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Informovanost občanů

Vít Olmr

coby funkce usnadňující práci slabozrakým nebo
nová rubrika Obecní kronika, kam se budeme snažit
dávat kopii původních kronik, ale rovněž kopie
stávající.
Již dříve zmiňovaný blog „Ze života obce“ je určen
pro tvorbu neoficiální Psárské a Dolnojirčanské
„kroniky“ samotnými obyvateli (kroniku smí vytvářet
pouze kronikář, proto blog). Jejím cílem je dát možnost občanům spoluvytvářet obsah těchto stránek
a podělit se s ostatními o radostné i neradostné
zážitky spojené s žitím v naší obci.
Rubrika Blízké události má sloužit jako kalendář

Nový obecní web
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Časopis v nové podobě

© Talaj – istockphoto.com

Počátkem února byla spuštěna nová podoba webové prezentace obce na internetu, která má nejen
přispět k lepší informovanosti občanů o činnosti vedení obce a obecního úřadu, ale především výrazně
zrychlit a zkvalitnit komunikaci obou stran.
Na novém webu najdete nové články a rubriky
po spuštění služby SMS rozhlasu budete automaticky
včetně možnosti vkládání komentářů i zcela nové
zahrnuti do skupiny příjemců těchto zpráv.
diskusní fórum rozdělené do čtyř sekcí:
Zde si dovolím upozornit na zmiňovanou možnost
yy Příspěvky, podněty, vzkazy – rubrika pro komuvytváření vlastních záznamů o firmách působících
nikaci s obecním úřadem a vedením obce. Pro
v obci. Jakkoliv jsme se snažili vytvořit ucelený přehled firem a podnikatelů, nepochybně jsme na
přispívání je nutné mít na webu uživatelský účet,
ale na druhou stranu
některé zapomněli.
je zde záruka
Máte-li zájem být na
odpovědi.
stránkách uvedeni,
vytvořte si vlastní účet
yy Rychlá rota – sekce
určená pro hlášení
a založte si vlastní
poruch jako jsou
záznam. Telefonování
či mailování na obecní
nefunkční světla,
úřad není cestou
nesjízdné silnice
apod. technické skuk vytvoření firemního
pině. Postupem času
záznamu!
se z této sekce stane
S ohledem na chovásystém hlášení závad
ní některých jedinců na
a zpětných informací
stávajícím webu jsme
o jejich odstraňování
se rovněž rozhodli
a postupu prací. Pro
zavést institut ověřenépřispívání je nutné mít na webu
ho uživatele. Ten bude ve všech
uživatelský účet.
příspěvcích barevně odlišen tak,
aby bylo zřejmé, že se jedná o důvěyy Připomínky k WWW – sekce
věnovaná výhradně těmto WWW stránkám, jejich
ryhodného přispěvatele (žluté pozadí jména autora
funkčnosti a naopak chybám. Vzhledem k tomu,
příspěvku). Ověřením získáte možnost být nezaměže zpočátku se chyb jistě projeví více, může do
nitelným přispěvatelem (cílem je znemožnit, aby se
někdo vydával za Vás), přispívat do rubriky „Ze života
této sekce přispívat kdokoliv.
obce“ či přidávat příspěvky do „Fotogalerie“. Pro
yy Volná diskuse – tato sekce slouží pro volnou
komunikaci kohokoliv. V podstatě jakási pavlačová
informace o možnostech získání statutu ověřeného
drbárna. Přispívat může kdokoli a stejně tak
uživatele navštivte www.psary.cz.
odpovídat.
Další novinky a vylepšení
Jak již bylo zmíněno, pro některé činnosti je
Pod většinou obsahu existuje možnost komentřeba mít vytvořený uživatelský účet. Co to
tářů, která má umožnit tematické diskuse týkající se
znamená?
zveřejňovaných informací. Komentáře mají usnadnit
Stránky jsou postaveny tak, aby sami občané mohli
orientaci v tématu a neslouží k nesmyslnému napaweb nejen prohlížet, ale také zasahovat do jeho
dání spoluobčanů či pracovníků obecního úřadu
podoby a do informací, které se na nich nacházejí,
a zastupitelů. Jakkoliv jsme připraveni bojovat proti
a rovněž aby tento obsah mohli sami tvořit. Pro tento
cenzuře, znevažování obsahu stránek lacinými útoky
účel si každý může na obecním webu vytvořit vlastní
je nepřijatelné a takovéto komentáře budou bez
uživatelský účet. Tím okamžitě získá možnost přispímilosti mazány (komentáře odporující zákonu a dobvání do diskusních fór pouze pro registrované užirým mravům) či přesouvány do diskusního fóra Volná
vatele, vytvářet vlastní blog, vytvářet záznamy
diskuse.
v adresáři místních firem a řadu dalšího. Pokud si
Mezi další novinky patří možnost zvětšení písma
v uživatelském profilu vyplníte rovněž telefonní číslo,

oficiálních i neoficiálních akcí. Ověření uživatelé zde
budou mít možnost přidávat záznamy o budoucích
kulturních a společenských akcích, jako jsou diskotéky, taneční zábavy, masopustní průvody apod.
Neváhejte přidávat nové pozvánky, spoluobčané se
rádi dozvědí, kde se co šustne. Připravena je rovněž
možnost přihlásit se k odběru novinek e-mailem,
a tak Vám mohou být akce připomenuty i poté, co
zapomenete, že se konají.
Novinek je mnoho a další se chystají. Věříme, že
se Vám nové stránky budou líbit a stanete se jejich
aktivními tvůrci.

Milí čtenáři,
držíte právě v rukou Psárský zpravodaj, který stejně
jako nový obecní web prošel mnoha změnami. Nejedná
se o žádné kosmetické úpravy, ale o radikální řez.
Prvním krokem bylo oslovení devíti tiskáren a překvapivé zjištění, že za původní cenu černobílého, nepříliš
reprezentativního časopisu můžeme získat
celobarevný časopis ve větším formátu B5,
tištěný na kvalitnějším křídovém papíru. Díky
barevným fotografiím, zcela nové grafice
časopisu a také novým rubrikám budeme našim občanům
přinášet zajímavější a přehlednější zpravodajství z dění
v obci. Na tvorbu a výběr
článků dohlíží nově zvolená
redakční rada, jejímiž členy
jsou Ing. Karel Kříž, Jiří
Římovský a MUDr. Jaroslav
Sokol. Zajištěním bezproblémového předávání informací mezi
redakční radou, obcí a obecním úřadem jsem jako místostarostka obce byla pověřena já. Redakční rada také navrhla změnu na
pozici redaktorky a na místo Moniky Kábové, které
i touto cestou děkuji za dlouholetou práci pro obec,
byla vybrána Ing. Lucie Libovická. Věřím, že její dlouholeté zkušenosti s vydáváním obecního periodika
v Jesenici i časopisu InfoKompas se zúročí v zajímavě
zpracovaných tématech a nových podnětech pro zlepšování obsahu i vzhledu Psárského zpravodaje.
K tomu, aby se Psárský zpravodaj stal pro občany
vítaným společníkem a partnerem při komunikaci
s obecním úřadem a vedením obce, však nestačí jen
elán nové redakční rady a redaktorky. Rádi bychom
v maximální možné míře zapojili do jeho tvorby Vás
www.psary.cz

Vlasta Málková,
místostarostka obce

– čtenáře. Jen díky Vašim dotazům, připomínkám
a podnětům může obsah časopisu vyjadřovat názory
a přání lidí, kteří zde žijí. Spolupráce na jeho nové
podobě může být jednou z cest, jak najít společná
a rozumná řešení problémů, které dokážou obec rozdělit
na nesmiřitelné tábory, jak se společně setkávat na kulturních
a sportovních akcích, jak se
dozvědět více o sobě navzájem. Uvítáme spolupráci s jednotlivci i spolky. Pokud plánujete zajímavou akci, dejte
nám včas vědět, abychom
mohli uveřejnit pozvánku.
Máte-li doma fotografie či
dokumenty týkající se historie
obce, prosíme o zapůjčení,
aby se i ostatní obyvatelé
mohli více dozvědět o minulosti místa, kde žijí. Pokud
chcete poblahopřát svým blízkým či přátelům k osobním výročím nebo zavzpomínat na odešlé, můžete
využít cenově zvýhodněného barevného
formátu ve společenské rubrice. Větší
péče ze strany redakce se dočkají také inzerenti. Kromě
možnosti barevně inzerovat i uvnitř časopisu se mohou
těšit na bezplatný návrh, zpracování či úpravu svých
inzerátů.
Držím palce všem, kteří se podílejí na tvorbě
Psárského zpravodaje, aby neztratili dech a elán hned
za startovní čárou a dokázali udržet nově nasazené
tempo po celou dobu redakčního maratonu.
Krásné jarní dny a hodně spokojenosti s novým
časopisem přeje všem
Vlasta Málková, místostarostka obce
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Usnesení ze zasedání Rady obce
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2011 ze dne 10. ledna 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 1/1–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Zdeňkem Bartákem za cenu celkem 14.707,- Kč.
2. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manželi
Pařízkovými za cenu celkem 6.492,- Kč.
3. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a PhDr. Miroslavou Sedláčkovou za cenu celkem
14.707,- Kč.
4. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Josefem
Kročilem za cenu celkem 6.492,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 1/1–2011)
5. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
souhlasí (usnesení č. 2/1–2011)
1. s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
kultury a obnovy památek Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecní knihovny“
v celkové výši do 50.000,- Kč.
1. s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu

sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na projekt „Bezpečné branky
pro družstvo fotbalových žáků“ v celkové výši
do 50.000,- Kč.
1. s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a Středočeského kraje na projekt „Nákup zásahové
hasičské techniky“ v celkové výši do 160.000,- Kč.
schvaluje (usnesení č. 2/1–2011)
2. uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí dotace z fondů Středočeského kraje:
1. na projekt „Modernizace obecní knihovny“,
minimálně ve výši 5 % z celkových nákladů,
1. na projekt „Bezpečné branky pro družstvo
fotbalových žáků“, minimálně ve výši 5 % z celkových nákladů,
1. na projekt „Nákup zásahové hasičské techniky“,
minimálně ve výši 5 % z celkových nákladů.
volí (usnesení č. 3/1–2011)
1. další členy školské komise: Ing. Milana Vašíčka,
Martinu Vostrou.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2011 ze dne 24. ledna 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 4/2–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Ing.
Františkem Buriánem za cenu celkem 14.707,- Kč.
2. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Miluší
Koubovou, Josefem Koubou a Marcelou Adamcovou za cenu celkem 14.707,- Kč.
3. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Josefem
Brabcem za cenu celkem 14. 707,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 4/2–2011)
4. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
schvaluje (usnesení č. 5/2–2011)
1. znění smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Psáry (povinná) a Ing. Magdalenou a Ing.
Alešem Laboutkovými (oprávněná). Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene – umístění
plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 343/34 k. ú.
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Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 5/2–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
schvaluje (usnesení č. 6/2–2011)
1. znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12-6006551/3 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ
Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy
je zřízení věcného břemene – zřízení a provozování zařízení energetického zařízení kNN pro p. č.
135/8 přes pozemek p. č. 689 vše v k.ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 6/2–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
schvaluje (usnesení č. 7/2–2011)
1. znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Psáry (oprávněná) a Karlem a Ludmilou Madlíkovými (povinná). Předmětem smlouvy je budoucí uložení kanalizační stoky
a vodovodního řadu mj. na pozemku p. č. 159/3
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011

k. ú. Dolní Jirčany v rámci stavby „Kanalizace
a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“.
pověřuje (usnesení č. 7/2–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
schvaluje (usnesení č. 8/2–2011)
1. znění smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. UZSVM/
S/33926/2010-HMSU mezi obcí Psáry (vypůjčitel)
a Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (půjčitel). Předmětem smlouvy je bezúplatná výpůjčka pozemků
p. č. st. 604 a p. č. 85/5 k. ú. Psáry.
pověřuje (usnesení č. 8/2–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
souhlasí (usnesení č. 9/2–2011)
1. v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce
Psáry. Znak bude použit na buttony, které budou
součástí sběratelské kolekce Erby měst a obcí ČR,
které vyrábí spol. Aktiv 95 Opava s. r. o.
schvaluje (usnesení č. 10/2–2011)
1. znění dodatku ke smlouvě o zápůjčce modulu
informačního systému MUNIS eDok-elektronické
dokumenty mezi obcí Psáry a Triada spol. s r. o.

Předmětem dodatku je zapůjčení modulu za
cenu 3.584,- Kč bez DPH do 31. 12. 2011.
pověřuje (usnesení č. 10/2–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
schvaluje (usnesení č. 11/2–2011)
1. závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry
pro rok 2011, a to: plyn 480.000,- Kč, el. energie
350.000,- Kč, vodné a stočné 90.000,- Kč.
bere na vědomí (usnesení č. 12/2–2011)
1. předložené cenové nabídky na nákup náhradního dílu – převodové skříně M30 na multikáru
FUMO 30 od:
a) spol. M-JVK s. r. o. za cenu 109.544,- Kč bez DPH
b) spol. Lufra s. r. o. za cenu 105.000,- Kč bez DPH
c) spol. Vanep s. r. o. za cenu 118.000,- Kč bez DPH
souhlasí (usnesení č. 12/2–2011)
2. s výběrem nejvhodnější nabídky od společnosti
Lufra s. r. o. za cenu 105.000,- Kč bez DPH.
pověřuje (usnesení č. 12/2–2011)
3. Ing. Vítkovského zasláním objednávky spol.
Lufra s. r. o.
souhlasí (usnesení č. 13/2–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2011 ze dne 7. února 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 14/3–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Portešovými za cenu celkem 14.707,- Kč .
2. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a M. Mončekem a K. Mončekovou za cenu celkem 14.707,- Kč.
3. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a J. Součkem a Mgr. S. Součkovou za cenu celkem
14.707,- Kč.
4. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a M. Bartákem za cenu celkem 14.707,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 14/3–2011)
5. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
schvaluje (usnesení č. 15/3–2011)
1. směrnici obce Psáry k příspěvku na platbu
komunálního odpadu.
schvaluje (usnesení č. 16/3–2011)
1. znění smlouvy o poskytování příspěvku na zajištění pečovatelské služby mezi obcí Psáry a Občanským sdružením Most k domovu. Předmětem
smlouvy je poskytování příspěvku poskytovateli
www.psary.cz

pečovatelské služby ve výši 12.000,- Kč měsíčně.
pověřuje (usnesení č. 16/3–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
doporučuje (usnesení č. 17/3–2011)
1. Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení návrh
Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Jiřím Fürbacherem (dárce). Předmětem smlouvy je dar pozemku p. č. 692/1 k. ú. Psáry.
bere na vědomí (usnesení č. 18/3–2011)
1. předložené cenové nabídky na pronájem multifunkčního zařízení:
a) VDI Meta – stroj XEROX
b) VDC kancelářská technika s. r. o. – stroj Canon
c) Atlas Copy s. r. o. – stroje Canon a Konica Minolta
d) JVM Computers s. r. o. – stroj OKI
souhlasí (usnesení č. 18/3–2011)
2. s výběrem nejvhodnější nabídky od společnosti
VDI Meta za cenu 76.974,- Kč (opravena písařská
chyba) bez DPH s pronájmem na 4 roky.
bere na vědomí (usnesení č. 19/3–2011)
1. zápis z jednání školské komise ze dne 16. 1.
2011 vč. uvedených doporučení komise.
souhlasí (usnesení č. 20/3–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2011 ze dne 21. února 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 21/4–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Brandejsovými a E. Černou za cenu celkem
14.707,- Kč.
2. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Zamrazilovými za cenu celkem 6.492,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 21/4–2011)
3. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
schvaluje (usnesení č. 22/4–2011)
4. znění smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Romanem Opočenským. Předmětem smlouvy
je finanční příspěvek (obci1) ve výši 211.200,- Kč
– pozemek parc. č. 343/11 k. ú. Dolní Jirčany.
pověřuje (usnesení č. 22/4–2011)
5. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
uděluje (usnesení č. 23/4–2011)
1. výjimku z nařízení obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
a) R. Opočenskému – pozemek parc. č. 343/11
k. ú. Dolní Jirčany,
b) Mgr. M. Mackovi – pozemek parc. č. 465/318
k. ú. Dolní Jirčany.
schvaluje (usnesení č. 24/4–2011)
1. zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Psáry
za rok 2010 z hlavní činnosti ve výši 82.121,72 Kč
a z doplňkové činnosti ve výši 24.187,24 Kč.
souhlasí (usnesení č. 24/4–2011)
2. s navrženým rozdělením zlepšeného výsledku
hospodaření ZŠ a MŠ Psáry takto:
1 doplněno redakcí

a) do fondu odměn částku 60.000,- Kč,
b) do rezervního fondu částku 46.308,96 Kč.
schvaluje (usnesení č. 25/4–2011)
1. znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 3C11/81 mezi obcí Psáry
(budoucí oprávněná) a Pozemkovým fondem
ČR (budoucí povinná). Předmětem smlouvy je
budoucí zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 141/83 k. ú. Dolní Jirčany v souvislosti
s akcí „Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčanylokalita Vysoká“ za 460,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 25/4–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
schvaluje (usnesení č. 26/4–2011)
1. znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011193/1
mezi obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí oprávněná). Předmětem
smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 90/5 k. ú. Dolní Jirčany za cenu
5.000,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 26/4–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
bere na vědomí (usnesení č. 27/4–2011)
1. zprávu starosty o dalším postupu k dořešení
situace kolem „Odpočinkové zóny na Štědříku“.
pověřuje (usnesení č. 27/4–2011)
2. starostu zajištěním nabídek na vypracování
revizních zpráv dle ČSN EN 1176 a EN 1177 na
dětská hřiště v obci.
souhlasí (usnesení č. 28/4–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2011 ze dne 2. března 2011
Zastupitelstvo obce Psáry zrušuje (usnesení č. 1/1–
2011)
1. jednací řád Zastupitelstva obce Psáry ze dne
23. 9. 2009.
schvaluje (usnesení č. 1/1–2011)
2. jednací řád Zastupitelstva obce Psáry (viz příloha usnesení).
bere na vědomí (usnesení č. 2/1–2011)
1. přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
bere na vědomí (usnesení č. 3/1–2011)
1. zprávy o činnosti finančního a kontrolního
výboru obce.
bere na vědomí (usnesení č. 3/1–2011)
2. inventarizační zápis o provedení inventarizace
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majetku a závazků obce Psáry, která byla provedena ve dnech 27. 12. 2010 – 21. 1. 2011.
ukládá (usnesení č. 4/1–2011)
1. starostovi, aby Směrnici obce Psáry k finanční
kontrole upravil tak, aby byla v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek.
revokuje (usnesení č. 5/1–2011)
1. usnesení Zastupitelstva obce Psáry č. 42/6–
2010. Vyplácení odměn zůstává platné dle usnesení zastupitelstva č. 37/5–2010.
bere na vědomí (usnesení č. 6/1–2011)
1. finanční situaci obce a na základě §35, odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu
s místními předpoklady souhlasí s novým smluvPSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011

ním ustanovením mezi obcí Psáry a Občanským
sdružením Most k domovu.
ukládá (usnesení č. 7/1–2011)
1. starostovi a radě obce podniknout veškeré
právní kroky pro zachování dětského hřiště na
Štědříku.
pověřuje (usnesení č. 8/1–2011)
1. kontrolní výbor kontrolou zadání průběhu
zakázky rekultivace na pozemku parc. č. 621/4
k. ú. Dolní Jirčany – odpočinková zóna a stanovení odpovědnosti.
pověřuje (usnesení č. 8/1–2011)
2. finanční výbor kontrolou nákladů souvisejících
s rekultivací pozemku parc. č. 621/4 k. ú. Dolní
Jirčany – odpočinková zóna.
pověřuje (usnesení č. 8/1–2011)
3. komisi sportovní a životního prostředí jednáním
se zúčastněnými stranami a snahou nalézt řešení.
zřizuje (usnesení č. 9/1–2011)
1. osadní výbor pro část obce „Na Vysoké“.
určuje (usnesení č. 9/1–2011)
2. počet členů osadního výboru 3.
určuje (usnesení č. 9/1–2011)
3. jako členy osadního výboru Na Vysoké tyto osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v části obce Na Vysoké:
a) MUDr. Jaroslav Sokol,
b) Ivan Nejedlý,
c) Michal Řezníček.
volí (usnesení č. 9/1–2011)
4. předsedou osadního výboru Na Vysoké člena
osadního výboru MUDr. Jaroslava Sokola.
schvaluje (usnesení č. 10/1–2011)
1. 1. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2011 –
navýšení o 1.079.300,- Kč.
schvaluje (usnesení č. 11/1–2011)
1. znění dodatku č. 1 Dohody o uzavření budoucí
kupní smlouvy a o zřízení věcného předkupního práva uzavřené dne 1. 4. 2009 mezi obcí Psáry (budoucí kupující) a Slavomírem Bandasem
a Františkem Prokešem (budoucí prodávající).
Předmětem dodatku je úprava termínu pro uzavření kupní smlouvy do 30. 6. 2012.
schvaluje (usnesení č. 11/1–2011)
2. znění dodatku č. 1 Dohody o uzavření budoucí
kupní smlouvy a o zřízení věcného předkupního
práva uzavřené dne 1. 4. 2009 mezi obcí Psáry
(budoucí kupující) a Josefem Baxou (budoucí
prodávající). Předmětem dodatku je úprava termínu pro uzavření kupní smlouvy do 30. 6. 2012.

ruší (usnesení č. 12/1–2011)
1. pověření pro Radu obce Psáry a Ing. Jana
Šimečka dle usnesení zastupitelstva č. 48/5–2008
ze dne 13. srpna 2008.
pověřuje (usnesení č. 12/1–2011)
2. starostu Milana Váchu k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirčany jako „určený zastupitel“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu.
schvaluje (usnesení č. 13/1–2011)
1. znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a Jiřím Fürbacherem (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod pozemku parc.
č. 692/1 k. ú. Psáry.
schvaluje (usnesení č. 14/1–2011)
1. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní
Jirčany (příjemce) zálohu1 ve výši 60.000,- Kč.
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.
schvaluje (usnesení č. 14/1–2011)
2. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry
(příjemce) zálohu1 ve výši 40.000,- Kč. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.
schvaluje (usnesení č. 14/1–2011)
3. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry
(příjemce) zálohu ve výši 40.000,- Kč. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.
schvaluje (usnesení č. 14/1–2011)
4. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) zálohu ve výši
30.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.
schvaluje (usnesení č. 14/1–2011)
5. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina Psáry (příjemce) zálohu ve výši 10.000,- Kč.
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností MS.
pověřuje (usnesení č. 15/1–2011)
1. finanční a kontrolní výbor kontrolou vymáhání
pohledávek obce a zjištěním případné benevolence, diskriminace nebo nerovnosti v přístupu
k jednotlivým dlužníkům.
1 zálohově

www.psary.cz
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pověřuje (usnesení č. 15/1–2011)
2. finanční výbor vypracováním návrhu směrnice
o vymáhání pohledávek.
pověřuje (usnesení č. 15 /1–2011)
3. kontrolní výbor prověřením odpovědnosti
za vymáhání resp. nevymáhání pohledávek
v uplynulém volebním období.

přerušuje (usnesení č. 16 /1–2011)
1. jednání o bodu č. 17 programu zasedání zastupitelstva – příspěvky pro trvale bydlící občany
v důchodovém věku na poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2011.
schvaluje (usnesení č. 17/1–2011)
1. obecně závaznou vyhlášku obce Psáry č. 1/2011
o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2011 ze dne 7. března 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 29/5–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Hrubými za cenu celkem 14.707,- Kč.
2. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a K. Vránou za cenu celkem 14. 707,- Kč.
3. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a M. Hruškou za cenu celkem 14. 707,- Kč.
4. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Maškovými za cenu celkem 14. 707,- Kč.
pověřuje (usnesení č. 29/5–2011)
5. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
schvaluje (usnesení č. 30/5–2011)
1. znění smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Milanem Hynkem. Předmětem smlouvy je
finanční příspěvek (obci1) ve výši 192.000,- Kč –
pozemek parc. č. 465/100 k. ú. Dolní Jirčany.
pověřuje (usnesení č. 30/5–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
uděluje (usnesení č. 31/5–2011)
1. výjimku z nařízení obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
a) M. Hynkovi – pozemek parc. č. 465/100 k. ú.
Dolní Jirčany.
schvaluje (usnesení č. 32/5–2011)
1. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude
použit k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním hasičské zábavy.
2. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry
(příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním
masopustního průvodu.
1 doplněno redakcí
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pověřuje (usnesení č. 32/5–2011)
3. starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
bere na vědomí (usnesení č. 33/5–2011)
1. předložené cenové nabídky na vybudování
veřejného osvětlení v části ul. Horní od:
a) Elektro-Majer za cenu 34.913,86 Kč bez DPH,
b) Elektro Hladík za cenu 60.000 Kč bez DPH.
souhlasí (usnesení č. 33/5–2011)
2. s výběrem nejvhodnější nabídky od Elektro–
Majer s. r. o. za cenu 34.913,86,- Kč bez DPH.
pověřuje (usnesení č. 33/5–2011)
3. Ing. Vítkovského zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.
souhlasí (usnesení č. 34/5–2011)
1. na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením projektových prací zhotovených Ing. Riegerem:
a) projektová dokumentace pro stavební povolení vč. projednání – vodovodní řad k ČOV za
cenu 25.000,- Kč bez DPH,
b) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „ Vodovod a kanalizace – lokalita
Pod Kostelem“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH,
c) projektová dokumentace pro stavební povolení – vodovodní přípojka pro ČOV za cenu
5.000,- Kč bez DPH.
nesouhlasí (usnesení č. 34/5–2011)
2. na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením faktury č. 10–121 od spol.
Fact v. o. s. na akci „Rekonstrukce a přístavba
‚staré‘ školy Psáry“, protože nebyl splněn bod
2.1.3 Smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2008.
3. na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením faktury od spol. Prisvich s. r. o.
č. FV10122 na akci „Psáry – konzultační činnosti
ve výstavbě“ dle Smlouvy o odborné pomoci ze
dne 20. 2. 2009, protože nebyl naplněn předmět
plnění smlouvy.
souhlasí (usnesení č. 35/5–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2011 ze dne 14. března 2011
Rada obce Psáry bere na vědomí (usnesení č. 36/6–
2011)
1. zápis z jednání školské komise ze dne 6. 3. 2011.
schvaluje (usnesení č. 36/6–2011)
2. provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ, Hlavní 12, 252 44
Psáry, IČ 70 840 512, jejímž zřizovatelem je obec
Psáry, a to v souladu s povinnostmi vyplývajícími s §15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
pověřuje (usnesení č. 36/6–2011)
3. starostu Milana Váchu:
a) schválit složení kontrolní skupiny,
b) zajistit poučení všech členů kontrolní skupiny o jejich právech a povinnostech ve smyslu
§11 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kon-

trole, v platném znění a § 16 odst. 3 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění,
c) podpisem Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly na místě podle § 9 zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném
znění a § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění,
d) schválením programu veřejnosprávní kontroly,
e) informovat členy rady o průběhu a výsledku
veřejnosprávní kontroly.
bere na vědomí (usnesení č. 37/6–2011)
1. zápis sportovní komise ze dne 1. 3. 2011.
pověřuje (usnesení č. 37/6–2011)
2. starostu Milana Váchu respektovat zápis sportovní komise a závěry ze zasedání zastupitelstva č. 1–2011.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2011 ze dne 21. března 2011
Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 38/7–2011)
1. znění Dodatku č. 1 k Dohodě o podávání poštovních zásilek – obchodní psaní č. 13006/2004
mezi obcí Psáry a Českou poštou s. p. Předmětem
dodatku je úprava ceníku ČP s. p. v souvislosti
s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty k 1. 4. 2011.
pověřuje(usnesení č. 38/7–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
bere na vědomí (usnesení č. 39/7–2011)
1. informaci starosty o zaslání objednávky Ing. Riegerovi na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení vč. podání žádosti o stavební povolení a její projednání s dotčenými
orgány na akci „Vodovod a kanalizace, lokalita
Pod kostelem“ za cenu celkem 30.000,- Kč.
schvaluje (usnesení č. 40/7–2011)
1. upravené znění Směrnice obce Psáry k finanční
kontrole ze dne 11. 4. 2007.
souhlasí (usnesení č. 41/7–2011)
1. s posunutím splatnosti finančního příspěvku
do 30. 6. 2011 dle uzavřené Smlouvy o spolupráci
mezi obcí Psáry a manž. Jiřím a Lucií Jiroušovými
ze dne 20. 10. 2010.
bere na vědomí (usnesení č. 42/7–2011)
1. informaci místostarostky Málkové o poptávce na
novou tiskárnu pro tisk Psárského zpravodaje.
Celkem bylo poptáno 9 tiskáren, z nichž svou
nabídku předložilo 8 tiskáren (TISK SPRINT s. r. o.,
www.psary.cz

Grafické studio Omikron Praha spol. s r. o., Jaroslav Toman – PRINTom, Grafokon tiskárna s. r. o.,
BOOM tisk spol. s r. o., Studio ELEMENT s. r. o.,
LD s. r. o. – Tiskárna Prager, Helma tisk s. r. o.)
souhlasí (usnesení č. 42/7–2011)
2. s výběrem cenově nejvýhodnější tiskárny, a to
Grafické studio Omikron Praha spol. s r. o.
s cenou 15,70 Kč/ks bez DPH.
III. souhlasí (usnesení č. 42/7–2011)
3. se zasláním objednávky Grafickému studiu
Omikron Praha spol. s r. o.
souhlasí (usnesení č. 43/7–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

11

souhlasí (usnesení č. 50/8–2011)
1. s posunutím splatnosti finančního příspěvku
do 30. 6. 2011 dle uzavřené Smlouvy o spolupráci
mezi obcí Psáry a Markem Ulčem ze dne 18. 10.
2010.
pověřuje (usnesení č. 51/8–2011)
1. starostu Milana Váchu ukončením spolupráce s Mgr. Kadlecem dle Mandátní smlouvy na
poskytování právní pomoci ze dne 31. 10. 2005.
schvaluje (usnesení č. 51/8–2011)
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí právního servisu mezi obcí Psáry a KMVS, advokátní kanceláří s. r. o. Předmětem smlouvy je poskytování
právních služeb za měsíční odměnu ve výši
10.000,- Kč (7 hod.) bez DPH.
schvaluje (usnesení č. 51/8–2011)
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí právní pomoci
mezi obcí Psáry a JUDr. Radkem Machem. Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb
za odměnu ve výši 1.800,- Kč/hod. bez DPH.
pověřuje (usnesení č. 51/8–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
bere na vědomí (usnesení č. 52/8–2011)
1. rozsudek Okresního soudu Praha západ
o určení vlastnického práva mezi žalobkyní
M. Černilovou a žalovanou obcí Psáry. Soud určil
M. Černilovou výlučnou vlastnicí pozemku parc.
č. 29/4 a parc. č. 645/19 k. ú. Dolní Jirčany. Odvolání obce proti rozsudku nebylo uplatněno.
souhlasí (usnesení č. 53/8–2011)
1. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2011 ze dne 11. dubna 2011
Rada obce Psáry pověřuje (usnesení č. 54/9–2011)
1. místostarostu Luďka Nezmara dojednáním podmínek dodatku k Mandátní smlouvě mezi obcí
Psáry a Prisvich s. r. o. ze dne 3. 10. 2008 na po-

řízení Zadání a návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirčany.
souhlasí (usnesení č. 55/9–2011)
2. s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2011 ze dne 13. dubna 2011
Zastupitelstvo obce Psáry bere na vědomí (usnesení
č. 18/2–2011)
1. přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
bere na vědomí (usnesení č. 19/2–2011)
1. zprávy o činnosti finančního výboru obce.
konstatuje, že (usnesení č. 19/2–2011)
1. zpráva kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2011
překračuje zákonné mantinely vymezené zá12

konem o obcích a obsahuje právní názory, jež
nemají oporu v právních předpisech. Zastupitelstvo obce žádá předsedu kontrolního výboru
o zkvalitnění práce kontrolního výboru a o uvedení činnost kontrolního výboru do souladu se
zákonnými normami.
bere na vědomí (usnesení č. 19/2–2011)
1. zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011

jmenuje (usnesení č. 23/2–2011)
1. hodnotící komisi ve složení: Luděk Nezmar,
Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, Pavel Kuka
a Naděžda Komárková. Náhradníci jsou: Ing.
Štěpánka Nezmarová, Lucie Kubalošová a Jana
Valášková. Hodnotící komise je jmenována pro
zadání veřejné zakázky na „Zpracování projektové žádosti o poskytnutí podpory“.
schvaluje (usnesení č. 24/2–2011)
1. 2. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2011 –
navýšení o 4.254.167,68 Kč.

w

w

Rada obce Psáry schvaluje (usnesení č. 44/8–2011)
1. znění dohody o úhradě nákladů na vybudování
přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž.
Veselými za cenu celkem 14.707,- Kč .
pověřuje (usnesení č. 44/8–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
volí (usnesení č. 45/8–2011)
1. dalšího člena sociální a kulturní komise Jakuba
Adámka.
bere na vědomí (usnesení č. 46/8–2011)
1. uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a VDI Meta na multifunkční zařízení XEROX
5225V A dle usnesení RO č. 18/3-2011.
2. opravu písařské chyby ve znění usnesení RO
č. 18/3-2011, bod II. Správně má být: za cenu
76.974,- Kč bez DPH.
uděluje (usnesení č. 47/8–2011)
1. výjimku z nařízení obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
a) R. Dolejšímu – pozemek parc. č. 465/340 k. ú.
Dolní Jirčany.
schvaluje (usnesení č. 48/8–2011)
1. znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním
oslav 110. výročí založení sboru.
pověřuje (usnesení č. 48/8–2011)
2. starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
souhlasí (usnesení č. 49/8–2011)
1. s úhradou nákladů na lékařské prohlídky pro členy
SDH Dolní Jirčany do celkové výše max. 5.000,- Kč.

zavazuje (usnesení č. 20/2–2011)
1. kontrolní a finanční výbor předložením zápisů,
zpráv a ostatních dokumentů vztahujících se
k jejich činnosti nejméně 5 dní před konáním
zastupitelstva. V kratším termínu na tyto materiály nebude brán zřetel a projednají se na následujícím jednání zastupitelstva obce.
schvaluje (usnesení č. 21/2–2011)
1. zařazení obce Psáry do území působnosti MAS
Říčansko o. p. s.
souhlasí (usnesení č. 21/2–2011)
2. se zněním strategie MAS Říčansko o. p. s. pro
období 2007–2013.
přerušuje (usnesení č. 22/2–2011)
1. jednání o bodu č. 6 programu zasedání zastupitelstva – Souhlas obce Psáry s převodem pozemků parc. č. st. 604 a parc. č. 85/5 k. ú. Psáry.
schvaluje (usnesení č. 23/2–2011)
1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové žádosti o poskytnutí podpory
v rámci OPŽP“ na pořízení multikáry – zametací
vůz z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro
regionální rozvoj, oblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů.

w.psary.c

z

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2011 ze dne 4. dubna 2011

Příští zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
je naplánováno na 15. června 2011
od 18 hod.

CYKLO EMAP PÍSNICE
PRODEJ A SERVIS

KE KOLU 2011 si vyberete
dárek z doplňků, textilu,
přileb, bot v hodnotě 500,- Kč
(AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2011)

Písnice – K Vrtilce 317 – Praha 4
Tel. 261 911 452,  www.emap-praha.cz
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno: Po, Út, St 10–18, Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
www.psary.cz
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Informace z obce
Obec Psáry zve na veřejnou diskusi k projektu

NOVÁ ŠKOLA
yy prezentace projektového záměru
yy architektonická studie
yy čestný host Ing. arch. Zbyšek Stýblo
yy diskuse

Diskuse proběhne 16. 6. 2011 v 18 hod.
v restauraci Na kopečku, Dolní Jirčany

Co se v březnu udělalo v obci
yy Strojový úklid místních komunikací se živičným
povrchem po zimním období 
yy Ruční zametení chodníků po zimním období 
yy Úprava křovin podél části komunikací tak, aby nezasahovaly do průjezdního profilu komunikací 
yy Umístění cedulí s názvy ulic v lokalitě Na Vysoké 
yy Výměna písků v pískovištích na veřejných dětských
hřištích 

yy Revizní prohlídky hracích prvků na dětských
hřištích 

Nezapomeňte na údržbu
zeleně v předzahrádkách
Jaro probudilo přírodu a je na čase usměrnit růst
bujné vegetace. Ráda bych poprosila všechny občany,
aby při údržbě svých zahrad a pozemků nezapomínali
také na zeleň rostoucí v předzahrádkách či na pruhu
mezi plotem a komunikací, kterou sem umístili za
účelem zkrášlení svého okolí nebo jako ochranu před
prachem z nezpevněných komunikací. Rostliny, které
zasahují do průjezdního profilu komunikace, včetně
chodníků, je nutné pravidelně stříhat, aby byl zajištěn
nejen bezpečný pohyb chodců po komunikaci, ale
také zajištěn průjezd aut bez objíždění přesahujících
větví a keřů. S tímto problémem se potýkají jak vysoké
popelářské vozy, tak osobní auta v chatových osadách, kde jsou komunikace velmi úzké.
Pokud majitel zeleň, která zasahuje do komunikací,
neošetří sám, zajistí její zkrácení pracovní četa obecního úřadu. Je nutné ale upozornit na skutečnost, že
se nejedná o odborný zahradnický zásah, který tak
nemusí být vždy v souladu s představami
vlastníka.
Renáta Sedláková, správa majetku

Ukončení zapisování dětí
do cestovních pasů
Podle zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů se ke dni
30. 6. 2011 ukončuje zapisování dětí (občanů mladších 10 let) do cestovních dokladů rodičů.
Po tomto datu smí dítě cestovat mimo Českou
republiku bez vlastního cestovního dokladu pouze
s rodičem, v jehož cestovním dokladu bylo zapsáno
již před 1. 7. 2011.
Dnem 26. 6. 2012 pozbývají platnosti
všechny zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít již
každé dítě svůj vlastní cestovní doklad.

Jak zažádat o zapsání dítěte
do cestovního dokladu
rodiče?

1) na matrice OÚ Jesenice
2) na MěÚ Černošice, pracoviště
Praha, Podskalská 19, Praha 2
V obou případech musí mít občan
trvalé bydliště ve správním obvodu
MěÚ Černošice. Přinese si svůj platný cestovní doklad, originál rodného listu dítěte, vyplní si žádost o doplnění
údajů v cestovním dokladu a prohlášení o státním
občanství dítěte a za každé zapisované dítě zaplatí
správní poplatek ve výši 50,- Kč. Termín zapsání při
podání žádosti na matrice je asi 14 dní.

Jak zažádat o vydání cestovního pasu
pro dítě?

1) Dítě cestovní doklad ještě nikdy nemělo
K prvnímu dokladu dítěte je nutno nejdříve vyřídit
Osvědčení o státním občanství – vystavuje ho krajská
matrikářka na Krajském úřadu Středočeského kraje.

D

E
Společnost Carrot Euro, s. r. o. věnovala obci Psáry
– Dolní Jirčany zejména pro potřeby „rychlé roty“
zařízení na výrobu elektrické energie. Elektrocentrála
bude sloužit na výrobu el. energie na místech, kde
schází.
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Matrika OÚ Jesenice
Budějovická 303, Jesenice
Úřední hodiny: po a st 8–12,
13–17.30 hod.
tel.: 241 021 741
hana.rousova@oujesenice.cz

www.psary.cz

Hana Rousová,
matrikářka
OÚ Jesenice

Žádost může podat zákonný zástupce dítěte přímo
tam a nebo, pokud na to nespěchá, prostřednictvím
matriky. Přinese s sebou originál rodného listu dítěte,
rodných listů rodičů dítěte, oddací list (pokud je
vydaný do 30. 6. 2001), vyplní žádost, zaplatí správní
poplatek ve výši 100,- Kč. Vystavené Osvědčení
o státním občanství obdrží buď osobně na Krajském
úřadu Středočeského kraje, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště, pokud o něj bylo
požádáno prostřednictvím matriky. Po obdržení
Osvědčení o státním občanství vezme jeden ze
zákonných zástupců ještě originál rodného listu
dítěte a s dítětem se vypraví na MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2, kde požádá
o vydání cestovního dokladu pro dítě.
Pracovnice oddělení cestovních
dokladů s ním vyplní žádost přímo
v počítači, dítě vyfotí – jedná se
o speciální foto, pořízení biometrických údajů (fotografie s sebou již
nenoste!), zákonný zástupce zaplatí
správní poplatek ve výši 100,- Kč a ve
lhůtě nejpozději do 30 dnů bude dítěti
vyhotoven cestovní doklad s biometrickými údaji.
2) Dítě již cestovní doklad mělo
Jestliže již dítě cestovní doklad mělo,
vezme jeden ze zákonných zástupců původní cestovní doklad, dále originál rodného
listu dítěte a s dítětem se vypraví na MěÚ
Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2,
kde požádá o vydání cestovního dokladu pro dítě.
Další postup je jako v odstavci č. 1. Cestovní doklad
pro dítě 0–15 let věku se vydává na dobu 5 let, avšak
vždy musí být k vycestování splněna podmínka aktuální podoby dítěte. Pokud se podoba dítěte změní
(a to se týká zvláště malých dětí v poměrně krátké
době), musí zákonný zástupce dítěte požádat o vydání
nového cestovního dokladu pro dítě dříve, než je
stanovená doba platnosti cestovního dokladu.

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor vnitřních věcí a Krajský
živnostenský úřad
Zborovská 11, Praha 5
Úřední hodiny: po a st 8–17 hod.

MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Odbor správní, oddělení cestovních dokladů
Podskalská 19, Praha 2
Úřední hodiny: po 8–18, út 8–12,
st 8–17, čt a pá 8–12 hod.
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Životní prostředí

Ing. Viktor Fous, RUMPOLD-P s. r. o. ,
ředitel provozovny Praha

Sběr bioodpadu – pilotní projekt
Na základě Vašich připomínek jsme se spolu s vedením obce rozhodli
spustit pilotní projekt na svoz a likvidaci bioodpadu přímo od občanů.
Zahájení sběru bioodpadů vychází nejen ze směrnice EU a z právních
předpisů ČR, ale i z požadavku na snížení celkového množství vyprodukovaného odpadu ve Vaší obci a tím i ke snížení celkové ceny, kterou za
odpady platíte.
Bioodpadem z domácnosti označujeme:
yy zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy,
nať aj.),
yy zvadlé květiny, rostliny z květináčů,
yy skořápky z vajíček,
yy zbytky pečiva a obilnin,
yy kávový odpad včetně filtrů
a ubrousků,
yy čajový odpad, čajové
sáčky,
a bioodpadem ze
zahrady:
yy posečená tráva, plevel, košťály
i celé rostliny,
yy seno, sláma,
yy hnůj či podestýlka z chovu drobných
zvířat, zbytky rostlin, listí,
yy naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví,
piliny, hobliny.
Dnes sice končí část těchto odpadů ve
Vašem sběrném dvoře, ale zbytek končí v popelnicích, spolu s dalším netříděným odpadem.
Pilotní projekt bude probíhat od 1. 6. 2011
do 26. 10. 2011, tedy 22 týdnů. Poté bude
vyhodnocen a v případě úspěchu bude služby
nabídnuta v v roce 2012. Do projektu bude

zapojeno prvních 50 zájemců, přičemž zájemcům
bude zdarma zapůjčena nádoba o velikosti 240 l,
která je na bioodpady přímo určená. Nádoba má na
vnitřních stěnách žebra zabraňující ulpívání bioodpadu na stěnách a umožňující intenzivní provětrávání bioodpadu. Nádoba je na bočních stěnách opatřena velkým množstvím
větracích otvorů. Nad dnem nádoby je
větrací rošt, kterým prosakuje voda z bioodpadu do spodní části nádoby, a odtud
se odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory
a rošt nádoby zajišťují, že se z bioodpadu
vypařuje voda, snižuje se hmotnost
bioodpadu a omezuje zápach.
Svoz bude probíhat každou středu
a zájemci za něj zaplatí celkem
1.200,- Kč. Tato cena je konečná.
Zájemci o sběr bioodpadu se
mohou přihlásit na e-mailové adrese: kzehrovice@rumpold.cz, kde
je nutno uvést jméno a příjmení,
adresu, telefonické spojení
a e-mail. Zájemci poté bude
vystavena smlouva a faktura se
splatností 60 dnů. Nádoby pak
budou navezeny v jeden den na
předem určené místo.

Autovraky
I do naší obce již dorazila móda „zapomenutých“
nepojízdných aut, kterých se chtějí jejich majitelé
bezpracně a levně zbavit. Vraky zabírají místo a ozdobou okolí rozhodně nejsou. První ze dvou podobných
„dárečků“ je odstaven na parkovišti naproti obecnímu
úřadu, druhý stojí v ulici K Lůžku v Dolních Jirčanech
(viz foto). U obou vraků jsme již zahájili řízení na jejich
odstranění a oba majitelé byli obesláni.

Co je vrak

Nejprve je potřeba posoudit, zda se opravdu jedná
o autovrak, což řeší dva zákony. Likvidaci autovraků
umístěných na místních komunikacích řeší zákon
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a autovraky
umístěné na veřejném prostranství řeší zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Za vrak lze prohlásit vozidlo, které buď je trvale
technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno
registrační značkou, nebo které je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu – dále jen „vrak“
(pak může mít i RZ). Trvalou nezpůsobilostí není
propadlá technická kontrola, emise či prázdné pneumatiky, protože tuto skutečnost lze jednoduše
napravit.

Jak probíhá řízení na odstranění vraku

Pokud má vrak stojící na místní komunikaci RZ, je
majitel písemně vyzván, aby vrak do dvou měsíců
od doručení výzvy odstranil. Neučiní-li tak, odstraní
a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace
na náklady vlastníka vraku.
16
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Renáta Sedláková, správa majetku OÚ Psáry,
sedlakova@psary.cz
Za obec krásnější – záleží na nás všech,
zda si budeme všímat více svého okolí a upozorňovat na černé skládky, vraky aut či jiné harampádí,
umístěné na veřejných prostranstvích.
V případě, že se nepodaří zjistit vlastníka vraku,
zveřejní obec výzvu k odstranění vraku způsobem
v místě obvyklým (na úřední desce), touto výzvou
označí i autovrak, a po marném uplynutí lhůty dvou
měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje
vrak na své náklady.
Podobně se postupuje i podle druhého zákona
o odpadech. Zákon říká, že vozidlo, které lze prohlásit
za vrak, umístěné na veřejném prostranství mimo
komunikace, kde poškozuje nebo ohrožuje životní
prostředí nebo ruší estetický vzhled obce či přírody
nebo krajiny, přemístí obecní úřad bezodkladně na
náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.
Vyrozumí o tom vlastníka vozu, pokud je znám, jinak
informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané
parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce.
Když vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště do dvou měsíců, má se za to, že vozidlo je
autovrak a zlikviduje se.
Před převozem vraku k likvidaci nebo na hlídané
parkoviště (do doby likvidace obec za auto zodpovídá) musí obec provést řádné zdokumentování stavu
vraku tak, aby se předešlo případným námitkám
k jeho stavu ze strany vlastníka. Zjistí-li obec vlastníka
vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na
náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací
vraku. Obce mívají uzavřenu smlouvu s firmou, která
má licenci na ekologickou likvidaci vozidel; náklady
na likvidaci se pohybují okolo tisíce korun plus DPH.
Náklady na manipulaci a uskladnění vozidel a před
likvidací se pohybují cca okolo 5000 Kč.

Ekologickou likvidaci vozidel

provádí například firma Autopark v nedalekých
Dolních Břežanech. K předání vozidla potřebujete technický průkaz vozidla a občanský průkaz
předávajícího. Po předání vozidla Vám bude vystaven protokol „Potvrzení o převzetí auto vraku
do zařízení ke sběru autovraků“, který po Vás budou požadovat na registru motorových vozidel
při odhlášení vozidla z evidence.
www.autoparksro.cz
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Sociální komise

Setkání se seniory

Vlasta Málková, místostarostka
a členka sociální komise

Dalším tématem prvního společného setkání bylo
cvičení pro seniory. Nabídka sportovních činností
pro děti i dospělé je stále širší, pokud si chce ale pod
odborným vedením zacvičit člověk ve vyšším věku,
bude hledat marně. Zapátrala jsem tedy po možnostech, kde by se dalo zdravotní cvičení zorganizovat,
a v nejbližší době vás budeme na webových stránkách i prostřednictvím Psárského zpravodaje informovat o podrobnostech týkajících se místa i času.

Říká se, že jedinou spravedlností na světě je, že všichni bez rozdílu zestárneme. V produktivním věku si
ale často neuvědomujeme, s jakými problémy se musí senioři (a za pár let i my sami) potýkat, jaké maličkosti jim dokážou znepříjemnit život a jak málo stačí, aby se jim žilo lépe a spokojeněji.

2. setkání seniorů se členy sociální
komise se uskuteční dne 13. května
od 15 hod. na OÚ Psáry.

Jak získat službu dovozu obědů?
Na dovoz obědů mají nárok pouze občané
registrovaní v obci k trvalému pobytu a patřící
k těm, kteří pomoc potřebují. Ti se mohou ozvat
buď e-mailem na malkova@psary.cz, nebo telefonicky na číslo 602 714 101 paní Vlastě Málkové.
Členové sociální komise jednotlivé žádosti posoudí. Cena oběda v současnosti činí 55 Kč. Jídlo je
distribuováno v jídlonosičích, které si každý strávník musí obstarat sám. Každý však potřebuje
jídlonosiče dva, aby se zrychlila distribuce.
Všechny klienty, kteří využívali služeb Mostu
k domovu, jsme již kontaktovali a způsob doručování jídla s nimi dohodli.
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na dění v obci, odpověděli na řadu dotazů. Pozdravit
seniory a podiskutovat přišel i pan starosta Milan Vácha.
Řešili jsme například i rozvoz obědů našim občanům. Ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Psáry jsou
obědy z místní mateřské školy nově rozváženy
zaměstnancem obce, tato služba je určena těm, kterým zdravotní stav nedovolí si jídlo ve školce vyzvednout. O své obědy se nemusí lidé bát ani v době
prázdnin, kdy je mateřská škola zavřená, protože je
budeme dovážet z ústavu sociální péče Domov
Laguna Psáry. Možnost získat bez vaření kvalitní oběd
za cenu 55 Kč mají i ostatní senioři, kteří jsou schopni
do školky osobně dojít. Po předchozím objednání
(viz kontakty v rámečku) si je mohou buď odnést
domů či vychutnat přímo v hezké a příjemné jídelně
naší školky.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011

POZVÁNKA na divadelní
komedii Blboun
8. června od 19.30 hod.
v divadle Na F
 idlovačce

Hrají: Tomáš Töpfer, Tereza Bebarová, Eliška
Balzerová, Otakar Brousek ml., Sandra Pogodová,
Petr Rychlý, Monika Kobrová, Ctirad Götz, Václav
Svoboda, Zdeněk Palusga, Pavla Vojáčková, Petr
Hermann, Ladislav Trojan, Matěj Kužel, Milada
Kratochvílová
Lístky v ceně 350 Kč lze zakoupit na OÚ Psáry,
hromadná doprava autobusem je zajištěna
ZDARMA.
Odjezd:
yy Psáry, zastávka MHD v 18 hod.
yy Obecní úřad 18.05 hod.
yy Dolní Jirčany U Kostela 18.10 hod.

Blahopřejeme našim občanům,
kteří v dubnu nebo květnu oslaví
významné životní jubileum
Jana Cihelková, Dolní Jirčany – 95 let
Josef Tolar, Psáry – 80 let
Stanislav Ouška, Dolní Jirčany – 70 let
Jana Petrášková, Dolní Jirčany – 70 let

© Elena Blokhina - Fotolia.com

Z tohoto důvodu jsme se s ostatními členy sociální
komise rozhodli do budoucna pořádat pravidelná setkání
s místními seniory, abychom se snáze dozvěděli, co je
trápí či jaké mají názory na fungování obce. První z řady
plánovaných schůzek proběhla 23. března 2011 na
obecním úřadu. Příjemné prostředí a chutné pohoštění
připravily členky sociální komise: paní Zdenka Smolová,
Martina Šmerglová, Naděžda Komárková a Olga
Kramosilová, za což jim patří velké poděkování.
V uvolněné atmosféře jsme si všichni příjemně
popovídali, vyslechli různé příběhy, návrhy a názory

Těšit se můžete také na povídání se známou herečkou Terezou Bebarovou, která Vás osobně pozve
na divadelní představení, na které OÚ Psáry zajistilo
vstupenky i hromadnou dopravu. Herečka Tereza
Bebarová vešla do diváckého povědomí zejména
díky roli Ukrajinky
Světlany v seriálu Ulice.
Ti, kdo dávají přednost
divadlu, vídají Terezu již
desátým rokem v divadle Na Fidlovačce, kde
například za roli Funny
v muzikálu Funny Girl
získala Cenu Thálie.
Nevyhýbá se ani filmovým plátnům a minulý
rok jsme ji mohli vidět
v Troškově filmu Doktor
od Jezera hrochů. Jejím hlasem promlouvají mnohé
zahraniční filmové hvězdy, za výborný filmový
dabing získala dvakrát cenu Františka Filipovského.

Pokud máte zájem o zdravotní cvičení, hlaste se,
prosím, již nyní, abychom mohli včas odhadnout
počet zájemců! Volejte na číslo 602 714 101 paní
Vlastě Málkové nebo pište na malkova@psary.cz.
S našimi seniory jsme také hledali další možnosti,
jak rozšířit kulturní nabídku v naší obci. Jsem proto
ráda, že na naše další setkání, které se uskuteční
13. května na obecním úřadě, přijala pozvání sympatická herečka Tereza Bebarová, která již několik let
žije v nedalekých Horních Jirčanech. Její vyprávění
jistě nejen oživí páteční odpoledne, ale dozvíme se
zároveň více o divadelním představení, ve kterém
Tereza účinkuje a na které bychom Vás společně
chtěly pozvat.
Těším se na další společná setkání a přeji Vám
krásné jarní dny plné zdraví, radosti a pohody.

www.psary.cz
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Kultura
Dolní Jirčany – Psáry

Společenské centrum Jesenice

 4. 6. 2011 ve 13 hod. Pirátský den dětí v Dolních
Jirčanech na hřišti. Pořádá Čechoslovan ve spolupráci s obcí. Večer hraje kapela Ježkovi voči.

Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Přihlášky, informace a vstupenky:
D. Nováček 603 232 116, M. Nováčková 603 525 034
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
nebo v knihovně OÚ Jesenice (pí Dvořáková)
 241 021 747

 Den dětí 4. 6. 2011 ve 14 hod. na hřišti v Psárech,
různé atrakce, pořádá Sbor dobrovolných hasičů,
SK Rapid Psáry ve spolupráci s obcí.

Sbor dobrovolných hasičů Psáry Vás
srdečně zve na oslavy 110. výročí založení
sboru a na 1. kolo požárního sportu konané
dne 7. května 2011 na hřišti v Psárech.
Požární soutěž – začátek v 9.30 hod.
Oslavy 110. výročí – od 14 hod.
yy Ukázky staré techniky
yy Hašení starou
a novou technikou
yy Záchrana osob
yy Vyprošťování osob
z hořícího auta
yy Další program
yy Hudba a občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zve SDH Psáry!

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
11. května, 19.30 hod.

Miláček Anna

Hrají: M
 artina Hudečková, David Prachař, Linda
Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné
přivést si domů milence právě když má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Vstupné 250–350 Kč
25. září, 19.30 hod.

CAVEMAN

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Tato show vás rozesměje až k slzám.
Vstupné 250,-/300,-/350,- Kč
20

Pohádky pro děti (od 10 hod.)
22. 5.
O dvou vodnících
19. 6.
Rohatá princezna
7. 5., 20 hod.
19. 5., 17 hod.
21. 5., 19.30 hod.
29. 6.

Důlní lampy
od 7. 5. do 19. 6.
Výstava sběratele Pavla Malého přibližuje vývoj hornických svítidel od olejových hliněných kahánků až
po moderní diodová svítidla současnosti.
Snídaně v trávě
do 14. srpna
Výstava ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Jak vařili a vaří v přírodě trampové, turisti,
rekreanti v autokempech, horolezci a dobrodruzi.
Vernisáž výstavy 14. května v deset hodin dopoledne.
Jílovské štoly opět otevřeny!
2. dubna se po zimní přestávce otevřely veřejnosti
muzejní štoly sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského

v Dolním Studeném a štola Halíře v Borku u Turyňského rybníku. Štoly jsou otevřeny o víkendech
a státních svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Poslední
prohlídka je vždy 40 minut před ukončením provozní doby. Mimo pravidelnou otevírací dobu je možné
předem objednat návštěvu štol pro organizované
skupiny (školní akce, cestovní kanceláře apod.).
Podrobnosti naleznete na webových stránkách
muzea. Zejména v jarních měsících doporučujeme
k návštěvě uzavřenou pevnou obuv a teplé oblečení. Po jarním tání se mohou v některých úsecích štol
tvořit mělké louže a v chodbách je stálá teplota 8° C.

Květinový ples
1. jarní stepování
Tančírna
Ples Základní školy Jesenice

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
www.muzeumjilove.cz.
Výstavy:
Svět krásné knihy
do 29. května
Historie, současnost a tvorba Spolku českých bibliofilů. Unikátní knihy ze soukromých sbírek i současně
vydávané bibliofilské tisky a grafiky.
Kovářské řemeslo
do 11. září
Výstava ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně
přibližuje krásu jednoho z nejstarších řemesel.
Ukázky kovářských výrobků z minulých staletí i současná produkce jílovských uměleckých kovářů.
Ptáci Jílovska
Fotografie
členů
České
ornitologic
ké společnosti
doplněné trojrozměrnými
exponáty Záchranné stanice živočichů ve
Voticích přináší
mnoho desítek
známých i zcela neobvyklých
druhů z ptačí
říše, které se
vyskytují v našem regionu.

do 12. června
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Masopust v Psárech

Jiří Římovský

Oslavy Masopustu se letos opět vydařily a jistě neuškodí při této příležitosti trochu zavzpomínat
a ohlédnout se do jejich historie.

Rok 2003
Pro velký úspěch se Masopust v Psárech od
této doby koná pravidelně každý rok a ani letošní
rok 2011 nebyl výjimkou. 12. března 2011 se sešlo
okolo 200 lidí, 35 dospělých masek a 20 dětských
masek. Ve 12 hodin vyšel průvod, jako již několik let
předtím, ze hřiště Rapidu Psáry a opět zakončil svoji
pouť na návsi tradičním „zastřelením medvěda“. Bylo
krásné slunné počasí a všichni mohli obdivovat nádherné masky, protialkoholní pojízdnou stanici vedenou Dr. Lemtáčkem (Vladislavem Zeithamlem) a jiné
atrakce. Lidé vítali tento průvod s nadšením a posky-

Rok 2011
tovali všem pití a občerstvení. Večer se tradičně
konala masopustní zábava v hospůdce Na Hřišti.
Nesmíme zapomenout na sponzory letošního
Masopustu – OÚ Psáry, TOP 09, ODS a místního podnikatele Václava Nováka, díky nimž tato tradice stále
žije.
Děkujeme také všem výše uvedeným organizátorům a zúčastněným, že pokračují v této tradici, která
dokáže upevnit sousedské vztahy a poznat lidi okolo
sebe. Važme si dobrých tradicí našich předků a opatrujme je.

Rok 2003
Masopust má v obci dlouhou tradici; oslavy se
tu pořádaly od nepaměti až do roku 1993, kdy se
v rámci restituce zavřela restaurace Na Michelce –
kulturní dům v Psárech. Kvůli tomu se přestaly
Masopusty pořádat na celých 10 let a navázala na
ně až v roce 2003 parta nadšenců okolo Milana
Korotvičky staršího (), Vladislava Zeithamla (současného vedoucího organizátora), Pavla Otruby
a Jiřího Kříže (maskéra), která do Psár opět vrátila
tradiční oslavy Masopustu. Za účasti členů sportovního klubu Rapid Psáry, hasičů Psáry, místního klubu
tenistů vedených Frantou Kropáčkem a dalších dobrovolníků z řad občanů se r. 2003 sešlo okolo 300
lidí, z nichž 45 dospělých a 20 dětí mělo masky.
Akce byla samozřejmě podporována sponzory –
OÚ Psáry, KDU–ČSL, místním podnikatelem Václavem
Novákem a Antonínem Šimkem.
Ve 12 hodin vyšel průvod masopustních masek
v čele s kapelou jedoucí na ozdobeném valníku
taženým koňmi od restaurace Rubín, prošel celou
obcí a své tažení ukončil na návsi, kde se tradičně
„zastřelil medvěd“ (pro ochránce přírody pozname22

náváme, že se nejedná o skutečného medvěda, ale
o imaginární zastřelení masky medvěda). Jak uvádějí
zápisky z této doby, Masopustu přálo krásné slunečné
počasí, bylo „otevřeno 60 domů“, vypito mnoho
kořalky a snědeno hodně chlebíčků, jednohubek,
koláčků apod. Jak dopadli účastníci průvodu, již
zápisky neuvádějí. Večer vše pokračovalo masopustní
zábavou s tombolou.

Rok 2003
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011
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Co Vás zajímá:

Lucie Libovická

V nové rubrice „Co Vás zajímá“ budou mít prostor vaše dotazy, které zašlete na redakční e-mail
 sarskyzpravodaj@psary.cz. Odpovědi budeme hledat u pracovníků obecního úřadu či členů vedení
p
obce a jejich vyjádření zařadíme do dalšího vydání zpravodaje. Jistě pochopíte, že anonymní příspěvky
bez Vašeho jména a kontaktu nebudou uveřejněny.
Tentokrát jsme se nechali inspirovat diskusním fórem na obecním webu, kde je nejčastěji probíraným
tématem dětské hřiště na Štědříku. O shrnutí téhle nepopulární kauzy jsem požádala starostu obce, pana
Milana Váchu, který zároveň odpověděl i na další dotazy, které jste často pokládali na webu a březnovém
zasedání zastupitelstva obce.

z nejbližšího okolí. Je nutné najít při případném osazování jednotlivých prvků komplexní shodu a respektovat konkrétní připomínky všech subjektů. Tím se
předejde během stavebního řízení možným problémům. Chceme zkultivovat celý zelený pás tak, aby
byl lidem k dispozici, měl logiku a mohl se dále rozvíjet. Budeme se snažit udělat první kroky a uvolnit
finanční prostředky již letos, aby práce mohly začít.
Herní prvky chceme rozmístit na celou plochu, ne je
koncentrovat na jedno místo, jako to bylo nyní.
Vyvineme maximální úsilí pro to, aby se původní
hrací prvky upravily dle norem a podrobily certifikaci,
abychom je mohli znovu využít. Platí dohoda, že

Zkuste prosím stručně shrnout fakta o dětském
hřišti na Štědříku.
V roce 2007 jsem ve funkci předsedy sportovní
komise a místostarosty stál u zrodu nápadu udělat
z tohoto místa pobytovou louku. V tomto duchu se
podepsala smlouva o smlouvě budoucí kupní
a nájemní smlouva s Pozemkovým fondem ČR. V roce
2008 byly dokončeny terénní úpravy a výsadba, čímž
se naplnila původní představa herní louky, kde byly
předpokládány maximálně chodníčky. S touto podobou souhlasili i majitelé okolních pozemků. Teprve
před volbami v roce 2010 se vedení obce (to jsem
již ve vedení obce nebyl) rozhodlo přidat herní prvky,
se kterými se předtím nepočítalo. O jejich instalaci
nikdo nikoho neinformoval a díky tomu vznikla první
petice z řad občanů, žijících v těsné blízkosti hřiště.
Na základě jejich podnětu se zjistilo, že herní prvky
byly instalovány v rozporu s nájemní smlouvou
s pozemkovým fondem, neproběhlo stavební řízení
a prvky navíc nemají povinnou certifikaci. Obec
však přesto na základě velmi vágní smlouvy a předávacího protokolu bez připomínek vše počátkem
září 2010 převzala a k původním 98 tisícům z roku
2008 zaplatila zhotoviteli za mobiliář, terénní úpravy
a zahradní práce dalších 330 tisíc. Po volbách jsem
dostal v předávacím protokolu obce jen jednu větu
o tom, že existuje problém pozemkový fond versus
manželé Kácovi, kteří stáli v čele petice vlastníků
okolních pozemků. Krátce poté došla ze Stavebního
úřadu v Jesenici zpráva, že pozemkový fond si od
něj vyžádal informace o stavbě. Krátce na to jsme
obdrželi nařízení o odstranění stavby.
Lidé, kteří iniciovali druhou petici za zachování
dětského hřiště, argumentovali tím, že existuje
možnost dodatečného povolení stavby. Proč jste
ji nevyužili?
Tato možnost existuje, ale nešla využít v případě
tak citlivé záležitosti, jakou je dětské hřiště. Navíc za
situace, kdy se nic neslučovalo se zákonem – stavba
byla na pozemku pozemkového fondu, který s tím

úpravy prvků a certifikaci uhradí zhotovitel a ostatní
náklady jdou na účet obce. Pás, kde je pobytová
louka plánována, se skládá z několika pozemků,
z nichž jeden u garáží je obecní, druhý, kde bylo nyní
načerno hřiště, spravuje zmiňovaný pozemkový fond
a další je majetkem Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, o ten bychom chtěli zažádat
a bezúplatně jej získat.
Jaký bude mít tahle kauza dopad na ostatní
hřiště v obci? Proběhne kontrola bezpečnosti starých herních prvků? Když nevyhoví předpisům,
odstraníte i je?
Díky tomuto případu se zjistilo, že nikdy v minulosti nebyly prováděny na žádném z našich hřišť
povinné roční revizní prohlídky. Okamžitě jsme tuto
komplexní revizi objednali a před pár dny jsme dostali
výstupy, kde jsou zahrnuta veškerá opatření, která
jsme povinni udělat. U hřišť, která dělali sportovci,
se jedná převážně o drobné nápravy, nejhůře ale
dopadlo hřiště na Štědříku u bytovek, kde jsou staré
kovové herní prvky, které musejí být odstraněny.
Odstranění závad uvedených v revizní zprávě a uvedení dětských hřišť do souladu s předpisy proběhne
nejpozději do 15. 5. 2011.

Dětské hřiště na Štědříku
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nesouhlasil, neproběhlo stavební řízení, nemohli se
tedy ani vyjádřit majitelé okolních pozemků, a tím
byla porušeny jejich práva, chyběla certifikace herních
prvků. K 31. 3. 2011 jsme měli nařízeno od stavebního
úřadu odstranit černou stavbu, Česká obchodní
inspekce prohlásila jednotlivé herní prvky za
nebezpečné a nevyhovující normě a zdůraznila,
že pouhé omotání páskou, kterou jsme hřiště zabezpečili před vstupem lidí, není dostačující. Je nutné
si uvědomit, že jsme obec, a ta musí dodržovat zákony
jako první. Navíc hodnocení ČOI má své opodstatnění.
Každý z nás si jistě pamatuje případy dětí, které se
zbytečně zranily na herních prvcích, které neodpovídaly bezpečnostním normám. Nikdo z nás nechce
vystavovat děti z naší obce podobnému nebezpečí.
Jediným řešením bylo tedy prvky demontovat, vrátit
se do bodu nula a začít bez emocí a zákonným způsobem od začátku.
Nyní je tedy bod nula, co bude dál?
Kontaktoval jsem Pozemkový fond ČR i Stavební
úřad v Jesenici a informoval je o aktuálním stavu.
Dle dohody jim představíme záměr s obecným popisem plánovaných představ. Tento záměr připraví
sportovní komise společně se zástupci obyvatel
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011
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Můžete vysvětlit, co obnáší certifikace herních
prvků?
U certifikace je nutno rozlišovat dva momenty.
Když chcete uvést na trh jakýkoliv herní prvek, uděláte k němu dokumentaci, výpis materiálu, složíte jej
a pozvete jednu z nezávislých certifikačních autorit,
což u nás bývá většinou TÜV nebo ZÚS. Ti vezmou
dotyčný výrobek, prohlédnou ho ze všech stran,
poměří s modely dětských hlav i končetin, které
s sebou mají, a řeknou ano, tento výrobek splňuje
normy. Na tento prototyp vydají certifikát a k němu
dokumentaci, kde specifikují například dopadové
zóny. Herní prvek poté může jít do výroby a na každý
kus se vydává prohlášení o shodě. Druhá možnost
certifikace se týká unikátních výrobků, a do této
kategorie spadá i naše hřiště. Jeho certifikace by stála
asi 25 tisíc, což ale ani zhotovitel ani obec v době
zadání či realizace údajně nevěděli. Principem je, že
i při výrobě atypického výrobku určeného pro hru
dětí se musí dodržovat požadavky normy ČSN 1176,
je nutné mít k němu dokumentaci, a po zhotovení
jej na místě, kde bude používáno, musí opět posoudit
certifikační autorita.
Jaký je současný osud rozebraných herních
prvků?
Ty jsou uskladněny v obecním depozitu.
V diskuzi na zastupitelstvu zazněl názor, že se
zaměřujete jen na bezpečnost herních prvků, ale
v okolí hřiště jsou i jiné problémy v podobě odpadků, nebezpečných vpustí či potoka.
Všechny tyto problémy se budou řešit v rámci
celého projektu a určitě se na ně zaměříme.
Máte představu, kolik bude rekultivace celého
pásu na pobytovou louku obec stát?
Předpokládané náklady se budou odvíjet od
záměru. Přesnější odhad nákladů budeme znát po
dokončení projektové dokumentace. O jejich výši
budeme občany informovat.
Budete se zajímat například prostřednictvím
ankety o názor lidí a zjišťovat, co by uvítali na nové
pobytové louce?
Anketu plánujeme společně se sportovní komisí.
Můžeme ji ale uspořádat až ve chvíli, kdy budeme
znát záměr a mantinely stanovené pozemkovým
fondem a stavebním úřadem, o kterých jsme již
mluvili.
V diskuzích se objevoval i názor, zda je potřeba
tolik zkoumat bezpečnost herních prvků, protože
dřív jsme si jako děti hráli na daleko horších hřištích
a místech a nikdo nic neřešil.
Jako dítě jsem si také hrával na mnohem nebezpečnějších místech. Když se něco stalo, rodiče nás
ošetřili a vynadali nám za neopatrnost. Dnes je situace
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jiná a podobné incidenty mnohdy řeší právní kanceláře. Pokud se v současné době stane cokoliv na
necertifikovaném či pravidelně nekontrolovaném
dětském hřišti, je trestně-právně odpovědný starosta.
V sousední Jesenici kvůli zranění na dětském hřišti
musel jeden z bývalých starostů k výslechu ještě
dlouho po ukončení své funkce. I z tohoto důvodu
mě překvapila lehkomyslnost některých zastupitelů,
kteří tuto situaci neberou v potaz. Také by mě zajímal
názor občanů v momentě, kdy by se přihodilo neštěstí
a zjistilo se, že je to kvůli nedostatečné bezpečnosti
necertifikovaných prvků a celému neštěstí šlo předem

Životní prostředí

zabránit. V tom případě by jistě nebyli takto benevolentní. Jako starosta tedy musím respektovat zákon,
který mluví jasně.
Jaký je názor minulého vedení obce na situaci
ohledně hřiště?
Řešením situace ohledně hřiště jsem strávil neuvěřitelné množství času a netoužím se další rok zaobírat diskuzemi, kdo za co může. Pokud někoho toto
téma a názory jednotlivých zastupitelů zajímají, může
se podívat na obecním webu na záznam ze zasedání
březnového zastupitelstva obce a udělat si názor
sám.

Vít Olmr

Jarní úklid aneb odpady a kam s nimi
Jedno dnešní přeekologizované době nelze upřít, a to že otázka „kam s ním“ již postrádá původní význam.
Nejen že téměř na každém rohu nalezneme kontejnery na tříděný odpad, ale rovněž musí mít každá
obec pro své občany k dispozici sběrný dvůr.
A zde se dostáváme k meritu věci.
Blíží se doba jarních úklidů, kdy se
naše půdy, zahradní domky, garáže
a jiné skladovací kouty ocitnou pod
útokem takzvaných pánů tvorstva
(a ti zas pod tlakem svých manželek
a drahých poloviček) a nastane všeobecné hemžení s cílem vyklidit
loňské sběratelské úlovky, aby uvolnily místo těm letošním.
Jenže přesně v tu chvíli nastane
čas pro onu nerudovskou otázku.
Zdravý rozum velí vzít auto a odpady
odvést na sběrný dvůr. Realita je
však taková, že se většina tohoto
odpadu ocitá jako mimochodem
v těsné blízkosti kontejneru na tříděný odpad. To v lepším případě
– v horším uvnitř. Což ovšem o zdravém rozumu zrovna nesvědčí.

Nejde-li to odvézt

Velmi často je příčinou prostá absence dostatečně
velkého dopravního prostředku. Přitom řešení je tak
prosté. Objednejte si kontejner až k domu. Ceny za
přistavení a následné odvezení kontejneru se pohybují od 1000 Kč. Stačí do něj naházet vše, čeho se
potřebujete zbavit. Že je pro vás tato částka mnoho
peněz? Co Vám brání dohodnout se se sousedem?
Bydlíme na vesnici, kde by v dohodě neměl být problém. Ve městě se můžeme obávat toho, že se námi
zaplacený kontejner zaplní odpadem lidí, kteří na
platbě neparticipují, ale tady díky menší anonymitě
bychom snad mohli být schopni se domluvit a neparazitovat ani na sobě navzájem, ani na obci (nakonec
úklid tak jako tak zaplatíme na daních, tak proč si navíc
dělat zlou krev).

Kde a jak objednat kontejner na odpad

V Psárech a Dolních Jirčanech lze využít služeb
například těchto firem z blízkého okolí:
yy Horák Pinter spol.s r. o. (Psáry)
www.horakpinter.cz/doprava
yy ALVAKO s. r. o. (Jesenice)
www.alvako.cz
yy OBR SLUŽBY s. r. o. (Kamenice)
www.obr-odpady.cz/Kontejnery-Autodoprava/

i s krabicemi od mléka, ale zde chápu, že směsný
odpad bude pohodlnější s ohledem na zápach apod.
Ačkoliv to vypadá jako kázání samozřejmého,
realita je trochu jiná. Máme několik sběrných hnízd
s dostatkem kontejnerů a v Psárech je sběrný dvůr
s poměrně slušnou otevírací dobou, takže není důvod
pro neuvěřitelný nepořádek, který je neustále u kontejnerů. Kdo nevěří, ať se jde podívat třeba ve středu
či ve čtvrtek, nebo budou stačit fotografie?

Trocha třídění a uklízení

Jakkoliv jsem odpůrcem všemožných rádoby ekologických organizací, realita je taková, že drobný, či
chcete-li každodenní, odpad může každý občan
snadno vyhodit do směsného nebo tříděného odpadu. Nechci tím říci, že je nutné vše za každou cenu
třídit, ale nikomu z nás nic neudělá, pokud PET lahve
sešlápneme a hodíme do pytle (poskytuje zdarma
obecní úřad) či igelitové tašky (koneckonců jich všichni
máme ze super-hyper-marketů doma spoustu) a uděláme si výlet ke kontejneru a pytel do nich upustíme.
Podobně lze zacházet s krabicemi (jen bych je v tomto
případě rozebral či alespoň sešlapal a nestrkal do
igelitového odpadu). Rovněž takto jde zacházet

Kdy a kam na sběrný dvůr

Obec Psáry má svůj sběrný dvůr na
Štědříku, který je otevřen:
yy středa 15–18 hod.
yy sobota 9–13 hod.
Sběrný dvůr je zdarma pro občany obce a majitele rekreačních
objektů, kteří mají uhrazen poplatek
za svoz komunálního odpadu. Při
vstupu do sběrného dvora musí
předložit doklad o zaplacení.
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NOVINKA!

V Psárech a Dolních Jirčanech budou zkušebně
umístěny dva červené stacionární kontejnery,
které usnadní odevzdávání vysloužilých spotřebičů, aby s nimi lidé nemuseli chodit do sběrného
dvora. Více informací přineseme v příštím vydání
časopisu.
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Apeluji na všechny, nebuďme sobečtí a udělejme
vše, co můžeme, aby naše okolí bylo hezké, vždyť tu
bydlíme a nemůžeme se tvářit, že to, co je za naším
plotem, se nás netýká. Naší vizitkou není jen upravený
trávník a truhlíky na oknech, ale také společné veřejné
prostory. A sběrná hnízda patří mezi ně, jsou u hlavních cest a i ona říkají, jací jsme.
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Postup při zřizování 
vodovodní a kanalizační přípojky
Provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě na
území obce je Vodohospodářská společnost Benešov,
která ve vodoprávních a souvisejících stavebních
řízeních zastupuje obec jako vlastníka obou sítí.
Přehled nezbytných kroků, vedoucích k úspěšnému napojení na nově rozšířené sítě:
1. Zpracování projektové dokumentace včetně
projednání a schválení technického řešení na technickém úseku VHS Benešov.
2. Územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro
nové přípojky vydává stavební úřad v Jesenici na
základě projektové dokumentace.
3. Zahájení stavby přípojky je nutno s předstihem
1 týdne oznámit VHS Benešov.
4. Stavba vodovodní a kanalizační přípojky:
– přípojku může provádět pouze oprávněná osoba
nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních
prací,
– navrtávku vodovodní přípojky provádí výhradně
VHS Benešov jako provozovatel,
– napojení kanalizační přípojky na veřejný řad
povolenými způsoby kontroluje před zahrnutím
výkopu rovněž VHS Benešov,
– stavebník zajistí provedení protokolární zkoušky
vodotěsnosti podle ČSN 75 6909,
– přípojky je nutné před zásypem zdokumentovat
a nafotit.
5. Uvedení přípojky do provozu:
– stavebník vyzve po dokončení provozovatele ke
kontrole vodovodní i kanalizační přípojky (kontakt
viz níže) a předloží provozovateli protokol o tlakové zkoušce u vodovodní přípojky a o zkoušce
vodotěsnosti (případně o tlakové zkoušce výtlačné větve u tlakové kanalizace) u kanalizační
přípojky,
– v kladném případě vydá provozovatel souhlas
s uvedením přípojek do provozu a osadí vodovodní přípojku vodoměrem,
– následně bude uzavřena smlouva o odběru vody
a vypouštění odpadních vod, (bez uzavřené
smlouvy nelze vodovodní ani kanalizační přípojku
provozovat – stavebník vyplní dotazník pro uzavření obchodní smlouvy).

Vladislav Černý

Benešov u Prahy (tel. 317 723 371) a dále provozní
středisko Jílové, které zajišťuje provoz obou sítí v obci,
s vedoucím p. Otakarem Nigrinem (tel. 724 431 993),
se sídlem v objektu čistírny odpadních vod v Jílovém.
Zde je možné projednat připojení s vedoucím tech.
úseku osobně, a to každý pátek od 14 do 16 hodin.
Na závěr připomínáme ještě důležitou podmínku
připojení ke kanalizaci. Pro všechny majitele nemovitostí připojených ke kanalizaci platí, že do přípojek
nesmí být svedeny žádné balastní vody a napojeny
drtiče domovních odpadů. Tato podmínka je důležitá nejen pro hladký provoz stokové sítě, ale zejména
pro činnost čistírny odpadních vod. Její náročná
rekonstrukce a rozšíření kapacity v uplynulém období
umožňuje připojování dalších nemovitostí, likvidaci
kuchyňských odpadů a balastních vod však čistírna
nezvládne a není pro ně určena.
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Bc. Miloslav Burián,
velitel JSDH Dolní Jirčany

S rozvojem aktivních i pasivních bezpečnostních
prvků automobilů se současně zlepšuje záchranářská
technika určená pro zásahy při dopravních nehodách.
V nedávné minulosti tyto zásahy zajišťovaly většinou
jen jednotky profesionálních hasičů. Dnes se
u dopravních nehod setkáváme i s dobře vycvičenými
jednotkami dobrovolných hasičů. Svoji technikou
a vybavením, jsou plně srovnatelné s jednotkami
Hasičského záchranného sboru.

postupy. Jedním z nich je například automobil převrácený na boku a uvnitř řidič s poraněnou páteří.
Nejdříve je vhodně ustanovena technika na místě
zásahu. Na prvním místě je bezpečnost zasahujících,
osvětlení místa zásahu a náležitá viditelnost pro
ostatní účastníky silničního provozu. Místo je označeno kužely, vozidlo podepřeno a podpěry staženy
popruhy. Po provedení protipožárního zajištění je
odstraněno zadní okno, záchranář vnikne do auta,
nasadí zraněnému krční límec. Neustále zjišťuje stav
postiženého, ochraňuje jej a se zraněným komunikuje. Hydraulikou je odstraněna střecha do strany,
a tak k postiženému můžou i ostatní členové týmu.
Je nasazen fixační korzet, a tím zajištěna páteř zraněného, následně je vyproštěn pomocí transportní
desky a předán k dalšímu ošetření.
Cvičíme pravidelně každý týden a tyto dovednosti
chceme porovnat 14. května 2011 při Mistrovství
republiky dobrovolných jednotek ve vyprošťování
osob z havarovaných automobilů v Milevsku.
Konkurence je opravdu těžká, jedeme načerpat
mnoho zkušeností a inspirace do další práce v této
problematice. O další naší práci Vás budeme informovat, držte nám prosím palce.

Díky provozu na Pražském okruhu a rozvoji dopravy v naší obci jsme toto možné riziko nepodcenili
a specializujeme se s naší jednotkou dobrovolných
hasičů na zásahy při dopravních nehodách. Již před
časem jsme začali pomalu pořizovat speciální výbavu
a prostředky. Některé, konkrétně hydraulické vyprošťovací nástroje, byly zakoupeny od hasičů ve Velké
Británii, další si svépomocně vyrábíme. Jsou to zejména podkládací klíny, ochranné štíty, ale i třeba speciální samolepky na okna osobních automobilů,
zabraňující vysypání skla do prostoru posádky.
Myslíme na každý detail. Vše je podřízeno maximálnímu bezpečí a stabilizaci zraněného řidiče a jeho
šetrnému vyproštění.
Samozřejmostí je pravidelný nácvik těchto
záchranných úkonů, ale i teoretická příprava členů
vyprošťovacího družstva. To se skládá ze čtyř hasičů,
kteří jsou předurčeni pro zásahy u dopravních nehod.
Velitel (Miloslav Burián), zdravotník (Jiří Hofírek),
strojník (Martin Zela) a střihač (Michal Raušer) jsou
páteří tohoto týmu. V problematice vyprošťování
jsou školeni i ostatní členové JSDH Dolní Jirčany. Na
vracích osobních automobilů cvičíme ty nejnáročnější

Další info najdete na:
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz

Informace z oblasti cen vodného a stočného přineseme v dalším čísle.

Kontaktními místy pro majitele připojených nemovitostí i nové zájemce o připojení jsou jednak technický úsek s vedoucím ing. Miroslavem Patákem
v sídle společnosti na adrese Černoleská 1600, 256 13
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Vyprošťování osob 
z havarovaných automobilů
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Sportujete rádi?

Lucie Libovická

Vítejte v novém tenisovém centru
Stále příjemnější jarní dny lákají do přírody, a mnozí tak kromě oblíbené cyklistiky marně hledají další
varianty sportovního vyžití v blízkém okolí. Zajímavou možnost nabídne v průběhu května nové tenisové
centrum v Dolních Jirčanech, které vybudovala společnost Olten Czech s. r. o., jejímž majitelem je pan
Jiří Olmer. Jeho jméno znají všichni, kdo se zajímají o místní fotbal, kde obětavě pomáhá již řadu let.
Sport je jeho celoživotním koníčkem, a proto se rozhodl vybudovat centrum, které nabídne možnost
sportovního rekreačního vyžití pro širokou veřejnost.
Co Vás vedlo k vybudování tenisového
centra?
Celý život aktivně sportuji, a přestože jsem se
nejvíce věnoval fotbalu, asi patnáct let také hraji
tenis. Moje aktivní účast ve fotbale již skončila, a tak
jsem začal přemýšlet, co dál. Protože mě na sportu
vždy bavila nejen hra, ale také zajišťování zázemí
a potřeb pro ostatní aktivní sportovce, rozhodl jsem
se vybudovat vlastní sportovní zařízení, kde bych
tyto služby mohl poskytovat. Vzhledem k tomu, že
naše rodina měla vhodný pozemek, který je podle
stávajícího územního plánu určen k výstavbě sportoviště, začal jsem s jeho realizací v roce 2008. Udělali
jsme hlavní terénní úpravy, základy pro podloží šesti
tenisových kurtů, dlouhou gabionovou zeď, abychom
vyrovnali svahy původních polí. Pak přišla pauza,
protože jsme se trefili do období krize. Finanční prostředky, které jsem měl k dispozici, ztratily výrazně
svou hodnotu, a muselo se čekat. V loňském roce
jsme zahájili dokončovací práce a v zásadě předpokládáme, že kurty budou připraveny ke hře na
konci května.
Jaký povrch jste na kurtech zvolili?
V původním projektu byla tzv. umělá antuka, zjistili
jsme ale, že v těchto místech fouká vítr, který tomuto
povrchu nesvědčí, a tak jsme nakonec zvolili povrch
od firmy Juta, a. s. Je to umělý trávník, který je prosypán speciálním křemičitým pískem. Jeho výhodou
je, že pokud je dobré počasí a nemrzne, dá se na
něm hrát až do zámrzu. Povrch má mezinárodní atest,
takže se zde dají hrát i turnaje. Popravdě řečeno,
hlavním cílem našeho tenisového areálu ale není
klubová činnost v tom smyslu, že založíme tenisový
oddíl a budeme hrát soutěže. Je především pro lidi,
kteří si přijdou sami zahrát tenis na dobrém povrchu
a v příjemném prostředí. Naše sportcentrum umožní
hrát nejen tenis, ale i další hry. Dva kurty, které jsou
připraveny pro nafukovací halu, se mohou využívat
pro nohejbal a volejbal, pro něž je tam lajnování.
Například v Dolních Jirčanech vzniká oddíl nohejbalistů, kteří se již na nové hřiště těší, trénovat by zde
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odpočinout, ale i občerstvit se a po hře zhodnotit
své sportovní výkony.
Zmínil jste dva kurty s přípravou na nafukovací
halu. Budou funkční již od letošního podzimu?
Naší prioritou je areál otevřít, zahájit činnost na
sportovištích a připravit solidní zázemí pro hráče
v rámci provizorních šaten a recepce. Druhým úkolem
je shromáždit jakési portfolio hráčů, kteří by měli
zájem i o zimní hru na kurtech, kde se bude moct
hrát tenis, volejbal, nohejbal a malá kopaná. Pro
zahájení zimní sezony uděláme vše, co je v našich
silách, to znamená vybudovat objekt pro technické
zázemí nafukovací haly a od října až listopadu halu
postavit a provozovat ji až do jara 2012. Záleží tedy
jen na dostatečném počtu hráčů, kteří by chtěli halu
během zimy využívat, neboť její výstavba a provozování je finančně náročné.
Součástí plánů tenisového centra je i velká

Do nového sportovního centra zveme
nejen všechny hráče tenisu, ale uvítáme spolupráci i s tenisovými trenéry
z nedalekého okolí.
Tel. 603 156 544 – Petra Koblížková,
tel. 606 612 074 – Jiří Olmer

budova, která zatím nestojí. Jaký je její osud?
Aby se završil celý projekt, je potřeba vybudovat
hlavní objekt, který bude značně velký, a řeknu narovinu, že na něj v tuto chvíli chybí finanční prostředky.
Půdorys budovy je 30 x 15 m, v suterénu plánujeme
sociální zázemí pro restauraci a sportovce, kteří využívají kurty, projekt počítá i s plochou asi 80 m2 pro
fitcentrum. V přízemí je vstupní hala a recepce,
restaurace s nutným zázemím a multifunkční sál
o ploše cca 140 m2, který se díky variabilní podélné
stěně dá využívat jak samostatně, tak jej lze propojit
s prostorem recepce a restaurace a zvětšit jej na cca
220 m2 pro pořádání jakýchkoliv větších kulturních,
společenských a sportovních akcí. Proto chceme
zvolit povrch v sále takový, aby snesl i zátěž jemnějšího sportování, jako je například cvičení žen apod.
V prvním patře bylo původním záměrem vybudovat
ubytovací kapacity, což jsme přehodnotili, protože
vývoj ukazuje, že podobné služby nejsou již v okolí
potřeba. V současné době řešíme náhradní variantu
využití, ale zatím není ještě rozhodnuto. Poohlížíme
se i po případném společníkovi či investorovi či jiné
variantě financování.
Více informací o provozní době, rezervacích a cenách
najdete v průběhu května na webových stránkách
www.tenis-olten.cz.

mohli třeba i místní fotbalisté, povrch je k tomu
vhodný.
Co tedy může sportoviště od května lidem
nabídnout?
Mohou si u nás pronajmout kurty na tenis, po
dohodě i na volejbal či nohejbal, to vše za zajímavé
zaváděcí ceny. Postupem času budeme respektovat
četnost docházky a nabídneme permanentky.
Počítáme jak s trenéry pro mládež, tak v případě
zájmu se sparingpartnery nebo trenéry i pro dospělé.
Navázali jsme spolupráci s panem Petrem Křtěnem
a trenérkou Petrou Koblížkovou, která má velké zkušenosti zejména s prací s dětmi, a ta nyní buduje
nový tým lidí, kteří budou s mládeží pracovat. Pro
tenisty otevřeme v rámci recepce minishop, aby si
mohli koupit míče, potítka, rakety a další základní
vybavení. V rámci povolení krajské hygienické stanice
nabídneme drobné občerstvení, vody, džusy,
nápoje pro sportovce, zmrzliny, tyčinky apod. V recepci bude pár stolků, pro letní období plánujeme sezení
na venkovní ploše, kde si budou moci lidé nejen
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2011
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Fotbal – stav k 18. 4. 2011
TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Psáry
Krňany
Jesenice B
Vestec
Davle
Zvole B
D. Břežany
Libeř
Bojanovice
Hradištko B
Vrané
Slapy
Hvozdnice B
Mníšek B

Záp.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Poslední zápas 16. 4.:
Psáry – Zvole B
4:3 (4:2)

+
12
11
10
11
9
9
8
8
6
6
3
4
2
3

0
2
2
4
0
4
1
3
2
5
1
5
1
4
0

3
4
3
6
4
7
6
7
7
10
9
12
11
14

Skóre
59:33
52:29
42:23
71:32
37:20
62:44
49:38
40:36
30:30
43:57
22:47
21:56
27:66
20:64

Body
38
35
34
33
31
28
27
26
23
19
14
13
10
9

(Prav)
11
11
7
9
7
4
3
(-1)
( -1)
( -8)
( -10)
( -14)
(-17)
( -18)

branky: Dubský František 2, Vizvari Ladislav, Horký Luděk –
Mráz Jiří, Vnuk Daniel, Pilík Milan

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Libeň
K. Přívoz
Radlík
Štěchovice B
Okrouhlo
D. Břežany B
D. Jirčany
Zlatníky
Vrané B
Jílové C
Průhonice B
Libeř B
Psáry B

Záp. + 0 16 11 2 3
16 10 2 4
15 10 1 4
16
9 2 5
16
9 1 6
15
8 3 4
16
7 3 6
16
7 2 7
16
5 3 8
15
4 3 8
16
2 4 10
15
2 3 10
16
2 3 11

Skóre
51:28
38:23
46:19
38:18
38:30
36:29
40:24
37:34
30:34
24:50
26:54
21:37
18:63

Body
35
32
31
29
28
27
24
23
18
15
10
9
9

(Prav)
8
8
7
8
7
3
3
( -1)
( -6)
( -9)
(-14)
(-15)
(-15)

Poslední zápasy 17.4.:
K. Přívoz – D. Jirčany 2: 1 ( 0: 0) branky: před vydáním nebylo oficiálně sděleno
Jílové C – Psáry B
4: 4 ( 2: 3) branky: P
 lop Ivan 2, Kala, Krch Miloš –
Exler Petr 2, Pitelka Miloš, Smola Albert
32
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Průvodce místními 
hospodami a restauracemi II.

Jiří Římovský

Psárská restaurace
Psárská ul., Psáry
Otevírací doba: Po–St 10–24 i déle, Čt zavřeno,
Pá–Ne 10–24 i déle
Nabízíme příjemné posezení u čepovaného piva
předních českých pivovarů s kapacitou cca 35 míst.
Studená kuchyně je k dispozici po celý den. Pro
zpestření zábavy je zde kulečník a velkoplošná televize pro sledování sportovních pořadů. Je zde možno
pořádat oslavy, svatby, výročí apod., při těchto příležitostech je možno zajistit i teplou kuchyni.
V měsíci květnu se zde bude pořádat setkání
pejskařů.
V současné době provozuje restauraci pan Mergl.

Hospůdka Na hřišti
Sportovní ul., Psáry
Otevírací doba: Po až Pá 10–22 hod., možno i déle.
Nabízíme příjemné posezení, kvalitní velkopopovické pivo výčepní i ležák, výběr z mnoha druhů
nápojů, možnost pořádání různých rodinných či
firemních akcí.
Hospůdka Na hřišti je součástí sportovního areálu

Rapid Psáry. Hospůdka má samozřejmě i zahrádku,
která navazuje na dětské hřiště. V hospůdce jsou
umístěny dvě velkoplošné televize pro možnost
sledování sportovních přenosů, zároveň je zde umístěn stolní fotbal, kulečník a šipky.
Hospůdka pořádá různé akce: hasičské zábavy,
masopustní zábavu, sraz Heligonek, pálení čarodějnic,
dětský den, mikulášskou zábavu, ples sportovců
a spoustu dalších.

Restaurace Na kopečku
Hlavní ul., Dolní Jirčany
Otevírací doba: Po–Ne 10–22 hod., možno i déle
Nabízíme denně obědy, večeře, kvalitní plzeňské
a velkopopovické pivo. Celková vnitřní kapacita je
cca 70–90 míst, v sezonním období je k dispozici
terasa s 40–45 místy. Pro pořádání rodinných oslav,
výročí, svateb, firemních oslav, zábav apod. je možno
využít sál s kapacitou cca 50–70 míst.
Pořádají se zde také tradiční akce – Silvestr, hasičský bál, vystoupení rockových a country kapel, vepřové hody, posezení při kytaře apod.
Restaurace zde stojí už dlouhá léta, posledním
provozovatelem je od roku 2006 Pavel Čermák.

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát
celá strana na spad

V březnu 2011 proběhla malá rekonstrukce.

Hospůdka U 2 nervů
Pražská ul., Dolní Jičany
Provozní doba: Po–Pá 11–24, So 9–24, Ne 9–22 hod.
Nabízíme devět druhů piv, od základního standardu
po speciální ležáky. Ceny piv se pohybují od 18 do
24 Kč. V zimním období je kapacita 78 míst, v sezonním období jsou otevřeny dvě zahrádky, jedna s 24
místy a druhá s dětským hřištěm a 68 místy. Během
teplých měsíců se na zahrádce několikrát rožní selátko
nebo krocan a vaří se kotlíkový gulášek. Pro zpestření
zábavy při posezení je zde jukebox, šipky či fotbálek
a můžete tady sledovat sportovní pořady.
Každou středu je zde obsluha nahoře bez. Každý
rok se pořádá pálení čarodějnic s opékáním buřtů
pro děti a grilováním steaků do pozdních hodin.
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šířka [mm]

výška [mm]

cena [Kč]

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
(gratulace k životním výročím, kondolence, apod.)

156

52

500,-

75

52

450,-

1/8 strany
2. obálková strana

5000,-

4. obálková strana (zadní)

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.

Hospůdku provozovali do r. 1991 Pavlíčkovi, od
roku 1992 manželé Karanovi, kterým v roce 1997
hospůdka vyhořela, a znovu ji obnovil roku 2002
Michal Augustin. V roce 2008 prošla hospůdka vnitřní
rekonstrukcí.
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VÝSTAVBA BAZÉNŮ * ÚDRŽBA
A SERVIS BAZÉNŮ * PŘÍSLUŠENSTVÍ
bazénová chemie
CTX

příslušenství

bazénová chemie
VODNÁŘ

PWT, Vestecká 9, 252 42 Vestec u Prahy, po–pá 9–18 hod., tel. 605 346 893
e-mail: pwt@pwt.cz, www.pwt-bazeny.cz

