvarovi, Simoně Šiškové – pozemek 

p. č. 677/2 v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO usnesení č. 23/8–2016
I. schvaluje

1. rozpočtové úpravu rozpočtu školy za rok 2016 – 
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 
školy Psáry, okres Praha západ.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2016 ze dne 30. 3. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 24/9–2016
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Daniel Beneš, Věra Kédlová – pozemek p.  č. 

343/78 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO usnesení č. 25/9–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava výtluků na místních ko-
munikacích o výměře cca 120 m² metodou ITHR“ 

Pořadatelům různých akcí na území naší 
obce nabízíme možnost zveřejnění 
informací v  Psárském zpravodaji a  na 
obecním webu.
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od:
1. Pavla Kratochvíla za cenu 420,- Kč/m² bez DPH,
2. H&B CZ s. r. o. za cenu 490,- Kč/ m² bez DPH,
3. Kirstone a. s. za cenu 369,- Kč/m² bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Kirstone 
a. s. za cenu 369,- Kč/m² bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou podpisem objednávky. 

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

RO usnesení č. 26/9–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb 
mezi obcí Psáry a FRP Services s. r. o. Předmětem 
smlouvy je poskytování servisních služeb spočíva-
jících v  přenosu dat prostřednictvím el. systému 
pro svolávání JSDH „Fireport“ za cenu 250,- Kč/
měsíc bez DPH (do 150 SMS).

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO usnesení č. 27/9–2016
I. bere na vědomí

Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (změna) na akci 
„Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ulice Pod Kostelem“. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12131811 
o  poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a  Státním 
fondem ŽP ČR na akci „Kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a  ulice Pod Kostelem“. 
Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 7. 3. 
2016. Dotace bude navýšena o  poměrnou část 
nákladů na vybudování přípojek. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO usnesení č. 28/9–2016
I. bere na vědomí

Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (změna) na akci 
„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12126521 
o  poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a  Státním 
fondem ŽP ČR na „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany 
– lokalita Vysoká“. Dodatek vychází ze změny roz-
hodnutí ze dne 7. 3. 2016. Dotace bude navýšena 
o poměrnou část nákladů na vybudování přípojek. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO usnesení č. 29/9–2016
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaná) a Milanem Vineckým (dárce). Předmětem 
smlouvy je finanční dar ve výši 20.000,- Kč na po-
řízení mobiliáře. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO usnesení č. 30/9–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Veřejnosprávní kontrola u  pří-
spěvkové organizace Základní škola a  Mateřská 
škola Psáry, okres Praha západ“ od:
1. ABBS s. r. o. za cenu 28.600,- Kč s DPH,
2. Eurodan s. r. o. za cenu 27.880,- Kč s DPH,
3. Linda Anušić za cenu 28.000,- Kč s DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Eurodan 
s. r. o. za cenu 27.880,- Kč s DPH. 

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

RO usnesení č. 31/9–2016
I. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 
školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ za 
rok 2015. 

II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ za rok 
2015 z hlavní činnosti ve výši 733.179,5 Kč a z ved-
lejší činnosti ve výši 103.655,19 Kč. 

III. souhlasí
S  navrženým rozdělením zlepšeného výsledku 
hospodaření takto:
1. do fondu odměn částku 300.000,- Kč,
2. do rezervního fondu částku 536.834,69,- Kč.

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

RO usnesení č. 32/9–2016
I. schvaluje

Objednávku a úhradu faktury za provedení revize 
na plynovém kotli v  bytě č. 1 v  č.  p. 150 na Sídl. 
Štědřík. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2016 ze dne 13. 4. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 33/10–2016
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Psáry – kanalizace a vo-
dovod v ul. Nad Cihelnou“. 

II.  jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Psáry – kanalizace a vodovod v ul. 
Nad Cihelnou“ ve složení: Renáta Sedláková, Vlasta 
Málková, Nikola Alferyová jako náhradník Vít Olmr.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro ve-
řejnou zakázku malého na akci „Psáry – kanalizace 
a vodovod v ul. Nad Cihelnou“.

IV. určuje
Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Psáry – kanaliza-
ce a vodovod v ul. Nad Cihelnou“. 

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

RO usnesení č. 34/10–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Parkové lavičky do veřejného 
sektoru“ od:
1. mmcité za cenu 74.100,- Kč bez DPH,
2. HAGS Praha s.  r.  o. předložili nabídku, která 

neodpovídá zadání zakázky. Není dodržen po-
žadovaný design. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od mmcité 
za cenu 74.100,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
N. Alferyovou odesláním objednávky.  

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

RO usnesení č. 35/10–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Zabezpečovací ústředny 

s příslušenstvím“ od:
1. SATCA technic s. r. o. za cenu 61.652,32,- Kč bez 

DPH,
2. E*tech spol. s r. o. za cenu 40.766,40 Kč bez DPH 

resp. 45.206,- Kč bez DPH. Nabídka E*tech spol. 
s r. o. neodpovídá zadání zakázky – není dodr-
žen požadovaný počet jednotlivých kompo-
nent. Po dopočtení vychází cena na 45.206,- Kč 
bez DPH,

3. EZS Krumlov s.  r.  o. za cenu 46.073,10 Kč bez 
DPH,

4. HB Alarm s. r. o. za cenu 58.122,40 Kč bez DPH,
5. Elektroinstalace s. r. o. za cenu 44.478,8,-   Kč bez 

DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
Elektroinstalace s.  r.  o. za cenu 44.478,80 Kč bez 
DPH.

III. pověřuje
N. Alferyovou odesláním objednávky.  

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

RO usnesení č. 36/10–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Dřevěný altán-Štědřík“ od:
1. ARX Trade spol. s  r.  o. za cenu 61.991,- Kč bez 

DPH,
2. Zouzal Petr za cenu 62.818,- Kč bez DPH,
3. SaunaWood.cz za cenu 58.000,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
SaunaWood.cz za cenu 58.000,-   Kč bez DPH.

III. pověřuje
Mgr. Houškovou odesláním objednávky.  

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

RO usnesení č. 37/10–2016
I. doporučí

Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření darova-
cí smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.  č. 
1112/4 o výměře 61 m² v k. ú. Psáry. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2016 ze dne 20. 4. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina 

Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO usnesení č. 38/11–2016
I. souhlasí

S podáním výzvy zhotoviteli spol. RAP partners 

s. r. o. nyní SOA architekti s. r. o., IČ 28495471 k pl-
nění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. c) Smlouvy 
o  dílo na vypracování projektové dokumentace 
na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ dle 
doporučení zastupitelstva obce č. 9/1–2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2016 ze dne 20. 4. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, 
Martina Šmerglová, Ing. Roman Štípek, 
Ing. Jan Čihák, Vladimír Kadeřábek, 
Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak, 
Olga Kramosilová, Pavel Otruba

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

Usnesení č. 11/2–2016
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 12/2–2016
I. bere na vědomí

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

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 13/2–2016
I. bere na vědomí

Zprávu a výsledky z vypracovaného hydraulického 
modelu simulujícího nestacionární srážkoodtoko-
vý proces. Předmětem modelu je návrh a posou-
zení opatření pro eliminaci nežádoucích provoz-
ních stavů na stokové síti splaškové kanalizace 
obce, které se opakovaně objevují při přívalových 
deštích. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 14/2–2016
I. bere na vědomí

Informaci pořizovatele „Zprávu o  projednání ná-
vrhu zadání změny č. 6. územního plánu sídelních 
útvaru Psáry a Dolní Jirčany“ uvedeném v příloze 
č. 2 tohoto usnesení.

II. schvaluje
Zadání změny č.  6 Územního plánu sídelních útva-
ru Psáry a Dolní Jirčany podle s § 6 odst. 5 písm. b) 
a § 47 odst. 5 zákona 4. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a  stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, uvedené v  příloze č.1 
tohoto usnesení.

III. ukládá
1. Starostovi obce Milanovi Váchovi zabezpečit 

zpracovaní návrhu změny č. 6 Územního plánu 
sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany v souladu 
se schváleným zadáním.

2. Starostovi obce Milanovi Váchovi předat 
schválené „Zadaní změny č. 6 územního plánu 
sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany – doklady 

o pořizování a schválení“ po jednom vyhotove-
ní obci Psáry, výkonnému pořizovateli a projek-
tantovi návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní 
Jirčany.

3. Starostovi obce Milanovi Váchovi předat 
Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na 
vložení registračního listu za etapu „Zadání“ do 
evidence územně plánovací činnosti.

V  průběhu jednání o  tomto bodu odešel zastupitel 
Otruba. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 15/2–2016
I. schvaluje

Celoroční hospodaření, účetní závěrku a  závě-
rečný účet obce Psáry za rok 2015 včetně zprávy 
Krajského úřadu Středočeského kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
bez výhrad.  

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 16/2–2016
I. schvaluje

1. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016 – 
navýšení o 1.974.622,82 Kč.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 17/2–2016
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14173953 
mezi obcí Psáry a  Státním fondem ŽP ČR na 
akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry“. 
Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 
24.  3. 2016. Dotace bude navýšena o  poměrnou 
část nákladů na vícepráce. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.  

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 18/2–2016
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Mgr. Alexandrou Červovou – notářkou (prodá-
vající). Předmětem smlouvy je podíl ve výši ½ na 
budově č. e. 63 v části obce Dolní Jirčany za cenu 

162.970,- Kč dle dědického řízení sp. zn. 26 D 
130/2006. 

II. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Mgr. Alexandrou Červovou – notářkou (prodá-
vající). Předmětem smlouvy je podíl ve výši ½ na 
budově č. e. 63 v části obce Dolní Jirčany za cenu 
167.030,- Kč dle dědického řízení sp. zn. 26 D 
142/2008.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 19/2–2016
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaný) a Miroslavem Křížem (dárce). Předmětem 
smlouvy je bezúplatný převod pozemku p.  č. 
1112/4 v k. ú. Psáry o výměře 61 m².

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 20/2–2016
I. schvaluje

Uzavření pojistné smlouvy o  pojištění majet-
ku a  odpovědnosti mezi obcí Psáry a  Generali 
pojišťovnou a.  s. Výše ročního pojistného činí 
49.005,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu obce Milana Váchu k  podpisu pojistné 
smlouvy.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 1 (Rak).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 21/2–2016
I. schvaluje

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  městem Jílové u  Prahy v  souladu s  §63, odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích. Předmětem 
smlouvy je vykonávání přenesené působnosti na 
úseku agendy přestupků městem Jílové u  Prahy 
na dobu neurčitou za 3.000,- Kč/měsíčně.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

22. 6. 2016, 18 hod.

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�únor�a březen�2016
 9instalace dopravního zrcadla na křižovatce ul. 
Hlavní a K Junčáku,
 9příprava pozemku pro stavbu chodníku v  ul. 
K Lůžku naproti domům č. p. 604 a 815, snížení 
stávajících obrubníků, betonování a usazení vněj-
ších obrubníků, nakládání a odvoz zeminy, návoz 
štěrku a  drtě, hutnění, pokládka dlažby, 
zapískování,
 9úklid odpadků z příkopu podél krajské komunikace 
v obci,
 9oprava úseku cesty na Babu – pod svahem u nádrž-
ky, vybagrování nestabilního a  podmáčeného 
podloží, zavezení štěrkem, válcování a posyp drtí,
 9zametání chodníků Psáry, Dolní Jirčany,
 9oprava a výměna povrchu chodníku za zámkovou 
dlažbu podél části č. p. 13 v ul. K Lůžku, vybourání 
starého betonu, odvoz, podsypání štěrkem 
a pokládka zámkové dlažby vč. zapískování, úprava 
obrubníků,
 9prohrnování sněhu z  komunikací a  chodníku, 
posyp,
 9odstranění opadaného obkladu z  terasy domu 
č. p. 13 na návsi v Dolních Jirčanech,

 9shrabání listí a  úklid větví v  zahradě MŠ vč. 
odvozu,
 9příprava prken na nové zábradlí k budově č. p. 13 
na návsi,
 9čištění žlabů na odvod dešťových vod po obci,
 9úklid polámaných větví po obci, odstranění 
a odvoz křoví u křížku v Psárech,
 9úklid odpadků podél komunikace Jesenická, 
posekání křoví a stařiny, 
 9sbírání odpadků na veřejných prostranstvích po 
obci,
 9příprava pozemku pro umístění zatravňovacích 
dlaždic na návsi v Psárech vč. jejich instalace,
 9prodloužení chodníku na návsi v  Psárech k  ul. 
U Potoka – vybagrování a odvoz zeminy, zabeto-
nování obrubníků, navážení štěrku, hutnění, 
pokládka zámkové dlažby, zapískování,
 9strojní úklid komunikací,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Tuky – velký problém pro kanalizaci i vaše 
kanalizační přípojky

Třídění domovního odpadu do kontejnerů na sklo, 
papír a plasty se stalo v posledních letech pro občany 
Psár a Dolních Jirčan samozřejmostí. S ohledem na 
životní prostředí zodpovědně využívají 
několika míst s těmito kontejnery a záro-
veň možnosti odvážet různý druh odpa-
du do sběrného dvora. 

Jedním z odpadů, který v domácnosti 
vzniká a s nímž často nevíme kam, jsou 
tuky vznikající v  našich kuchyních. 
Nejhorší období z tohoto hlediska nastá-
vá koncem roku, kdy každý tradičně 
smaží vánočního kapra. Vypustit vodu 
plnou mastnoty nebo nalít olej do dřezu 
či záchodu může vypadat jako vhodné 
řešení, ale to přitom v sobě skrývá značné 
nebezpečí zanesení kanalizační přípojky 
a  kanalizace. Tuk po ochlazení tuhne, 
vznikají hrudky, které na sebe nabalují 
další nečistoty, a na stěnách se vytváří 
tuhé nánosy. Zmenšuje se průtočnost 
přípojky nebo stoky, často dochází až 
k ucpání celého profilu přípojky. V létě 
se může přidat zápach, a  pokud nánosy začnou 
zahnívat, mohou se stát lákavou potravou pro 
potkany. 

Pokud chcete se svými kuchyňskými odpady 
nakládat ekologicky a předejít problémům s ucpá-
váním vaší kanalizační přípojky, je rozumné oleje 
a  tuky přendat například do krabice od mléka či 
starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od 
oleje a  odevzdat jako tříděný odpad ve sběrném 
dvoře nebo alespoň odnést do kontejneru na směsný 
odpad. 

Svým zodpovědným jednáním si ušetříte náklady 
spojené s čištěním ucpané kanalizační přípojky, které 

se pohybují kolem 5000 Kč, neboť opětovné zprů-
chodnění přípojky musí řešit sám vlastník kanalizační 
přípojky.

Od roku 2013 je ve sběrném dvoře Psáry, který je 
otevřen dvakrát týdně pro všechny občany a obyva-
tele rekreačních objektů platících poplatek za svoz 
komunálního odpadu, umístěn kontejner, kde mohou 
odevzdávat v uzavíratelných obalech použité oleje 
a tuky. Ze sběrného dvora si tuky odváží specializo-
vaná firma k dalšímu zpracování, mohou být přetvo-
řeny např. na topné oleje.

Provozovatelé restaurací, jídelen a  podobných 
zařízení se musí vypořádat s většími objemy tohoto 
odpadu, proto je nutno instalovat odlučovač tuků, 
který odlučuje tuky a oleje, na hladině je tuk odčer-
páván a  předávám opět specializované firmě 
k likvidaci.

Koledník
Je velikonoční pondělí. Před 9 hodi-

nou ráno zvoní u branky koledník. Jsem 
právě v koupelně, a tak mi to chvíli trvá, 
než dojdu ke dveřím. Po úporném zvonění 
vidím oknem asi 12letého chlapce v oran-
žové bundě. Trhá z  velikonočního věnečku, který 

nám zdobil branku, plastová vajíčka a vztekle 
je rozšlapává po chodníku. Dál už jsem nešla. 

Za rok, až budou opět Velikonoce, budu 
o rok starší, a to i pomalejší. Chlapec jistě 
za ten rok vyroste a bude silnější. Co udělá 
příště? Rozkope nám přímo branku?

Bylo by nejlepší, kdyby do ulice Nad Soutokem 
už na koledu nechodil.

anonymní příspěvek byl doručen na OÚ Psáry
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peníze. Tím, že církvi tento pozemek vydán nebyl, 
se situace komplikuje. Nelze vyloučit, že církev 
předá celou záležitost k soudu. Každopádně než 
se tento případ dořeší, nedá se předpokládat, že 
by nám současný majitel, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, pozemek odprodal 
nebo dovolil výraznější zásah.

 y Dálnice D3 – v souvislosti se zahájením příprav 
projektové dokumentace jsem se obrátil na kolegy 
starosty z  jihozápadních pražských městských 

částí, aby se zavčas posoudily dopady přivedení 
dopravy na stávající nedostačující komunikace 
a  absence plánovaných komunikací stejně jako 
např. uzavřených dálničních sjezdů.

 y Rybníček v  Dolních Jirčanech a  nádržka 
v Psárech – probíhá stavební řízení.

 y Po dokončení rekonstrukce rybníku Junčák již nic 
nebrání podání žádosti na cyklostezku od hra-
nice s Horními Jirčany až do míst hřiště v Psárech 
ve vhodném dotačním titulu.

Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce
Vážení občané, rád bych Vás touto formou stručně informoval o tom, co se v obci děje, co 

se plánuje nebo ve které věci došlo k posunu. Informace vychází ze „Zprávy starosty“, kterou prezentuji vždy 
na veřejném zasedání zastupitelstva a kterou je možné vidět i na videozáznamu na webu obce. 

 y Náves v  Psárech – byl dokončen chodník po 
úroveň ulice U Potoka (viz foto). Pokračovat by se 
mělo směrem k ulici U Nádržky (Michelka). 

 y Náves Dolní Jirčany – byla dokončena projektová 
dokumentace pro územní řízení, o které požádáme 
do 30. 4. 2016. Na dalším stupni projektové doku-
mentace se pracuje.

 y Připravena koupě chaty Na Vysoké, která je 
v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a  která je na obecním pozemku. 
Po odkupu se připraví pozemek i chata k odprodeji. 
Bude preferována dražba s  výraznou propagací 
v naší obci.

 y Pozemek u  nové školy – podařilo se dokončit 
výkup pozemku o  rozloze 4.000 m2, který bude 
sloužit pro potřeby nové školy.

 y Kruhový objezd u Tondachu – přeložka komu-
nikace II/105. V současné době jsou dokončovány 
znalecké odhady na jednotlivé pozemky. Po 
schválení návrhu radou i  zastupitelstvem kraje 
budou odeslány vlastníkům. To se očekává v čer-
venci tohoto roku.

 y Audit Středočeského kraje – přezkum hospo-
daření obce bez závad.

 y 6. změna územního plánu – zastupitelstvo by 
mělo schválit sjednocení plochy vymezené pro 
novou část návsi v Psárech. Zejména se to týká 
pozemku současného autovrakoviště. Prvotní 
vizualizaci naleznete v podkladech pro zasedání 
zastupitelstva na obecním webu.

 y Nová škola – podrobné informace v samostatném 
článku tohoto Zpravodaje (na následující 
dvojstraně).

 y Církevní restituce – jsme obcí, kde je podíl 
původních církevních pozemků velmi výrazný. 
Právě vzhledem k majetkoprávním vztahům jsme 
na mnohých z těchto pozemků nemohli provádět 
žádné úpravy a rekultivace. V současné době již 
byla vrácena významná část pozemků zpět církvi. 
Aktuálně s  Arcibiskupstvím pražským řešíme 
souhlas s plánovanou cyklostezkou podél sídliště 
Štědřík. Navzdory očekávání ale nedošlo k vydání 
pozemku před obecním úřadem (před restaurací 
Na Štědříku, dříve U Nervů). Stav tohoto prostoru 
v centru obce považujeme za ostudný a o  jeho 
úpravu usilujeme již mnoho let, máme i našetřené 

Vlasta Málková, místostarostka

Národní�putovní�výstava�Má�vlast�cestami�proměn�
Obec Psáry se prostřednictvím 

projektu rekonstrukce obecního 
úřadu zařadila do putovní výstavy 
Má vlast cestami proměn. Proces 
proměny a  celkového zvelebení 
budovy, která je využívána širokou 
veřejností, je zachycen na tabuli, 
která bude součástí této putovní 
expozice.
O výstavě:

Národní putovní výstava 
Má vlast cestami proměn přináší 
svědectví o proměnách polozbo-
řených staveb v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, o poškozených 
lokalitách navrácených k přírod-
ním principům, o  zvelebených 
parcích, nádražích, náměstích 
a návsích. Přispívá k posílení osob-
ního i  národního sebevědomí 
a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí.

8. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami 
proměn bude zahájen 21. 5. 2016 v  Praze na 

Vyšehradě.
Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se roz-

jede v dílčích kolekcích na putování po celé vlasti.

Nevydaný pozemek před budovou obecního úřadu

Původní stav

Probíhající rekonstrukce

Hotový chodník
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Co nového v projektu nové školy?
Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže 

počátkem roku 2014 a  zadání veřejné zakázky na 
projektové práce k nové škole uběhl již nějaký čas. 
Po hladkém průběhu první fáze projektu, kdy se 
během dvou měsíců podařilo vítězný soutěžní návrh 
jen s  minimálními zásahy dopracovat do podoby 
architektonické studie odpovídající představám obce 
i vedení školy, jsme se počátkem léta loňského roku 
s nadšením pustili do přípravy projektu pro územní 
řízení. V této fázi, která probíhá dodnes, se bohužel 

potvrdilo, jak komplikované území stavební pozemek 
pro novou školu představuje. Kromě tras páteřních 
rozvodů sítí, které je třeba respektovat a  patřičně 
ochránit (vysokotlaký plynovod) nebo přeložit (vedení 
vysokého napětí, zařízení aktivní katodové ochrany 
plynovodu) je v  těsné vazbě na stavební pozemek 
pro novou školu naplánovaná přeložka Pražské ulice 
včetně nového kruhového objezdu s platným územ-
ním rozhodnutím. Návrh nové školy počítá s doprav-
ním připojením na Pražskou ulici v přeložené trase 
a je na realizaci této přeložky existenčně závislý. Právě 
komplikace s  projektovou přípravou této přeložky 
a  časová náročnost předávání této investiční akce 
z  rukou státu (ŘSD) na Středočeský kraj způsobily 
téměř devítiměsíční prodlevu v  přípravě projektu 
pro územní řízení na školu spojenou s nutností revize 
již vydané a  částečně projednané dokumentace. 
V  současné době jsou tyto potíže již překonané 
a plánovací smlouva mezi investory školy a přeložky 
Pražské ulice o vzájemné koordinaci a souladu obou 
projektů, která umožní vydání územního rozhodnutí 
na stavbu nové školy, už byla podepsána. Zároveň 

se podařilo uzavřít smlouvy o přelož-
kách sítí s ČEZ a. s. a Pražskou plynárenskou distribucí 
a. s. Aktuálně očekáváme vydání územního rozhod-
nutí a  zároveň se zahajují práce na projektu pro 
stavební povolení.

 y 25. 1. 2015 Jednání s ředitelem kabinetu minist-
ryně školství Mgr. Jašurkem o možnostech realo-
kace finančních prostředků za účelem podpory 
zvyšování kapacit regionálního školství.

 y 13. 1. 2016 Proběhlo další jednání, tentokrát na 

ministerstvu financí ohledně možnosti spolufi-
nancovat výstavbu nové školy pro Psáry a Dolní 
Jirčany. Náš projekt i  tíživá situace zaujaly paní 
inženýrku z odboru programového financování, 
která naši obec navštívila další pondělí. Věříme, 
že na cestě za novou školou to bude další důležitý 
krok.

 y 18. 1. 2016 Paní Ing. Doležalová z  ministerstva 
financí navštívila Dolní Jirčany a pečlivě se sezná-
mila s konkrétní situací v naší obci, prohlédla si 
všechny čtyři stávající školní budovy i pozemek, 
na němž je plánována výstavba nové školy.

 y 16. 2. 2016 Setkání pana starosty s  ministryní 
školství Kateřinou Valachovou, hejtmanem 
Milošem Paterou, poslankyní Věrou Kovářovou 
a  dalšími starosty v  Rudné u  Prahy snad dává 
naději na řešení nedostatečné kapacity základních 
škol v prstenci kolem Prahy.

 y 3. 3. 2016 Setkání starostů v  Říčanech u  Prahy 
s  poslancem M. Babišem a  poslankyní PeadDr. 
Ivanou Dobešovou nad perspektivami školství 
v regionu za účasti zástupců ministerstva školství 

a ministerstva financí.
 y 10. 3. 2016 Došlo k uzavření smlouvy mezi obcí 
Psáry, Středočeským krajem a Krajskou správou 
a údržbou komunikací o spolupráci při výstavbě 
nové školy a přeložky komunikace II/105. Podpis 
dohody byl podmínkou pro povolovací řízení na 
novou základní školu.

 y 17. 3. 2016 Proběhlo setkání starosty Milana Váchy 
s  náměstkyní ministryně školství Mgr. Zuzanou 
Matuškovou. Svaz měst a  obcí České republiky 
delegoval jako svého zástupce starostu Milana 
Váchu do skupiny pro přípravy strategie řešení 
nedostatečné kapacity škol v České republice.

 y 12. 4. 2016 Vystoupil starosta Milan Vácha jako 
přednášející v rámci celorepublikové konference 
„Demografický vývoj v  okolí Prahy, kapacita ZŠ 
a MŠ a nedostatek pedagogů“ v budově Magistrátu 
hl. m. Prahy. Zároveň problematiku nedostatečné 
kapacity ZŠ a  nutnost výstavby nové školy pre-
zentoval ve stejný den ve Studiu 6 na ČT1. Reportáž 
rovněž uvedla TV Nova v  hlavním večerním 
zpravodajství.

 y 13. 4. 2016 V Psárech natáčela rozhovor s panem 
starostou TV Prima, která ho uvedla rovněž v hlav-
ním večerním zpravodajství. 

 y Ministryně školství na tiskové konferenci potvrdila 
závažnost problému nedostatečné kapacity 
základních škol a deklarovala připravenost tento 

problém řešit.
 y 14. 4. 2016 Starosta Milan Vácha předal 
Ministerstvu školství souhrnné podklady pro 
jednání Vlády ČR. Dokument popisuje sedm vel-
kých projektů výstavby nových škol v okolí Prahy 
v  celkovém objemu 1,3 miliardy Kč, které jsou 
nezbytně nutné k  zajištění dostatečné kapacity 
základních škol a  které není možné financovat 
v rámci stávajících dotačních programů.

 y 16. 4. 2016 Ministr financí A. Babiš osobně panu 
starostovi přislíbil, že v nejbližších týdnech s paní 
ministryní školství K. Valachovou Psáry navštíví 
a problematice se bude věnovat.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 
má�číslo�116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. 
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, 

kdo se cítí být obětí trestného činu, a to 
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti růz-
ných forem násilí včetně násilí domácího. 
Pomoc na lince je určena i  obětem 
nedbalostních trestných činů, např. 
dopravních nehod. Linka poskytuje oka-
mžitou pomoc, rady a informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při 
pouhém podezření, že jsou obětí některé 
z forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociální-
ho, stalkingu, nebezpečných výhrůžek 
a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech 
úmyslných i  nedbalostních trestných činů, kterým 
linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc 

Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní 
služby. Linka poskytuje pomoc také 
svědkům trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a  informace o  svých právech 
a ochraně. 

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí 
věnuje výraznou pozornost prevenci 
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, 
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou 
stát obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.

Vznik a  provoz této nové služby je 
realizován díky finanční podpoře Nadace 

Open Society Fund Praha a programu Dejme (že) nám 
šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz.
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Kalendář akcí pro seniory
každý týden
pondělí Kurz počítačů Laguna

úterý Korálky 15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna

květen
5. 5. Kavárnička 10.00 Mozaika

10. 5. Výuka country tanců 14.00 Laguna
12. 5. Kurz keramiky 9.00 Laguna
16. 5. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
16. 5. Šachové odpoledne 17.45 Mozaika

17. 5.
 Výlet do muzea 
v Jílovém

19. 5. Předávání Reiki 9.00 Mozaika
25.5. Předání Certifikátů U3V 14.00 OÚ

26. 5. Kurz keramiky 9.00 Laguna
31. 5. Předávání Reiki 18.00 Mozaika

červen
2. 6. Kavárnička 10.00 Mozaika
9. 6. Kurz keramiky 9.00 Laguna

9. 6.
Přednáška „Kladný 
 přístup k životu“ 15.00 OÚ

13. 6. Šachové odpoledne 17.45 Mozaika
14. 6. Výuka country tanců 14.00 Laguna
16. 6. Předávání Reiki 9.00 Mozaika
23. 6. Kurz keramiky 9.00 Laguna
28. 6. Předávání Reiki 18.00 Mozaika

Sociální a kulturní komise 

Blahopřejeme  
našim občanům,  
kteří v květnu 
a červnu oslaví 
významné  
životní jubileum

Věra Kořalníková 85
Josef Dvořáček 80
Věra Malá 75
Jana Petrášková 75
Josef Šimeček 75
Alena Buršová 70
Květoslava Mončeková 70
Hana Musilová 70
Anna Šolcová 70
Olga Tomášková 70
Alena Vondráčková 70

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Setkání seniorů
Zveme Vás na další setkání seniorů, které se 

uskuteční dne 9. června od 15 hodin na Obecním 
úřadu v  Psárech. Hosty 
budou tentokrát Klára 
Mlýnková a  Zdeněk 
Svoboda z  Grow Job 
Institute, který možná 
znáte díky zakladateli 
Petru Ludwigovi a jeho 
knize Konec prokrasti-
nace, která velmi 
zábavně a  poučně pojednává o  chorobném 
odkládání důležitých úkolů a  povinností. Vy se 
můžete těšit na přednášku Kladný přístup k živo-
tu, jejímž hlavním smyslem je předání informace, 
že optimismus a pesimismus je naučitelný a opti-
mistický životní styl lze trénovat. S touto metodou 
se během semináře blíže seznámíte a odnesete si 
praktický návod, jak ji používat. Dozvíte se také, 
proč reagujeme spíše na negativní podněty a jak 
s tím pracovat. 

25. května od 14 hodin se uskuteční závěrečný 
seminář, kterým slavnostně zakončíme letní semestr 
Univerzity třetího věku. Hostem bude genealožka 
Jana Koutná, která ve spolupráci s obcí připravuje 

knihu o  historii Psár a  Dolních Jirčan. V průběhu 
odpoledne budou předány pamětní listy absolven-
tům tohoto semestru. Srdečně zveme i  všechny 
„studenty“, kteří prošli naší U3V v minulých měsících 
či letech.

Fotosoutěž – téma Romantická zákoutí

Kdy:  do 31. července 2016. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 5 MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte:  uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejně-
ním v materiálech obce Psáry.©
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Tématem fotosoutěže pro tento rok jsou 
Romantická zákoutí. Pod tímto názvem si lze před-
stavit spoustu námětů, nemusí se jednat jen o foto-
grafie západu či východu slunce (i když i tato tematika 
je vítána). Romantiku můžete najít kdekoliv. Je to 
příroda, koutek zahrady, mořské pobřeží, hory, dětský 
úsměv, zvířátka s mašlí, piknik v přírodě, zátiší s ranní 
kávou a květinou, večerní táborák, květinový trh… 
Někomu přijde romantické vrakoviště aut nebo kříž 

porostlý břečťanem na starém hřbitově. 
Nezatracujte žádný svůj nápad, protože právě 

vaše fotografie může být jednou z těch, které budou 
uveřejněny v obecním kalendáři pro rok 2017. Čím 
více snímků budeme mít, tím lepšího výsledku 
dosáhneme!

Diskuzní středa
Další z  cyklu setkání místních seniorů s  mís-

tostarostkou Vlastou Málkovou při neformální 
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne 
8. června od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.
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Za Karlem IV. do Jílového u Prahy
Srdečně vás zveme 17. května na výlet do 

Regionálního muzea v  Jílovém u  Prahy, 
kde bude od května nově otevřena 
výstava s názvem „Zlato pro korunu“ 
k 700. výročí narození císaře římského 
a  krále českého Karla IV. Uvidíte 
i repliku koruny Karla IV, kterou má 
muzeum zapůjčenu na období cca 
3 týdnů.

Autobusem, jehož odjezd je v 13.30 
hod. od OÚ a z autobusových zastávek 
Psáry a  D.  Jirčany u kostela, společně 

pojedeme do Jílového, kde nás od 14 hodin 
čeká prohlídka komentovaná autorem 

výstavy, Janem Viznerem. Poté si pro-
hlédneme expozici zlata, kterou nám 
představí RNDr. Petr Morávek. 

Autobusová doprava je pro naše 
občany zdarma. Cena vstupu do 
muzea: 100 Kč, pro seniory jen 60 Kč. 

Platbu uhraďte do 11. 5. u pí Šimkové 
na OÚ. Další informace můžete získat 

u  místostarostky Vlasty Málkové, 
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz.

Zveme vás do divadla
19. května od 18 hod. vás zveme do divadla 

Broadway na muzikálové představení Angelika. 
Odjezd bude tradičně ze zastávek Psáry, OÚ a Dolní 
Jirčany v 16 hodin.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 280 Kč (původní 
cena 560 Kč) si můžete zakoupit v pokladně OÚ u paní 
Šimkové.

Návrat oblíbeného muzikálu
Romantický děj odehrávající se v  době vlády 

Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé 
de Monteloup, která je svým nechtěným sňatkem 
s  Joffreyem de Peyrac vržena do víru královských 
intrik. Její počáteční odpor k Peyracovi se postupně 
mění v hluboký cit. Shodou dramatických okolností 
překazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je 
krásnou Angelikou okouzlen a  chce jí získat. Ve 
vykonstruovaném procesu je Peyrac označen za 
spiklence ďábla a na náměstí Gréve je upálen. Jak 
příběh pokrčuje dál, na to se přijďte podívat do 
divadla Broadway.

Zveme vás na Májové slavnosti, 
které obec Psáry pořádá v sobotu 

21. května na dolnojirčanské návsi

Kromě tradičního programu v podobě vystoupení 
dětí z mateřské a základní školy a spousty dobrého 
jídla a pití se můžete také těšit na stánky, pouťové 
atrakce, mezi kterými nebude chybět řetízkový kolo-
toč, střelnice, autodrom a adrenalinová atrakce. Nejen 
děti jistě pobaví vystoupení kouzelníka Richarda 
Nedvěda. Součástí odpoledního programu budou 
i dílničky pro děti. 

Těšíme se na Vás!
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Dvoudenní�výlet�do�sklípku�17.–18.�září�2016
Po velkém úspěchu loňského výletu za památkami jižní Moravy a výborným vínem jsme se rozhodli akci 

zopakovat i letos. 

Co na nás čeká?
Autobusem pojedeme ze Psár do Lednice. Volný 

program umožní každému podle jeho preferencí 
navštívit místa, která ještě v rámci Lednicko–valtic-
kého areálu neviděl. Poté se přesuneme do krásného 
hotelu Rustikal, kde se ubytujeme. Večer společně 
strávíme v rodinném vinném sklepě Baraque, který 
se nachází v areálu recesistické Kravihorské republiky 
v  Bořeticích.  Sklep je vybaven originálním ručně 
vyráběným nábytkem z dubových sudů. Čeká na nás 
řízená degustace 8 druhů vín (když se urodí, tak 
i burčáku), teplá večeře a studené mísy k vínu, zabi-
jačkové pochoutky a živá hudba. 

Druhý den se po snídani přesuneme z hotelu do 
nedalekého vinařství na prohlídku výrobny vína, 
degustační místnosti a  vinohradnické techniky. 
Autobus nás poté odveze na vinohrad, kde se pro-
jdeme a ochutnáme letošní produkci hroznů. To vše 
s  výkladem o  pěstování vinné révy a  následnou 
řízenou degustací cca 3 vzorků vína vyrobeného 
z hroznů tohoto vinohradu. Před polednem zamíříme 
zpět domů. 

V ceně je zahrnuta doprava autobusem, vstup do 
sklípku, občerstvení k vínu, večeře, neomezená kon-
zumace vína a burčáku, ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích se sociálním zařízením, snídaně, nedělní 
prohlídka vinohradu, ochutnávka hroznů a degustace 
vína z místní produkce. 

Cena: 1460 Kč
Platbu uhraďte do 30. 5. 2016 u  paní Šimkové na 
OÚ Psáry.

Zámek Lednice
je součástí Lednicko–valtického areálu. Kníže Alois II. 
z Lichteinsteina nechal Lednici přebudovat na repre-
zentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Dnes je 
celý Lednicko–valtický areál součástí UNESCO. Zámek 
nabízí čtyři prohlídkové trasy – reprezentační sály 
v přízemí zámku, knížecí apartmány a byt knížecích 
vychovatelů v prvním patře zámku, dětské pokoje 
princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka 
ve druhém patře zámku a konečně umělou barokní 
krápníkovou jeskyni s výstavou strašidel. Milovníky 
techniky nadchnou prohlídky technického zázemí 
na IV. trase. Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí 
zámku vynikají zejména řezbářskou výzdobou, což 
platí především pro knihovnou s nádherným vřete-
novým schodištěm, impozantní vstupní halu, krásné 

stropy a spodní obložení stěn Tyrkysového, Červeného 
a Modrého salónu.

Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada 
a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České 
republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní 
stavby, například Apollonův chrám, empírový Chrám 
tří Grácií (1825), umělou zříceninu Janův hrad a na 
bývalé moravsko–rakouské hranici Hraniční zámeček 
(1827). Navštívit můžete také zámecký palmový 
skleník nebo Zednářskou zahradu.

Informace: paní místostarostka Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101 nebo e-mail: malkova@psary.cz

Děkujeme�za�velký�zájem�o zájezd�„Nejen�za�barokními�
skvosty Moravy a Čech“, jehož kapacita se rychle vyprodala

Účastníkům připomínáme, že odjíždíme 27. května 
v 6.50 hodin ze Psár od pekárny, v 6.55 od OÚ, v 7.00 
z  dolnojirčanské návsi od Kratochvíle. Návrat je 

plánován 28. května ve večerních hodinách. Podrobné 
informace o zájezdu můžete získat u místostarostky 
Vlasty Málkové, tel. 602 714 101, malkova@psary.cz.

Hledáme dobrovolnici, která by se chtěla podílet na tvorbě kroniky pro seniory 
a malovala tematické obrázky.

Ukázky�prací�účastníků�kroužku�keramiky
V areálu Domova Laguna Psáry probíhají pravi-

delné kurzy keramiky, které si získávají stále větší 
oblibu. Jejich účastnice, seniorky ze Psár a D. Jirčan, 
se v  tomto umění stále zdokonalují, a  tak mnoho 
z  jejich rukodělných výrobků se stalo ozdobou či 
praktickým pomocníkem v jejich domácnosti. 

-red-
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PhDr. Pavel Buchtele

Pomozte nám skládat historii naší obce
V tomto příspěvku bych rád připomněl 110. výročí narození psárského občana, který patří k těm, kteří 

bojovali za druhé světové války za osvobození naší vlasti.

Vladimír Libovický *10. 11. 1906 Noviny České 
(Ukrajina), 18. 12. 1984 (Praha). 

Vladimír Libovický se narodil a  začal chodit do 
školy v oblasti Volyně, kde v té době byla početná 
krajanská menšina. V roce 1914 vypukla první světová 
válka a po ní následovala na území někdejšího car-
ského Ruska válka občanská. Před druhovou světovou 
válkou pracoval mj. jako 
choreograf divadla 
v  Užhorodě a  v  Chustu. 
V  období druhé světové 
války působil jako baletní 
mistr v  neutrálním 
Švýcarsku. Po pádu Francie 
v  červnu 1940 bylo 
Švýcarsko obklopeno 
Německem nebo německými spojenci. Situace se 
změnila po vylodění Spojenců ve Francii v  červnu 
1944. Spojenecké armády ještě v roce 1944 obsadily 
většinu území (Němci okupované) Francie a pro Čechy 
i Slováky, kteří v té době byli na území neutrálního 
Švýcarska, se otevřela snadná cesta ke vstupu do 
naší zahraniční armády. Týkalo se to i  Vladimíra 
Libovického, který se dostal do Velké Británie a tam 

5. ledna 1945 vstoupil do čs. zahraniční armády. Po 
krátkém výcviku byl již 29. ledna přemístěn ke spo-
jovací rotě československé obrněné brigády a s ní 
byl nasazen v boji. Naše jednotka na západní frontě 
se v  tomto období zúčastnila bojů u  Dunkerque. 
Tento přístav bránila silná německá posádka a čes-
koslovenští vojáci jej obléhali až do konce války. Po 

válce se Vladimír Libovický 
vrátil i s celou brigádou do 
vlasti a dnem 29. července 
1945 byl demobilizován. 
Po válce mj. vyučoval ryt-
miku na Základní umělecké 
škole Žatec a překládal. Do 
Psár se přistěhoval 5. dubna 
1958. 

Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další informace 
k Vladimíru Libovickému, bude autor vděčný za jejich 
poskytnutí.
Státní okresní archiv Praha–západ se sídlem 
v Dobřichovicích
Pražská 728, 252 29 Dobřichovice
tel. 737 277 854, email: pavel.buchtele@soapraha.cz

Rádi bychom poděkovali paní Málkové za výborný nápad začít připravovat knihu o historii našich 
obcí Psár a Dolních Jirčan. Jsme rádi, že na tak náročném úkolu spolupracuje i Mgr. Jana Koutná – his-
torička a archivářka s dlouholetými zkušenostmi. Oceňujeme, že se naši spoluobčané dali dohromady 
a aktivně s obcí spolupracují, na setkání nosí různé historické dokumenty a fotografie, vzpomínají 
na příhody, které se v našich obcích staly. Zúčastnili jsme se jednoho ze setkání a byli 
jsme překvapeni, kolik zajímavých informací jsme se dozvěděli. 

Dokážeme si představit, že od nápadu k vydání knihy vede dlouhá náročná cesta, 
která stojí mnoho času a energie. Přejeme vám, aby se vše podařilo dotáhnout do 
úspěšného konce. Již se na knihu moc těšíme!

rodina Zvolských z Dolních Jirčan

D
E

Markéta Větrovcová, vedoucí mládeže SDH Psáry

Psárský sedmiboj
V sobotu 16. 4. 2016 se uskutečnil v Psárech na 

skále Vápence 2. ročník Psárského sedmiboje. 
V této soutěži si děti mohly prověřit své dovednosti 
v oblasti uzlování, zdravovědy, střelby z luku nebo 
vzduchové pistole, poznávání dopravních značek, 
rostlin a  zvířat, odhadu 1 metru a  tajného úkolu. 
I přes chvílemi nepříznivé počasí se dostavilo okolo 

100 dětí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a  to 
v  mladších či starších žácích. Pro každou kategorii 
byla jiná trasa. Samozřejmě ti nejlepší byli po zásluze 
odměněni. Na konci bylo pro děti připraveno občer-
stvení v podobě špekáčku, který si děti samy opekly 

nad ohněm. 
Nepřízeň počasí způsobila bahnitý terén, který 

bylo třeba odklidit. Přípravy a průběh celé akce byl 
zajištěn perfektním týmem sehraných lidí, kteří spo-
lečně dokázali vyřešit veškeré nedostatky.

Děkujeme hospůdce Na hřišti v Psárech  
za buřta a limonádu pro soutěžící děti

D
E

Děkujeme členům sociální a kulturní komise, 
členům SDH Psáry pod vedením Honzy Honka, 
myslivcům ze sdružení Borovina, dětem za úklid 
v rámci akce Uklízíme Česko, p. Olmrovi za foto-
grafie, prostě všem dobrovolníkům, kteří připra-
vovali jak prostor Na Vápence, tak zrealizovali 
samotnou akci. 

Za obec Vlasta Málková

Hledají se ochotní „ochotníci“
Hledáme kohokoliv z Vás, kdo by měl chuť a elán 

zapojit se s  námi do ochotnického divadelnictví. 
Scházet se budeme vždy večer v centru Mozaika, 
den je na naší společné domluvě. 

Pokud máte chuť zapojit se jako herci, scénáristi, 
režiséři, pěvci, hráči na cokoliv…, jste srdečně vítáni. 
Je jedno, zda je vám 15 nebo 80 let. Kdo má chuť, 
pro toho není věk limitem. Věřím, že smyslem téhle 

akce bude hromada legrace, kdy si odpočineme od 
každodenních starostí a povinností a na chvíli ute-
čeme třeba… do role kašpara  

Těšíme se na každého z Vás, nebojte se a přijďte 
mezi nás! První schůzka se koná 18. 5. v 18.30 hod. 
v Mozaice. Na hře, kterou budeme společně zkoušet 
a hrát, se dohodneme na prvních schůzkách. 

Monika Mrkvová
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Bažant obecný
Bažant obecný patří mezi hraba-
vé ptáky. Protože ho nejčastěji 
můžeme vidět v polích, řadíme ho 
mezi polní druhy ptáků.

Samec se označuje jako kohout, 
dosahuje délky 75 až 90 cm. 
Obvykle má tmavou, kovově lesk-
lou zelenomodrou hlavu s výraz-
ně červeným okolím oka. Tělo mu 
pokrývá rezavě hnědé peří, ocasní 
pera má dlouhá s tmavými příčný-
mi proužky.

Samička, které říkáme slepice, je 
mnohem méně zbarvená. Její peří 
je nenápadně šedohnědé a je cel-
kově menší, dosahuje délky asi 
kolem 60 cm.

Bažant mívá obvykle tak 3 až 5 sle-

pic. Samička vyhrabe v zemi důlek, 
do kterého snese vejce.  Vajíčka 
jsou bílá, někdy až nazelenalá. 
O snůšku 8 až 15 vajec se slepice 
musí starat sama.

U dospělých bažantů převládá 
rostlinná strava – živí se různými 
semeny, bobulemi, zelenými část-
mi rostlin, hmyzem, červy a měk-
kýši. Hodně hmyzu a jeho larev 
potřebují zejména kuřátka a mladí 
bažanti.

Pro bažanta je typická zeměděl-
ská krajina, ale můžeme se s ním 
potkat i v lese, na okrajích měst a 
obcí, v zahrádkářských koloniích. 
Kromě vysokých hor se vyskytuje 
na většině území ČR.  

Bažant obecný je jedním z nej-
rozšířenějších druhů bažantů.  
Pokud byste chtěli poznat i jiné 
druhy těchto krásně zbarvených 
a zajímavých ptáků, můžu vám z 
vlastní zkušenosti doporučit náv-
štěvu výstavy EXOTIKA, která se 
koná každý rok v říjnu v Lysé nad 
Labem.

Ondra Tománek
Foto: Lucka Vodičková

Ahoj je tady 2. díl Psiny.  V 2. díle jsme pro vás připravili i naše logo, 
které nakreslila Terka. V 1. díle jsme měli spoustu materiálu a i 
nyní pro vás máme spoustu zajímavých článků, vtipů, ba dokonce 
i křížovek pro chytré hlavičky. Jak tak vím, tak moc soutěžících se 
do naší soutěže nepřipojilo, ale to nevadí. Věřím, že v další soutěži 
se zapojíte i vy co právě čtete tento úvodník. Doufám, že se ani u 
našeho druhého dílu nudit nebudete a my se na vás těšíme zase 
příště! Ve Psině je spousta zajímavých informací a také zábavy. No a 
to je ode mne vše a hurá na ZÁÁÁBAVU!!!

! Soutěž!
Vybarvěte naše logo psa, které je ke stažení na našich stránkách 
(http://psary.cz/psina). Nezapomeňte na vaše  jméno, kontakt a 
adresu. Termín do poslání posledních obrázků je 28.5. 2016
A zašlete to na adresu:   Obecní úřad Psáry, 
   Pražská 137 
   252 44 Psáry

V úterý 8. března žáci 5. A Janek 
Segl, Adam Hurt, Ondřej Dzian a 
další slavnostně předali Laguně 
šek v hodnotě 5001,- Kč. Se školou 
jsme se vydali do Laguny. První 
byla prohlídka tříd, následovalo 
divadlo dětí z domova Laguna a 
vše skončilo básničkou. Potom 
nastalo předávání ŠEKU. Přinášíme 
Vám názory aktérů:

,,Já si myslím, že je důležité pomá-
hat ostatním, kteří to potřebují. 

Pomozte Laguně

Proto jsme založili nakladatelství 
„adja“. Má totiž pomáhat těm, co 
to potřebují.“ (Adam Hurt)

,,Já si myslím o nakladatelství 
„adja“, že je to moc dobrý nápad 
pomoci Laguně. Jsme rádi, že jsem 
se zúčastnil.“ (Ondřej Dzian)

Pro nakladatelství „adja“ připra-
vujeme zázemí v jedné chatě nad 
Kukalákem. Budeme mít také 
vlastní webové stránky. Nalezne-
te tam vše, co o nás budete chtít 
vědět. Kdyby se k nám chtěl někdo 
přidat, rádi ho přibereme!

Ondra Dzian a Adam Hurt

Terka Meduňová a Tereza Jedličková
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PŘIJDE JEŽEK ZA HADEM A POVÍDÁ: „HADE PROMIŇ, ŽE JSEM SE TI 
POSMÍVAL,ŽE NEMÁŠ NOHY.“ HAD: „NO JASNĚ, TO TI TAK BUDU VĚŘIT.“

JEŽEK: „NE, OPRAVDU SE TI OMLOUVÁM.“

HAD: „NO, TAK DOBŘE, KÁMOŠI?“

JEŽEK: „TAK RUKU NA TO.“

Vtip týdne

Vodorovně

4. Přední část vlaku

5. Národní český strom

8. Ukazují čas

Svisle

1. Auto z nemocnice

2. Maminka maminky

3. Jinak „přenášet“

6. Hlavní město České republiky

7. Dravý pták
Anička Krbcová

tajenka

Ahoj děti, v Psárech na fotbalovém 
hřišti u hasičárny, se koná kroužek 
malých hasičů. Je v pondělí od 
17:00 do 18:00 hod. Na hasiče 
budete potřebovat uzlovačku 
což je asi 1,5 m dlouhý provaz na 
uzlování a nějaké boty na běhá-
ní. Když se sejdeme, tak nejdřív 

máme rozcvičku, potom běháme 
a potom uzlujeme. V létě bude-
me běhat i s hadicí. Občas bývají 
závody. Jsou o víkendu, většinou 
zaberou celý den. Na závodech v 

Hasiči Psáry
uzlování se vážou tyto uzle:              

 1. tesařský               

 2. loďák

 3. úvaz na proudnici

 4. zkracovačka

 5. záchranářský

Tyto uzle si trénujeme na závo-
dech, když se je naučíme tak si 
můžeme hrát.

Na normálních závodech je připra-
vena trasa na běh a na té trase jsou 

úkoly např. uzlování, skok do dál-
ky, první pomoc, hasičské značky a 
lezení po laně.                         

Když se budete chtít zúčast-
nit, tak přijďte v pondělí v 
17:00.

Tomáš Sklenář

Marek Pavlas
Kresby: Bára Meduňová 

Tajenku zašlete na email psina@psary.cz Nezapomeňte na jméno a věk
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Kočičí příběhy

Vše bylo jiné. Byla tam jiná 
vůně, jiná podlaha, jinak to 
tam bylo vymalované a za 
oknem byla mnohem větší 
zahrada! Celý dům byl větší 
a to veliké škrabadlo! Bylo to 
jako v ráji! Vedle stolku byla 
klec a v ní tři myšky! Jedna 
bílá, druhá šedá a třetí hnědá. 
Ke kleci jsem se okamžitě při-
hnal a strčil jsem do ní. Šedá 
myš zapištěla…

Strčil jsem do klece ještě jednou, 
to už se ke mně přiřítily děti a 
začaly mě napomínat. To jejich 
„tohle nesmíš, to se nedělá“, mi 
začalo lézt na nervy. Kdy si budu 
moct dělat to, co budu chtít? No, 
asi nikdy. I přesto jsem do klece 
packou žďuchnul ještě třikrát, děti 
mě nezajímaly, zajímaly mě myši! I 
Amy to zajímalo! 

A koho taky ne? Malé myšky, když 
roztomile spí, válí se v jídle, nebo 
běhají v kolečku, jsou zkrátka k 
sežrání. Mňam!!! Ta šedivá mi při-
padala k sežrání nejvíc. Bylo rozto-

Akce V MozAice
Květen 
6. 5. - Schůze Dětského parlamen-
tu obce Psáry
6. 5. - Pro holky Základy líčení s 
Monikou Římovskou
16. 5. - Šachové odpoledne s Pet-
rem Hubičkou
27. 5. - Zase pro holky Lakování 
nehtů s Monikou Římovskou
Červen
3. 6. - Dětský parlament
13. 6. - Šachové odpoledne s Pet-
rem Hubičkou
18. 6. - NERFky v Mozaice

Jakub Jedlička a Ondřej Pavlas

http://www.centrum-mozaika.cz/

Kde nás najdete 
Sídl. Štědřík 148 
252 44, Psáry - Dolní Jirčany

Otevírací doba 
Po13:30-19:30 
St13:30-19:30 
Pá13:30-19:30

Obhajoba Baby Jagy aneb Jak to bylo se mnou doopravdy

Další úryvek z mé knihy „Kočičí příběhy“ je o tom, jak se Mourek má v 
novém domově:

milé, když z ničeho nic v pilinách 
upadla na záda a snažila se překulit 
zpět na své drobné pacičky. Válela 
se ze strany na stranu, z boku na 
bok. Asi spadla, když jsem do klece 
strčil tlapkou a klec jsem posunul. 
Ale bylo to dokonalé, vidět ji tak-
hle dovádějící. Aby se nepřekulila 
zase na její drobné packy, vždy 
když byla na boku, zasekl jsem 
za mřížky klece drápek a packou 
jsem škubnul, takže se klec pohnu-
la a myš přepadla zpátky na záda. 
Hrooozně mě to bavilo :-).

Kiki Janečková

„Kdopak mi to tu loupe perní-
ček?!“. Ano, to je ta nejslavnější 
věta z mého ponižujícího příbě-
hu. Ale bylo to tak doopravdy? 
Přece jenom Jeníček a Mařenka 
jsou dvě malé, nevycválané děti 
a jak všichni víme, děti rády lžou 
a často jim na to každý skočí. Ale 
mě se nikdo nezeptá! Copak se mě 
všichni bojí?! A pokud si myslíte, že 
dětský příběh je pravdivý, tak jak 
je možné, že už nejsem jen pou-
hým popelem? No jak?! Ano, vykr-
movala jsem Jeníčka a Mařenku 
také. Ale asi vám ani jeden z nich 
neřekli, že u mě byli dva měsíce 
a já nebyla stará ježibaba, nýbrž 
mladá cukrářka. A jim velice chut-
nal můj perníček. Jednou jsem se 
ráno probudila a už jsem chtěla jít 
prodávat na trh, když v tom jsem 
v lese potkala ty dvě děti, Jeníčka 
a Mařenku. Oba byli hladoví a osa-

mělí. Jen kvůli nim jsem nešla na 
trh. Jen kvůli dětem, které mě pak 
stejně podrazily! Ale teď už zpát-
ky k tématu. Odvedla jsem si oba 
dva k sobě domů a žili u mě, jak už 
víte, dva měsíce a pěkně mi vyjedli 
dům. Musela jsem potom pořádně 
pracovat a péct, abych se vůbec 

uživila. Každopádně, 
nejvíc vás asi zajímá, 
jak se zrodila scéna 
o mém zpopelnění v 
kamnech. Byl večer. 
Všichni jsme seděli u 
kamen a vyprávěli jsme 
si strašidelné povídky. 
A já jsem byla zrovna 
na řadě. Vyprávěla jsem 
povídku, kterou jsem 
znala už od malička. 
Byla to klasická povíd-
ka o čarodějnici, která 
pálila celé stromy v 
kamnech.  Ano, trochu 

absurdní, ale jim se to líbilo. Když 
mě děti opouštěly, říkaly, že zajis-
tí, aby mě všichni znali. Nevěděla 
jsem, že to myslely tak doslova. Ale 
co by si dvě malé děti nevymyslely 
pro trochu slávy. 

Tereza Jedličková

Psina Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

2/2016Více na http://psary.cz/psina Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Psina

2/2016

Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

Více na http://psary.cz/psina Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Lukáš Chvátal

Ahoj děti,

V minulém čísle psárské-
ho zpravodaje byla na 
nás – dětský parlament, 
malá upoutávka. Na 
schůzku nás ale dorazilo 
jenom pár a tak jsme se 
rozhodli, že to napíšeme 
ještě jednou, ale tento-
krát sem, abyste si toho 
všimli i Vy. Co vlastně jsme? Jsme 
sdružení dětí, co chce obec udělat 
takovou, aby se v ní víc líbilo taky 
dětem. Ale aby nám vůbec něco 
prošlo, potřebujeme více členů. 
Schůzky máme vždy první pátek v 
měsíci v Mozaice. Proto Tě srdeč-
ně zveme, aby ses k nám připojil.

Výsledky naší první schůzky:

Jako předsedu jsme si zvolili 
Lukáše Chvátala, místopředsedo-

BYL JEDNOU JEDEN               , KTERÝ MĚL HLAD. 

NEJPRVE ŠEL DO KUCHYNĚ, JENŽE TAM MU 

NIC NEDALI. POTOM ŠEL ZA                     DO 

CHLÍVKU, ALE TO SE NECHTĚLO DĚLIT. ZKU-

SIL JÍT DO        ZA               . 

TA MU MĚLA CO DÁT, ALE            BY TO 

NECHUTNALO.  UTÍKAL TEDY ZA SVÝM BLÍZ-

KÝM  KAMARÁDEM         , AVŠAK TEN BYL 

TAKÉ LAKOMÝ. NAKONEC SE VRÁTIL SMUT-

NĚ KE SVÉ       A VTOM SI VZPOMNĚL, ŽE SI 

POD        ZAHRABAL          . HNED JI BĚŽEL 

VYHRABAT. 

A VŠECHNO DOBŘE DOPADLO!
Františka Běťáková

Jak pes hledal něco k jídlu

Dětský parlament

vé jsou čtyři: Anička Krbcová (Já), 
Marek Pavlas, Kuba Jedlička a Míša 
Klimendová. Na druhém jednání  
parlamentu jsme si udělali jasný 
plán našich cílů. Mezi ty nejprosa-
zovanější návrhy patří skate park 
a cesta k  mozaice. Taky  zde byl 
vznesen návrh o zavedení dětské 
policie. Další schůze připadla na 
6. května. Tak přiveďte kamarády 
a rozhodněte o tom co se u nás v 
obci bude dít.

Anička Krbcová a Lukáš Chvátal

KomiKs
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unavila, že měl být podle práva lovu zastřelen. 
Nakonec se myslivec Filípek s  medvědem natolik 
spřátelil, že celý příběh skončil šťastně. 

Poděkování již tradičně patří hlavním organizáto-
rům, kterými byli JSDH Psáry a  SK Rapid Psáry. 
OÚ Psáry zajistil pomoc z řad Policie ČR z Jesenice, 
Městské policie Jesenice a členů JSDH Psáry, kteří se 

postarali o bezpečný průběh celé akce. Největší dík 
však patří všem maskám, které vytvořily dobrou 
náladu, našim sousedům, kteří nešetřili pohoštěním, 
a všem, kteří přispěli k naplnění „obecní kasy“. Část 
vybraných peněz byla použita k  zaplacení Modré 
kapely a zbytek bude použit při organizaci Dne dětí. 
Tak zase příště!!! 

Ladislav Jašinský, text a foto

Masopust�2016
Ani v  letošním roce nezapomněly naše spolky 

v Psárech zorganizovat tradiční masopustní průvod. 
Počáteční úporný boj o  každou masku nakonec 
přivedl 20. února do hospůdky Na hřišti v Psárech 
více než 35 masek. A  tak po posledních úpravách 
maskérů a  pořízení společné fotografie mohl pan 
Pronobus přesně ve 12 hodin přečíst Masopustní 
právo vydané přítomným starostou obce. Modrá 
kapela spustila řízný pochod a průvod se vydal smě-
rem Kutná k naplnění Masopustního práva. Cestou 
se přidalo dalších 10 masek připravených zejména 
hasičskou omladinou. A začaly se dít věci. Na sousedky 
postávající před staveními s připraveným občerstve-
ním se vrhal tým lékařů pod vedením zkušeného 
diabetologa Dr. Bédi a  za asistence neodolatelné 
zdravotní sestry. Pan Pronobus, kterého tentokrát 
doprovázel mladý mysliveček Filípek, vytáčel jednu 
sousedku za druhou. Přerostlé dítě v kočárku se svou 
dobře stavěnou maminkou zoufale hledalo tatínka, 
který, jak jinak, neplatil již 40 let výživné. A medvěd, 
který zřejmě utekl nepozornému medvědáři, se 
nakonec do pohledné maminky zamiloval. Mrazík se 
svým pohádkovým doprovodem značil ledovým 
srdcem okna každého navštíveného stavení. No 
prostě na trase Kutná, Štědřík, Baba a Vápenka bylo 
toho dne velmi veselo. A dobrou náladu nepokazil 
ani drobný déšť, který odpolední průvod doprovázel. 
Nakonec se všichni dostali zpět do hospůdky Na hřišti, 
kde pan Pronobus poděkoval přestárlému medvědovi 
za jeho dlouholetou práci pro obec, která ho natolik 
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Žijí tu s námi
Renata Malinová

Cimický: Každý druhý až třetí člověk potřebuje 
v životě psychiatra

Známý psychiatr Jan Cimický léčí nemocné duše pacientů už 45 let. Působil v  Psychiatrické léčebně 
v Bohnicích, později otevřel pražské Centrum duševní pohody Modrá laguna a zároveň je také dlouholetým 
patronem Domova Laguna Psáry. Proč? Přečtěte si. 

 � V Psárech nežijete, přesto máte k naší obci blíz-
ký vztah, prozradíte jaký? 

Psáry znám od dětství, pocházela odtud moje 
babička Vinecká. Byla z devíti dětí, takže mám v obci 
a okolí asi spoustu příbuzných! Jako kluk jsem jezdíval 
do Psár o prázdninách a bratranec Jirka mě, měst-
ského kluka, učil lézt po stromech a střílet z praku. 
A od 70. let, kdy jsem jako lékař pracoval v Psychiatrické 
léčebně v  Bohnicích, jsem měl možnost poznat 
i  psárský ústav sociální péče a  tehdejšího ředitele 
doktora Adámka, dnes nás už pojí dlouholeté přá-
telství. Z ústavu posílali klienty při zhoršení psychic-
kého stavu na mé oddělení v bohnické léčebně. Spolu 
s dalšími odborníky jsem také usiloval o rekonstrukci 
a dobudování psárského ústavu v prostorách opuš-
těných kasáren. A aby bylo spojení opravdu uzounké, 
proměnil se ústav sociální péče v Psárech na Domov 
Laguna. Příbuznost s mou ambulancí Modrá laguna 
je více než nápadná… Jsem hrdý na to, že Domov 
Laguna v Psárech je v současné době špičkové a vzo-
rové zařízení, které slouží těm nejpotřebnějším.

 � Jak Vaše patronství nad Domovem Laguna 
 Psáry vlastně začalo? 

V létě jsem přicházel do ústavu a využíval rybník, 
abych se osvěžil a  zaplaval si. Vnímal jsem, v  jak 
stísněných podmínkách postižené děti bydlí, měly 
jen asi dva metry životního prostoru! A  když po 
sametové revoluci odešli ze Psár vojáci a  kasárna 
v bezprostřední blízkosti ústavu osiřela, řekl jsem si, 
že je třeba něco udělat. A  nabídla se i  příležitost. 
Spolupracoval jsem se Slávkem Šimkem v  Divadle 
Jiřího Grossmanna na pořadu S  politiky netančím, 
do kterého přišel jako host tehdejší ministr obrany 
Vetchý. Seznámil jsem ho se situací dětí v Psárech 
a on mi řekl, ať mu pošlu na ministerstvo mail. Náš 
rozhovor proběhl v pátek, v pondělí jsem mail poslal 
a ve středu mi z jeho sekretariátu volali, že to ministr 
již podepsal. Držel slovo a moc si ho proto vážím! 
Než se  věci daly do pohybu, uplynul ještě rok, ale 
o výsledku se může každý Psárovák i přespolní pře-
svědčit na vlastní oči. Klienti domova pochopitelně 
za uplynulých pětadvacet let zestárli, ale nic to 
nemění na tom, že se rádi vidíme a že jsem nablízku, 

když je zapotřebí něco, v čem mohu pomoci.
 � S jakými typy pacientů jste se během své dlou-

holeté praxe setkal?
V oboru jsem 45 let, část života jsem strávil s paci-

enty v léčebně, část v ambulanci. Zažil jsem nejrůz-
nější pacienty, od lehkých poruch až po těžké psy-
chózy, ošetřoval jsem ty, kteří v rámci své choroby 
něco spáchali, nebo si sami sáhli na život. Každý osud 
je originální, každého člověka musíte vnímat celostně 
a jako originál, nic se neopakuje. V dohledné době 
vyjde v nakladatelství Šulc a Švarc reedice mé knížky 
psychiatrických vzpomínek „Pavilon na Zlatém návr-
ší“, kde je větší prostor na vzpomínání… 

 � Kolik Čechů se dle statistik léčí u  psychiatra 
a jak jsme na tom v porovnání se zahraničím? 

Prakticky se již nijak neodlišujeme od ostatních 
evropských zemí, jsou tu stejné diagnózy, stejná 
stresová zátěž. Podle statistik každý druhý až třetí 
člověk ve vyspělém světě potřebuje v průběhu života 
psychiatrii – tak si to spočítejte! Psychiatrů je pořád 
málo, v našich ambulancích je plno. Dávno neplatí 
představa, že by se lidé psychiatrie báli, naopak. Stala 
se přirozenou součástí moderního uspěchaného 
života.

 � Co je v současné době nejvýraznějším spouště-
čem psychických problémů? 

K  tomu, aby mohl člověk dobře a  harmonicky 
fungovat, musí být splněny tři základní atributy: pocit 
jistoty, pocit bezpečí a snadná orientace v prostředí 
a v životě. Jestliže je něco z toho narušeno, vnímavější 
a oslabení jedinci začínají selhávat. A ono prakticky 
toto vše je v  našem životě nějak narušeno. Když 
přičteme velkou pracovní zátěž a stres, je jasné, že 
určité zvyšující se procento lidí začne pociťovat 
problémy. Nespavost, snížená koncentrace pozor-
nosti, úzkost, obavy z budoucnosti, dráždivost… to 
jsou jen některé alarmující příznaky.

 � Jaké psychické potíže jsou u lidí nejčastější?
Velice významně se zvyšuje počet lidí, kteří trpí 

depresivními příznaky a úzkostí. Novým fenoménem 
je zvyšující se počet osob prožívajících záchvaty 
paniky, které mohou připomínat až příznaky infarktu. 
Velmi časté jsou i problémy s obsedantně kompul-
zívními projevy a samozřejmě neustále vysoký trend 

závislostí.
 � Existuje�nějaká�prevence?�
Jednoduše řečeno naučit se vnímat, co člověku 

jeho tělo říká, a  vyhovět mu, nemyslet si, že síla 
a energie jsou nekonečné. I u studny se může stát, 
že přijde období sucha a  není v  ní kapka vody. 
Základním principem je zachování přátelských vazeb, 
kontakt s  přírodou a  kontakt s  uměním. To jsou 
důležité pomocné prvky, které přispívají k tomu, aby 
se tělo i duše mohly občerstvit.

 � Řekl�byste,�že� třicátníci/čtyřicátníci� jsou�méně�
psychicky odolní než jejich rodiče? 

Ano, mám takový pocit. Je to možná tím, že mnoho 
věcí je snazších díky mobilům, počítačům, zrychlené 
komunikaci. Zcela jistě se snižuje úroveň obecné 
vzdělanosti, protože to, co se dříve člověk učil, si 
dnešní generace najde na googlu. A mám dokonce 
i pocit, že také moje generace byla méně odolná než 
generace našich rodičů, kteří zažili třeba válku…

 � Může člověk sám na odolnosti vůči stresu nějak 
zapracovat? 

Není to tak snadné. Představte si, že jste velké 
přehradní jezero, kam stále přitéká voda, až se jednou 
dostane na vrchol přehradní hráze. Pak stačí jediná 
kapka a  voda přeteče! A  stejné je to i  se stresem 
a  s  mírou, kterou individuálně sneseme. Existují 
preventivní způsoby, jak stresu vzdorovat – především 
nemyslet si, že člověk všechno stihne. Platí, že to, co 
se dá udělat zítra, nemusí být dnes. Každý den si 
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udělat malou radost a dopřát si chvíli jen pro sebe, 
naučit se vstávat v pohodě a denně si dopřát chvilku 
dobré nálady, nejlépe smíchu…

 � Jste známý odborník, léčíte slavné i  běžné 
 pacienty. Je s celebritami horší pořízení? 

Víte, nemám rád slovo celebrita, to jsou obvykle 
všelijaké hvězdičky, které zahoří a  zhasnou. 
Nepokládám za celebritu osobu, která vytlouká 
večírky, natočí desku anebo hraje v jediném seriálu, 
případně dělá modelku. Vážím si jiných osobností, 
které něco dokázaly. A to jsou často moji blízcí, přátelé 
a kamarádi. A věřte, že je pro ně mnohem snazší přijít 
za mnou a říct „Honzo, pomoz!“ než někde žmoulat 
čepici a nechat se okukovat zvědavci.

 � Trápí problémy psychického rázu víc ženy 
a muže žijící v páru, nebo víc singles?

Ženy se o sebe více starají, mají větší odpovědnost. 
Muži většinou věří, že to „nějak dopadne“, a přicházejí 
mnohem později. Dá se říct, že poměr mezi muži 
a ženami v ordinaci je 1 : 2. Singles a mingles (lidé, 
kteří mají partnera, ale každý bydlí jinde a  občas se 
vídají) mívají někdy více depresivní nálady, zejména 
když se objeví pocit zavírajících se dveří. Nicméně 
společnost se vyvíjí a významně se mění i struktura 
partnerských vztahů.

 � V čem se změnily nároky jednoho pohlaví vůči 

druhému v posledních letech? 
Změnil se postoj, protože ženy mohou zaujímat 

stejná místa jako muži. Jenže s jistou emancipací se 
posunul i věk, kdy jsou mladí lidé ochotni uzavírat 
partnerství. Dávají přednost kariéře, cestování, teprve 
potom uvažují o jisté fixaci. I pak se spíše realizují ve 
volném vztahu, kterému se dříve říkalo „na psí knížku“, 
ve Francii se označuje jako „union libre“. Vše funguje 
jako v manželství, ale chybí onen zákonem požado-
vaný úřední akt. 

 � Jaké máte vysvětlení pro vzrůstající počet roz-
vodů?

Počet rozvodů je u nás tradičně vysoký. Uvádí se 
dokonce, že poměr rozvedených manželství vůči 
sňatkům u mladých a nezralých jedinců mezi 18 a 21 
roky bývá až dvoutřetinový. Možná, že změnu přinese 
právě aktuální stav, kdy partnerské dvojice manželství 
neuzavírají a  tudíž se ani nebudou rozvádět, ale 
prostě se jen rozejdou.

 � Vaše práce je jistě psychicky velmi náročná, kde 
berete pozitivní energii? 

Mám štěstí, neboť mám dvě životní náplně – 
medicínu, tedy psychiatrii, a literaturu, psaní. Mohu 
si ordinovat psaní za odměnu. Je pravda, že moje 
povolání je psychicky hodně náročné a často musíte 
pomáhat lidem, jejichž problém nelze napravit. 
Nemůžete vrátit rodičům dítě, které se zabilo. A to 
je pro odborníka i po letech praxe bolestivé. Ale na 
druhou stranu jako autor, když píšu román nebo 
povídku – mohu cokoliv. Třeba zázrak. A to mi dělá 
radost.

 � Jaké knihy píšete a jaké naopak rád čtete?
Napsal jsem už hodně knih. Povídky, romány, 

detektivky, sbírky veršů, cestopisy, přeložil jsem řadu 
divadelních her… A co čtu? Podle nálady, mám velkou 
knihovnu a mohu sáhnout po vynikajících autorech, 
těžko bych vybíral jednotlivce. Ale třeba jen z naší 
poezie Seiferta, Holuba a kamaráda Jirku Žáčka.

 � Věnujete se také akupunktuře, pro jaké potíže 
byste ji lidem doporučoval?

Akupunktura byla především preventivní metoda, 
kterou nyní již využíváme u  celého spektra potíží, 
chorob a poruch. Má i jisté kontraindikace, nemůže 
se třeba používat u  výrazně oslabených jedinců, 
u  rakoviny a  podobně. Vynikající uplatnění má 
u poruch hybnosti, u bolestivých syndromů a my ji 
používáme při léčbě psychiatrických poruch.

 � Jakou radu dáváte pacientům vůbec nejčastěji?
Naučte se vnímat, co vám říká vaše tělo! A dodá-

vám i slova Jana Wericha: „Když už člověk jednou je, 
tak má koukat, aby byl, a když už byl a je, tak má být 
to, co je a nikoliv to, co není, jak tomu v mnoha přípa-
dech je…“.

Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice  
od�poloviny�února�do�poloviny�dubna�2016

 y 20. února prováděla hlídka MP zajištění bezpeč-
ného průběhu Masopustního průvodu v obci Psáry, 
Dolní Jirčany.

 y 21. února v 1.45 hod. přijala hlídka MP oznámení 
o volně pobíhajícím psu v ul. Psárská. Po příjezdu 
na místo strážníci psa převzali od oznamovatelky 
a  umístili do pohotovostního kotce OÚ Psáry. 
Následně byla událost oznámena příslušnému 
odboru OÚ Psáry.

 y 25. února v  17.10 hod. přijala 
hlídka MP oznámení o  nálezu 
injekční stříkačky v ul. Na Vápence. 
Strážníci na místě stříkačku zajistili 
a předali k likvidaci.

 y 28. února v  16.35 hod. přijala 
hlídka MP oznámení o nehodě v ul. 
Hlavní, kde cyklistka jedoucí po 
pozemní komunikaci srazila pro-
cházející dítě a poté bez poskytnutí 
pomoci z  místa ujela. Strážníci po 
příjezdu na místo společně s  rodiči 
zajistili dítěti lékařské ošetření a  oznámili 
událost na PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. Poté hlídka MP provedla v sou-
činnosti s  PČR pátrání po cyklistce, která ujela 
z místa nehody.

 y 28. února v 17.25 hod. přijala hlídka MP oznámení 
o volně pobíhajícím psu v ul. K Junčáku. Po příjezdu 
na místo strážníci psa zajistili a umístili do poho-
tovostního kotce OÚ Psáry. Následně byla událost 
oznámena příslušnému odboru OÚ Psáry.

 y 29. února v 21.29 hod. přijala hlídka MP Jesenice 
oznámení o  vozidle, které neoprávněně stojí ve 
vjezdu do garáže u  RD v  ul. K  Lesu, Psáry, Dolní 
Jirčany. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že 
u vozidla se nenachází žádná osoba, proto provedli 
fotodokumentaci a na vozidlo umístili výzvu pro 
nepřítomného přestupce. Protiprávní jednání řidiče 
dále řešeno dle příslušného zákona.

 y 1. března v 6.30 hod. poskytla hlídka MP Jesenice 
součinnost SKPV PČR při zajištění úkonů v rámci 
šetření trestné činnosti v ul. Zátopkova v obci Psáry, 
Dolní Jirčany.

 y 1. března v 18.05 hod. hlídka MP Jesenice poskytla 
součinnost PČR při zajištění místa dopravní nehody 
a usměrňování provozu v ul. Nad Obcí, Dolní Jirčany.

 y 1. března v  22.40 hod. při provádění hlídkové 
činnosti bylo v ul. Na Vápence zjištěno poškozené 
svislé dopravní značení. Zjištěné skutečnosti byly 

oznámeny příslušnému odboru OÚ Psáry.
 y 3. března provedla hlídka MP na základě žádosti 
místostarostky obce Psáry, Dolní Jirčany šetření 
týkající se spadu stromů, které vlivem silného větru 
spadly na místní komunikace a objekty v chatových 
oblastech obce Psáry, Baba I., II., III., dále v lokalitě 
za ul. A. Šimka, osada Mordýřka. Hlídka MP na místě 
vyhotovila fotodokumentaci a  v případě neprů-

jezdných komunikací vyrozuměla JSDH 
Psáry.

 y 5. března ve 13.35 hod. byla při 
provádění hlídkové činnosti v  ul. 
K Lůžku zjištěno znečištění pozemní 
komunikace v  blízkosti stavby. 
Strážníci po příjezdu na místo zajistili 
úklid znečištěné komunikace staveb-
ními dělníky.
 y 5. března ve 14.10 hod. bylo při 

provádění hlídkové činnosti v  ul. Ve 
Stráži zjištěno znečištění pozemní komu-

nikace v blízkosti stavby. Strážníci po pří-
jezdu na místo zajistili úklid znečištěné komu-

nikace stavebními dělníky.
 y 19. března 2016 ve 12.15 hod. byla při provádění 
hlídkové činnosti v ul. Pražská ve směru na Jesenici 
zjištěno pomalování čekárny autobusové zastávky. 
Událost zdokumentována a předána příslušnému 
odboru OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 26. března ve 14.45 hod. byla při provádění hlíd-
kové činnosti v ul. Jílovská u odbočky k muničnímu 
skladu zjištěna černá skládka odpadu. Událost 
zdokumentována a předána příslušnému odboru 
OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 29. března v  11.21 hod. řešila hlídka MP ovce 
volně pobíhající po pozemní komunikaci a přilehlé 
zeleni v  ul. Psárská. Strážníci na místě zjistili, že 
ovcím se podařilo uniknout z nedalekého oploce-
ného výběhu. Následně byl zjištěn a  vyrozuměn 
majitel ovcí, který si je poté zajistil a umístil zpět 
na oplocený pozemek.

 y 2. dubna v 18.20 hod. přijala hlídka MP Jesenice 
oznámení o  chybějícím svislém informativním 
dopravním značení IP04b (jednosměrný provoz) 
v  ul. U  Sv. Jána. Strážníci po příjezdu na místo 
provedli fotodokumentaci a  zjištěné skutečnosti 
oznámili příslušnému odboru OÚ Psáry.

 y Ve výše uvedeném období strážníci prováděli 2x 
měření rychlosti a  řešili 28 přestupků na úseku 
dopravy a veřejného pořádku.
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Škola

Dana Kristen

Ze života školní kuchyně 
Jak by asi měl vypadat zdravý jídelníček? Vedoucí 

školní jídelny Jana Válková společně s vedoucí školní 
kuchyně paní Svačinovou a ostatními kuchařkami se 
týden co týden snaží sestavit pestrý a  vyvážený 
jídelníček. Není to jednoduchá záležitost – paní 
kuchařky se musí řídit plněním spotřebního koše, 
který je součástí vyhlášky o  stravování, a  nesmí 
zapomínat ani na alergeny v potravinách, na které 
musí rodiče ze zákona upozorňovat. Celodenní stra-
vování pro předškolní děti obsahuje: ranní přesní-
dávku, oběd a  odpolední svačinu. K  vaření jsou 

používány kvalitní potraviny, denně nesmí chybět 
čerstvá zelenina a ovoce. Pitný režim je dodržován 
celý den, nabízeny jsou teplé i studené nápoje. Děti 
mají možnost se během dne kdykoliv napít a doplnit 
tekutiny. Paní kuchařky vaří podle osvědčených 
receptů, ale zkoušejí i něco nového . Školní kuchyně 
je umístěna v hospodářské budově MŠ, paní kuchařky 
musí být v  práci s  velkým předstihem, aby stačily 
připravit veškerá jídla, především oběd, který se 
rozváží jak do hlavní budovy ZŠ, tak na detašované 

pracoviště do zelené školy. Rodiče mají možnost na 
webových stranách školy v záložce Stravování pro-
studovat jídelníček na daný den a týden, a pokud je 
jejich dítě nemocné, oběd jednoduše odhlásí. 

Společně se snažíme děti od předškolního věku učit 
správným stravovacím návykům, a doufáme, že se 
k naší snaze připojí i rodiče a budou děti ve zdravém 
stravování podporovat. 

Mgr. Renáta Kizurová

Matematika hrou
Žáci druhé a třetí třídy měli tento školní rok poprvé 

možnost přihlásit se do kroužku Matematika hrou, 
který vychází z Hejného metody. Každý týden malí 
školáci poznávají, že matematika není žádná nuda. 
Děti objevují matematiku prostřednictvím různých 
prostředí, např. krychlové stavby, pavučiny, hadů, 
dřívek, cyklotras, dědy Lesoně, parket apod. V pro-
středí zkoumají dané situace, hledají vhodná řešení 
problémů, propojují různé myšlenky aritmetiky, 
geometrie i kombinatoriky. 

Hlavní teze této metody je, že „vše objevují žáci 
sami“. Výsledek se rodí samostatně nebo na základě 
spolupráce. Každý žák je tak schopen říci, jak k výsled-
ku došel. Děti mohou dojít k  různým výsledkům, 
potom se na kroužku nejen počítá, ale také diskutuje, 
argumentuje a vyhodnocuje. Vedle matematiky děti 
přirozeně objevují také základy sociálního chování, 
rozvíjejí své komunikační schopnosti a tvořivost. 

Noc�s Andersenem
Večer z 1. na 2. dubna se žáci některých tříd naší 

školy zúčastnili Noci s  Andersenem. Jde o  akci na 
podporu dětského čtenářství v předvečer narozenin 
Hanse Christiana Andersena, které připadají právě 
na 2. 4.

Do naší školy nejprve zavítal sám pan Andersen, 
který si s dětmi povídal o svém životě a díle a odpo-
vídal dětem na jejich otázky. Poté se mladší žáci 
vydali na stezku s pohádkovými úkoly, které plnili za 
pomoci svých starších kamarádů z  páté třídy. 
Následovalo společné čtení Andersenovy pohádky 
Pastýřka a kominíček. Druháci, třeťáci a páťáci se pak 
už zavrtali do svých spacáků, aby před spaním zhlédli 
pohádku, která byla ústředním tématem letošní Noci 
s  Andersenem, a  to Malou mořskou vílu. Spaní ve 

škole pak pěkně završilo příjemně strávený večer 
věnovaný dánskému pohádkáři.

Dana Kristen

Zápis�do�mateřské�školy�pro�školní�rok�2016/2017
V pátek 29. 4. 2016 proběhl v odpoledních hodi-

nách mezi 14–18 hodinou na adrese Pražská 155 
zápis do mateřské školy. Kritéria k přijetí byla stejná 
jako v loňském školním roce: trvalé bydliště alespoň 
jednoho ze zákonných zástupců dítěte a věk dítěte 
(děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti 

od nejstarších k  nejmladším). Rozhodnutí o  přijetí, 
nebo nepřijetí ve správním řízení v souladu s danými 
kritérii zveřejní ředitelka školy nejpozději 27. 5. 2016. 
Na všechny přijaté děti se těší celý pedagogický 
kolektiv MŠ.
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Prázdninová školka a příměstský tábor s Klubíčkem 
v Domově Laguna

Již tradičně Vám nabízíme prázdninovou školku 
s  Klubíčkem pro děti od 3 do 6 let i  příměstský 
tábor s angličtinou pro děti od 7 do 10 let – letos 
nově v  krásných prostorách Domova LAGUNA . 
Na děti čeká program od 7.30 do 16 hod. plný zábavy 
a poznávání nových věcí, pobyt na zahradě i v tělo-
cvičně, návštěvy u zvířátek a výlety do okolí. Navíc 
pojedeme každý týden na jeden polodenní a jeden 
celodenní výlet. Garantem prázdninové školky je 
dlouholetá lektorka Klubíčka Petra Honková.

Příměstský tábor je zaměřen na osobnostní a hod-
notový rozvoj dětí prostřednictvím společensky 

aktuálních témat a sebepoznávacích a zážitkových 
aktivit. Část programu bude probíhat v angličtině. 
Tábor vede zkušená lektorka a  angličtinářka Niki 
Kinclová.

Cena včetně jídla 1600  Kč/týden na celý den, 
dopolední varianta 1200 Kč.

Týdenní program prázdninová školka příměstský tábor výlety

11.–15. 7. Víla Amálka a tajemství řek Etika Pražské Benátky a plavba lodí 

18.–22. 7. Opička Žofka a ZOO Zdraví MiniZOO Zájezd u Kladna

25.–29. 7. Včelí medvídci Emoce Pražské muzeum hudby

Online přihlášky a další info na  www. rcdomecek. cz, 
betakova@rcdomecek.cz nebo na tel. 60 60 60 323

Na léto a  společné prázdniny se těší Martina 
Běťáková, Petra Honková a tým lektorek!

Ondřej Kracman

Co se právě děje v Mozaice
Konečně tady máme jaro a aktivity se mohou z vnitřních prostor přesunout ven před Mozaiku.

NZDM Mozaika jede dál!
Stále máme zdarma 3x týdně otevřeno pro děti 

a  mládež, které najdou Mozaiku otevřenou každé 
pondělí, středu a  pátek. Během činnosti NZDM 
Mozaika se mohou děti setkat s Petrem Hubičkou, 
který si pro ně připravuje šachová odpoledne. Nebo 
můžete přijít do Mozaiky na doučování z matematiky 
nebo fyziky.
Dětský parlament obce Psáry

Za účasti pana starosty M. Váchy a paní místosta-
rostky V. Málkové se v  Mozaice konala dne 7. 3. 
ustavující schůze dětského parlamentu obce Psáry. 
Na ustavující schůzi se zvolil předseda Lukáš Chvátal 
a 4 místopředsedové, kteří by měli zastupovat přání 
dětí a mládeže z naší obce. Rozhodlo se, že se par-
lament bude scházet každý 1. pátek v měsíci od 17.30 
do 19.00 v centru Mozaika. V současné době sbíráme 
nápady a přání dětí a na další schůzi, která proběhne 
6. 5., vybereme body, které se pokusíme společně 
zrealizovat. Každý, kdo má chuť přijít nebo se chce 
pokusit něco změnit, může přijít, velice rádi ho uví-
táme mezi námi.
Diskotéka

V pátek 12. 2. se Mozaika proměnila v „noční klub“ 
s diskotékou. Zatancovat si nakonec přišlo 55 taneč-
níků a tanečnic, kteří si užili spoustu muziky od DJ 
Petra Lipky. Po diskotéce se v Mozaice pouštěly filmy 
a  poté se 26 nocležníků pomaličku uložilo 
k spánku.
Maškarní bál

V soboru 20. 2. se v restauraci Na Kopečku konal 
od 14.00 maškarní bál pro děti. Děkuji Michaele 
Hájkové za pomoc při organizaci celé akce a paním 

učitelkám ze Sluníček (Monika Mrkvová a  Jana 
Chvapilová) za pomoc při samotném bálu. Odpoledne 
se prostor restaurace proměnil v setkání nejrůznějších 
postaviček (kovbojů, víl, spidermanů, čarodějnic). 
Během bálu jsme zvolili nejlepší masku, soutěžili 
v  nejrůznějších disciplínách a  vylosovali tombolu. 
Chtěl bych poděkovat p. Šormovi za finanční podporu 
této akce a místnímu zahradnictví za pěkné ceny do 
tomboly.

Vítání jara v Mozaice
S Monikou Mrkvovou jsme se mohli setkat při akci 

vítání jara v Mozaice, které se konalo 19. 3. Kromě 
barvení vajíček a výroby velikonočních ozdob jsme 
si pohráli před Mozaikou.
Ukliďme Česko

V sobotu 16. 4. jsme spolu se školou pořádali druhý 
ročník celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Za deš-
tivého dopoledne se nás sešlo kolem 40 lidí a vyrazili 
jsme do akce. Povedlo se nám od odpadků vyčistit 
okolí zahrady školky, prostor okolo pobytové louky 
na Štědříku a prostor Na Vápence. Nejvíce práce jsme 
měli na Vysoké, kde se nám povedlo vysbírat vznikající 
černou skládku. Celou akci jsme ukončili na zahradě 
školky, kde na nás čekala objednaná pizza, koláče 
a další občerstvení. Všem co jste přišli moc děkujeme 
a těšíme se za rok na viděnou .
Aktivity centra Mozaika

Velký úspěch si získaly kreativní večery s  Míšou 
Hájkovou, které se konají 1x měsíčně. Proběhly pro-
zatím dva večery, během nichž se vyráběly zápisníčky 
a dekorační vázy. Na třetí kreativní večer je napláno-
váno tvoření s flaušem.

V  prostorách centra Mozaika probíhá cvičení 

s Annou Crhovou. Přijít zacvičit si můžete v pondělí 
a ve čtvrtek večer.

Deskové hry pro dospělé se konají páteční večery 
1x za 14 dní pod vedením Tomáše Pavlíčka.
Letní akce s Mozaikou

První týden v srpnu organizujeme týdenní indi-
ánský tábor v Krkonoších. A zároveň organizujeme 
i příměstský tábor s Lenkou Matoušovou a Monikou 

Mazurovou. Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách.

Více informací naleznete na www.klub-mozaika.cz 
(NZDM Mozaika), www.centrum-mozaika.cz (činnost 
centra Mozaika) a na facebooku (centrum Mozaika). 
Kontakty:  tel. 724 24 99 84,  

email: kracman@centrum-mozaika.cz
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obleva, a tak jsme moni-
torovali hladinu potoka 
a upravili jsme výšku hla-
diny v rybníku. 

Další události jsou již 
menšího rozsahu a  náš 
konečný účet v tuto chvíli 
zahrnuje patnáct výjezdů 
od začátku roku. 

Úspěšně rozvíjíme 
spolupráci s nově budo-
vanou jednotkou dobro-
volných hasičů ve Vestci, 
obdobně jako s  Obecní 
policií Vestec. Na jejich 
pozvání se naše jednotka 
zúčastnila Dne prevence 
se zaměřením pro mateř-
ské školy. Odpovídat na 
otázky 150 prcků bylo 
opravdu srovnatelné s náročným zásahem…

V plném proudu je příprava na oslavu 90 let zalo-
žení našeho dobrovolného sboru v Dolních Jirčanech. 
Mimo ukázky zásahu a moderní i historické techniky 
si budou moci návštěvníci na trenažéru vyzkoušet, 
jak vypadá zakouřený byt, zajímavá bude ukázka 

hašení požáru oleje na sporáku, překážková dráha 
železného hasiče a samozřejmě divadelní vystoupení 
našich hasiček s večerní zábavou. Toto jsou hlavní 
magnety pro návštěvu u nás.

Tak se na nás přijďte kouknout, rádi vás uvidíme 
18. června v Dolních Jirčanech!

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Začátek roku dolnojirčanských hasičů
Začátek roku je pro dobrovolné hasiče z Dolních Jirčan většinou velice náročný. Rozmary počasí si vybírají 

svoji daň zejména během prvních tří měsíců. Vichřice, lokální povodně a čerpání vody ze sklepů či požáry 
komínů jsou události, u kterých v tomto období obvykle zasahujeme nejčastěji. 

Ani letos se tento scénář nezměnil. Poprvé jsme 
zasahovali společně s  jednotkou HZS Říčany na 
Kocandě. Jednalo se o  požár bytu. Majitelka si 
v průběhu zásahu vzpomněla, že v blízkosti ohniska 
požáru spával její domácí mazlíček – černý kocour. 
Ale prý jí na něm moc nezáleží. Naši hasiči, kteří 
v  tu dobu prováděli odvětrání a  přetlakovou 
ventilaci domu v dýchací technice, tuto informaci 
obdrželi vysílačkou, samozřejmě bez trapného 
dovětku paní majitelky. Začali kočku hledat a sku-
tečně ji nalezli. Bohužel již v bezvědomí. Po vyne-
sení na volný prostor jsme zaznamenali lapavé 
dechy, a tak jsme kočce neprodleně podali kyslík 
k ventilaci a zabalili jsme ji do deky. No, kocour 
toho měl opravdu dost. Moc jsme nevěřili, že to 

dobře dopadne, ale po dvacetiminutové inhalaci 
kyslíku se kocour postavil na nohy. V tomto stavu 
jsme ho předali majitelce. Jaký byl jeho další osud, 
bohužel nevíme. My jsme naplnili své poslání 
k záchraně osob, zvířat a majetku. Byl jsem na naše 
hasiče náležitě hrdý, protože dokážou s  citem 
pomoci zraněnému zvířeti stejně jako člověku.

Další zásah jsme provedli ve vedlejší obci, a to 
v Osnici. Zde se jednalo o požár obložení sauny 
v rodinném domě. Majitel částečně požár uhasil, 
na nás zůstalo dohašení. Zde jsme opět spolupra-
covali s kolegy z Říčan. 

S velkým nasazením jsme se vypořádali s násled-
ky sněhové nadílky. Popadané stromy jsme likvi-
dovali celé tři dny. Zde se ukázala výhoda prosa-
zované koncepce dvou jednotek. Začali jsme 

zasahovat již v  průběhu sněžení. Odstraňovali 
jsme popadané stromy v Dolních Jirčanech a na 
Štědříku a udržovali jsme tak Pražskou ulici prů-
jezdnou. Operačním střediskem jsme byli vysláni 
na popadané stromy do Libně, na Radlík a  do 
Studeného. Cestou zpět na základnu jsme již 
v ranních hodinách likvidovali popadané stromy 
v psárských lesích. Druhý den zasahovala jednotka 
ze Psár, a to hlavně v chatových oblastech v úzkých 
uličkách. Tam by naše technika měla velký problém 
s průjezdností. Psárováci si poradili. Pro jejich 
novou techniku to byl hasičský křest. My jsme dále 
zasahovali v Horních Jirčanech a na Hlubočince. 
Nakonec jsme zasahovali u MC Domeček, kde jsme 
pomocí lezecké techniky odstranili nalomenou 
větev hrozící pádem. Po sněžení následovala 

90 let hasičů

90 let
Hasičského sboru

v Dolních Jirčanech

18.6.2016 od 13.00
Jirčanská náves

UVIDÍTE :
- historickou a současnou hasičskou
techniku

- ukázky zásahů
- divadelní vystoupení našich hasiček
- večer zábava v restauraci Na Kopečku
- občerstvení a dobrá nálada samozřejmostí
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách. Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/
ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 31. května.
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 NOVĚ OTEVŘENO

MANIKÚRA A GELOVÁ MODELÁŽ
STRIPLAC (tzv. slupovací lak, šetrný k Vašim nehtům)

FIBRE GEL (první gel v laku, který se nemodeluje, nepiluje, 
šetrný k Vašim nehtům)

Pracovní doba každou středu, čtvrtek
tel. 734 398 207, Andrea Vyletová

www.kadernickyatelier.cz
Adresa: Kadeřnický ateliér, ul. Cedrová, Jesenice – Mladíkov, 252 42

Vážení a milí spoluobčané,

v roce 2011 na mne jako vydavatelku Zpravodaje 
bez cenzury pro Psáry a Dolní Jirčany podala bývalá 
ředitelka ZŠ a  MŠ Psáry M. Trůblová žalobu na 
ochranu osobnosti za některá tvrzení v mém článku 
Šikana na škole. Podle M. Trůblové jsem nepravdivě 
uvedla:

 – že neuspěla již na několika školách,
 – že byla dosazena do funkce ředitelky školy i přes 
protest mnoha rodičů,

 – že houfně odcházejí ze základní školy i mateřské 
školy paní učitelky,

 – že zakazuje paním učitelkám mluvit s  rodiči 
a sdělovat jim údaje týkající se jejich dětí,

 – že vyhrožuje učitelkám, 
 – že rozeštvává kolektiv,
 – že si pěstuje své donašečky,
 – že na základě lživých informací vede s učitelkami 
kárná řízení,

 – že děti tzv. VIP rodičů mají ve všem výhody na 
úkor ostatních dětí a  že ředitelka školy znevý-
hodňuje děti, jejichž rodiče se nějakým způsobem 
postavili proti škole,

 – že nespravedlivě a  netransparentně rozdělila 
finanční prostředky na odměny za stěhování 
mateřské školy,

 – že se hrubě chová k dětem,
 – že zavinila utrpení rodiny s  možnými následky 
u dětí,

 – že se chová neprofesionálně a záludně.

Za každé z těchto tvrzení žádala M. Trůblová veřejnou 
omluvu. Po čtyřech letech soudního procesu potvrdil 
Vrchní soud rozsudek prvního stupně, že se mám 
omluvit za tři z  mých tvrzení, což jsem učinila 
v minulém Psárském zpravodaji.

Jsem velmi ráda, že nyní v  ZŠ a  MŠ Psáry panuje 
dobrá atmosféra, funguje spolupráce a komunikace 
mezi paní ředitelkou Vejsadovou, paní učitelkami, 
rodiči i žáky navzájem a výuka je na vysoké úrovni. 
Přístup vedení školy i všech zaměstnanců je profe-
sionální. To vše mohu konstatovat z vlastní zkuše-
nosti rodiče, neboť dcerka tuto školu čtvrtým rokem 
navštěvuje.

Štěpánka Nezmarová
placená inzerce

Pořadatelům různých akcí 
na území naší obce nabízíme 

možnost zveřejnění 
informací v Psárském 

zpravodaji a na obecním 
webu www.psary.cz.
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Sport
Kristýna Crkvová

Volejbalový turnaj „Jirčanský zajíc“ – 4. ročník

V období Velikonoc náš volejbalový oddíl již čtvr-
tým rokem pořádal turnaj smíšených družstev 
nazvaný „Jirčanský zajíc“. Díky rozšíření o  další 
krytou halu Olten Czech, kde nám vždy poskytuje 
zázemí pan Olmer se svou rodinou, byl tento ročník 
„Zajíce“ zatím nejpočetnější. Hráči se scházeli v klu-
bovně u pana Olmera od dvanácté hodiny a někteří 
nadšenci přinesli i něco dobrého na zub. 

Turnaje se zúčastnilo 11 družstev. Kromě čtyř 
domácích týmů přijelo sedm týmů z okolních vesnic 
a  Prahy. Jsme rádi, že jako každoročně se k  nám 
přihlásil tým ze Psár pod názvem Hasiči Psáry 
a  z  Bohnic jménem Sebranka. Hrálo se celkem na 
třech kurtech a na každém soupeřila jedna skupina 
o nejlepší skóre. Každý tým se samozřejmě snaží být 
tím nejlepším a získat putovní pohár „Zajíce“. Ten je 
ručně vyrobený a pro nás Jirčaňáky je srdeční zále-
žitostí. Proto si vítěz odváží pouze maketu poháru 
a na putovní pohár bude přidán štítek s názvem jeho 
družstva a  ročníku. Na turnaji však nebývá žádná 
velká rivalita, ba naopak. Týmy si chtějí zahrát a poba-
vit se s ostatními soupeři. Dá se říci, že je to spíš turnaj 
přátelský, na kterém vždy bývá příjemná atmosféra 
a z něhož si lidé odnesou spoustu zážitků. Ale i přesto 
vítěz může být jen jeden. 

Letošním vítězem se stal tým jménem Šufánci 
z Jílového u Prahy. Abychom si i my mohli jednou 
nechat cenu doma, musíme se celý rok pořádně 
připravovat a pilně trénovat. V hospůdce Na hřišti 
jsme několik dalších hodin společně diskutovali 

o  volejbalových technikách a  noc jsme zakončili 
poskakováním, tentokrát ne na volejbalovou síť, ale 
na tanečním parketu.

Junior�ČEZ�Cup�2016
4. ročník turnaje mladších 

přípravek
Neoficiální fotbalové 

mistrovství ČR ročníku 2007 
18. 6. 2016 od 9.00 hod. na travnatém hřišti spor-
tovního areálu SK Rapid Psáry – Sportovní 220, 
Psáry.

Romana Hájková

Ples sportovců a přátel SK Čechoslovan
Dne 20. února pořádal SK Čechoslovan, především 

díky Alešovi Kohoutovi a  Tomášovi Pecháčkovi, 
v hospodě Na Kopečku další ples sportovců. Tentokrát 
maškarní s tématem sportovních masek. Potkaly se 
tu různé sportovní obory a různí sportovci jako např. 
spartakiádní cvičenci, boxeři i se svými trenéry, běž-
kaři, krasobruslaři, lyžaři, golfisté, baletky i tanečníci 
a spousta dalších. Hned na začátku plesu se objevila 
legenda našeho sportu paní Jarmila Kratochvílová, 
kterou představoval Pavel Baxa. Některé masky 
představovaly zase sportovní potřeby, jako třeba 
fotbalový míč v podání Filipa Jukla. Po celou dobu 

večera probíhaly různé soutěže: hod oštěpem (brč-
kem), soutěž v  golfu, potápění v  lavoru, ale také 
soutěž, při které se ženy oblékaly do hokejové 
výzbroje na čas. Věřím, že jsme si maškarní noc všichni 
plně užili a navíc, díky dobře zajištěnému rautu, jsme 
se i velmi spokojeně najedli.

Výtěžek z tomboly a do dražby věnovaných služeb 
a darů činil 16.620,- Kč, které poputují do pokladny 
SK Čechoslovan. 

Děkujeme všem, kteří dorazili a vytvořili parádní 
atmosféru, a  samozřejmě všem sponzorům 
a dražitelům!!!

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool 

Czech�Open�2016�–�Taekwon-do�ITF
Dne 19. a  20. března se ve sportovním centru 

České unie sportu v Nymburce konala mezinárodní 
soutěž v Takwon-Do I. T. F. Tato soutěž se každoročně 
koná v České republice a patří k těm největším a nej-
prestižnějším u nás. Na soutěž se dostavilo celkem 
415 závodníků, z  nichž 125 bylo zahraničních. 
Nechyběli závodníci z  Holandska, Finska, Francie, 
Polska, Slovinska a Ruska. Soutěž byla určena pro tři 
věkové kategorie: žáci, junioři a senioři.

Přes obrovskou konkurenci se všem našim závod-
níkům podařilo předvést skvělé výkony a  někteří 
z nich dokonce dosáhli na medailová umístění. 

Za naši školu Ge-baek Hosin Sool získali Vít Skalický 

a Ondřej Pavlas (oba z naší obce) bronzové medaile 
ve sportovním boji juniorů. Ondrovi i Vítkovi blaho-
přejeme ke skvělým výkonům a srdečně gratulujeme 
všem zúčastněným závodníkům. Zároveň chceme 
poděkovat těm, kteří je přijeli podpořit v jejich výko-
nech, a doufáme, že s obdobnou chutí a nadšením 
podáme tak výborné výkony i  na prvním setkání 
Střediska talentované mládeže, které se bude konat 
14. a 15. 5. 2016 v Nymburce.

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají v  Dolních 
Jirčanech každý pátek od 15.00 do 16.00 na Základní 
škole.
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Zámek Štiřín
Ringhofferova 711
Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz

21. 5.  Rozkvetlý Štiřín
Za dosavadních 12 let se Rozkvetlý Štiřín stal pojmem. 
Každý rok, letos již po třinácté, se můžete projít 
nádherným parkem mezi kvetoucími rododendrony. 
Těšit se můžete na cestovatelské povídání s Ondřejem 
Neffem, svatební veletrh, výstavu obrazů Daniely 
Pártlové, divadelní představení Studia Dell´Arte pro 
děti i dospělé, prodejní výstavu řemeslných výrobků, 
květin a mnoho dalšího.
Provázet Vás bude strom od stromu, keř od keře 
Václav Větvička.

Vstupné: 100 Kč / děti do 15 let zdarma

22. 5., 17–18.30 hod. 
Mladé Talenty Josefu Sukovi 
Gymnázium a Hudební škola hl. m. 
Prahy
Mozart – Martinů – Franck – Slavický

17. 6., 19.30 hod.  Jiří Korn a 4TET
Srdečně Vás zveme na koncert Jiřího Korna a  jeho 
skupiny 4 TET. 
Vstupné: 500/600 Kč
V průběhu koncertu Vám nabízíme gastronomické 
speciality, široký výběr vín a nápojů.
Rezervaci míst v restauraci je nutné provést nejpozději 
v den konání koncertu do 18.00 hodin.
Pro návštěvníky koncertu jsme připravili speciální 
nabídku ubytování v  ceně 1.500,- Kč za dvoulůžkový 
pokoj a  2.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj Deluxe, se 
snídaní.

KulturaFOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 24. 4. 2016 (bez záruky)

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

1. Kosoř 17 15 0 2 90:21 45 18
2. Libčice 17 13 0 4 65:27 39 15
3. Choteč 17 12 0 5 63:32 36 9
4. Štěchovice B 17 10 4 3 43:29 34 7
5. Tuchoměřice 17 10 1 6 50:31 31 4
6. Hostivice 17 10 0 7 41:39 30 6

11. Psáry 17 6 1 10 55:69 19 (-5)
12. Jeneč 17 2 4 11 22:58 10 (-17)
13. Úhonice 17 2 2 13 19:54 8 (-16)
14. Hradišťko 17 0 0 17 13:97 0 (-27)

Poslední zápas 16. 4.: Štěchovice B – Psáry 5:5 (1:2)

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

1. Hvozdnice B 17 11 2 4 58:32 35 5
2. Čisovice 17 10 3 4 42:20 33 6
3. Davle 17 10 1 6 36:24 31 7
4. Jílové B 16 9 2 5 33:37 29 5
5. Okrouhlo 16 7 4 5 40:33 25 (-2)
6. Krňany 17 6 5 6 46:40 23 (-4)
7. Vestec B 17 6 5 6 38:35 23 (-1)

13. D. Jirčany 17 5 2 10 30:45 17 (-7)
14. Zvole B 14 1 3 10 14:48 6 (-9)

Poslední zápas 17. 4.: Jesenice B  – Dolní Jirčany 1:2 (1:1)    

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

1. D. Břežany 17 11 3 3 60:31 36 9
2. Kamnný 

Přívoz
17 11 1 5 52:23 34 7

3. Pikovice 17 11 1 5 61:34 34 10
4. Průhonice B 17 10 3 4 66:33 33 9
5. D. Jirčany B 18 11 0 7 43:41 33 6

10. Klínec 17 7 0 10 47:52 21 (-6)
11. Čisovice B 17 4 2 11 38:61 14 (-13)
12. Vrané B 17 3 2 12 24:72 11 (-13)
13. Libeň 16 2 2 12 26:58 8 (-16)
14. Psáry B 17 2 2 13 37:87 8 (-16)

Poslední zápasy 17. 4.:  Dolní Jirčany B – Libeň 4:3 (1:2) 
Čisovice B – Psáry B 5:3 (3:0)

DĚTSKÝ DEN  
v Psárech

V  neděli 19. června od 14 hod. se koná 
dětský den na hřišti v Psárech. Opět se můžete 
těšit na řadu sportovních disciplín o ceny a dětské 
atrakce. 

Těší se na vás SDH Psáry

5. června v neděli

DEN DĚTÍ
v Dolních Jirčanech

od 13.00 do 16.00 hod.
u klubovny SK Čechoslovan  
před fotbalovým hřištěm  

v Dolních Jirčanech
den plný sportovních soutěží
Dále se můžete těšit na: 

buřtíky, skákací hrad, soutěže 
a odměny

nezapomeňte s sebou: 
dobrou náladu a přijďte si 

vyzkoušet různé druhy sportů
Těšíme se na vás! 

sportovci SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany

Jarní úklid
u Ford Kačmáček
VÁŠ RODINNÝ DEALER VE VESTCI

• Dostupnost vozu ihned
• Výhodné fi nancování od FORD CREDIT
• Zdarma prodloužená záruka na 5 let
AKCE PLATNÁ DO VYMETENÍ SKLADU

K+K Autoservis Czech s.r.o., U Okruhu 587, 252 42 Vestec
tel.: +420 606 023 939, e-mail: prodej@kacmacek.cz
www.fordkacmacek.cz

Slevy až
30 %

FORD FOCUS TREND SPORT
OD 345 120 KČ

FORD MONDEO KOMBI TITANIUM
OD 514 325 KČ

ceny uvedeny bez DPH
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich 
občanů

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. 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: DUBEN 2016, vyšlo 29. 4. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
Od 2. 4.  Čas hradů v Čechách
Obrazové rekonstrukce podoby hradů od Jana 
Viznera. 

Od 9. 4.  Petr Kameníček – Řezby
Umělecká tvorba řezbáře Petra Kameníčka

Od 16. 4. Podzemí, jak ho neznáte
aneb Jak je dole očima jeskyňářů ZO 1–04 Zlatý kůň 
a jejich kamaráda

Od 16. 4. 
Orchideje
Výstava fotografií Petra Kříže

Od 7. 5.  
Karel IV. – zlato pro Korunu
Doba Karla IV., těžba zlata a její význam pro panov-
níka, stavební projekty i vláda, císařská koruna Karla 
IV., doprovodný program...

Návštěvníci se v ní seznámí s hmotnou kulturou doby 
Karla IV., se  životem sedláků, měšťanů, šlechticů, 
alchymistů i církevních představitelů. Vůbec poprvé 
budete moci na výstavě zhlédnout některé dosud 
nevystavené archeologické nálezy, seznámíte se 
s nejzajímavějšími stavebními projekty Karlovy vlády, 
některými méně známými skutečnostmi z jeho života 
a  v neposlední řadě i  soudobou těžbou zlata na 
Jílovsku a  jejím klíčovým významem pro Karlovo 
panování. Návštěvníci budou mít také jedinečnou 
příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské 
koruny z Karlova korunovačního pokladu.

Noc�kostelů
Zveme Vás na letošní Noc kostelů, v rámci které 

je 10. června od 18 hodin připraven program 
i v našem kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech: 
17.55–18.00 Slavnostní vyzvánění zvonů
18.00–18.05 Přivítání v kostele
18.05–18.20 Vystoupení dětí MŠ Psáry
18.20–19.00  Prohlídka kostela a  věže, v  případě 

zájmu s výkladem
19.00–20.00  Příležitost k  přátelskému setkání či 

tiché meditaci

V sobotu 4. 6. 2016 proběhne 
v Domově Laguna Psáry již čtvrtý rok 

charitativní akce PsáryFest. I tento 
rok se můžete těšit na mnoho skvě-

lých hudebních hostů.

V týdnu od 2. 5. přijede Cirkus 
Jung – upřesnění na plakátech

K  vidění budou 
například čísla 
n e j m e n š í c h 
pudlíků na 
světě, akrobatic-
kých holubů, 
fretek a  nebu-
dou chybět artis-
té, klauni či 
vrhač nožů.



PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

7.490,-
Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní 
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný 
PE-ratan, barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 
3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

2.590,- 21.590,-
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm, 
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

 včetně motoru  
 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

5.890,-
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  
 + schůdky + závěsná   
 kartušová filtrace

 rozměr: 
 ø 350 x v 90 cm 

3.490,-
Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,  
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz
k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, 
Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a


