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4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Psáry a Rady obce Psáry

22. října, 14 hod.
Drakiáda
Na hřišti v Dolních
Jirčanech

8 4 miliony korun leží na našich ulicích
9 Víte, co je RUD?
10 Autobusová linka 334

Využijte jednu z posledních možností nákupu Vaší nemovitosti
za snížené sazby DPH přímo od developera!

11 Moldavská delegace v Psárech
14 Nové centrum Psár a Dolních Jirčan

24.–31. října
Sběr starého papíru
ZŠ Psáry

22

 Dokončení do 6 měsíců
od uzavření smlouvy
 Cena: 9.590.000 Kč
vč. DPH
 Užitná plocha: 221 m2
 Pozemek: 926 m2
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16. listopadu
Divadelní představení
Dobře rozehraná partie
Divadlo ABC

 Dokončení do 6 měsíců
od uzavření smlouvy

20 Životní cesta Stanislavy Seimlové alias
Marienky z Dovolené s Andělem
21 Setkání seniorů s herečkou Stanislavou
Seimlovou
23 Rodinné centrum Domeček
24 Děti přivítaly nový školní rok
olympiádou

19

26 I čas Dušiček má svá pravidla
29 Z ptačí říše
30 Kultura
31 Fotbalové tabulky k 17. 10. 2011
32 Zájem o nohejbal stále roste
33 1. ročník cyklistického závodu
34 Jak si vede fotbalová přípravka
34 Co Vás zajímá

w

w

14. prosince, 18 hod.
Zasedání Zastupitelstva
obce Psáry
OÚ Psáry

w.psa

c
ry.

35 SK Rapid Psáry bojuje o postup
36 Fotbal – rozpis utkání
37 Méně požárů, přesto více práce

 Pozemek: 716 m2
15. prosince, 15 hod.
4. setkání seniorů
OÚ Psáry

Více na www.staving-olomouc.cz nebo tel. 777 567 563

18 Sociální komise

22 Nový školní rok zahájen

3. prosince, 10 hod.
Vánoční trhy
Naproti obecnímu úřadu

RD č. 18T

 Užitná plocha: 183 m2

12 7 statečných na startu

5. listopadu, 14–18 hod.
Šatníkový butik
5. listopadu, 19 hod.
Posezení s kytarami
Restaurace Na kopečku

18

 Cena: 8.200.000 Kč
vč. DPH

17 Rekonstrukce Dolnojirčanské

z

RD č. 3l

17 Co se v obci udělalo v měsících září
a říjnu

19
www.psary.cz

Prosíme všechny občany, kteří vlastní dobové
dokumenty či fotografie vztahující se k historii
obcí Dolní Jirčany a Psáry, aby je zapůjčili
k ofocení na obecní úřad. Děkujeme!
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2011 ze dne 5. září 2011
RO Usnesení č. 149/25–2011

w.psary.c
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w

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Psáry a Rady obce Psáry

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2011 ze dne 22. srpna 2011
RO Usnesení č. 140/23–2011

I. projednala

Informaci stavební a územně-plánovací komise obce
Psáry a pořizovatele územního plánu Ing. Ladislava
Vicha o projednání návrhu změny č. 5 územního plánu
sídelního útvaru Psáry a Dolní Jirčany.
Z hlediska zachování trvale udržitelného rozvoje obce
je nyní prioritou akcelerace změny funkce plochy ZP
1, 14, 26 z důvodu plánované výstavby školy. Tato plocha bude spolu s dalšími dílčími plochami, povětšinou
harmonizující a legalizující existující vztahy v území
a zástavbu v první fázi změny č. 5.

II. souhlasí

Se zařazením pozemků, jejichž výčet tvoří přílohu
tohoto usnesení, do 1. fáze změny č. 5 územního plánu
sídelního útvaru Psáry a Dolní Jirčany; pověřuje zpracovatele ÚPD ing. Ladislava Vicha, aby v tomto smyslu dále
postupoval v krocích podle stavebního zákona, tak aby
byl připraven návrh fáze č. 1 změny č. 5 ÚPD ke schválení a vyhlášení v nejbližším možném termínu.

III. doporučuje

Zastupitelstvu obce Psáry schválit projednávání 1. fáze
změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Psáry
a Dolní Jirčany, v rozsahu s výčtem ploch podle přílohy
tohoto usnesení, podle § 50 a násl. stavebního zákona.

RO Usnesení č. 141/23–2011

I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. K. Šťastnému a H. Baloghové – pozemky p. č. 465/380
a 465/470 k. ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 142/23–2011

I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. 395/11, trvalý travní
porost o výměře 223 m² za cenu 800,- Kč/m².

II. schvaluje

Záměr prodeje pozemků p. č. 141/211, ostatní plocha
o výměře 88 m2, parc. č. 141/212, ostatní plocha o výměře
124 m2, parc. č. 141/213, ostatní plocha o výměře 136 m2,
parc. č. 141/214, ostatní plocha o výměře 122 m2 vše k. ú.
Dolní Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m².

RO Usnesení č. 143/23–2011

I. doporučuje

Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení návrh Obecně
závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti.

RO Usnesení č. 144/23–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na geodetické zaměření komunikací a chodníků v ul. Sídl. Štědřík a v ul.
K J unčáku od:
1. Luboše Jordána za cenu 27.000,- Kč bez DPH,
2. Areal geodetické kanceláře – Ing. Pavla Krepty za
cenu 32.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější nabídky od Luboše Jordána za
cenu 27.000,- Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 145/23–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky k projednání od Základní
školy a Mateřské školy Psáry na zajištění ekonomického a účetního poradenství (vedení účetnictví, vedení
mzdové agendy a ekonomické poradenství) od:
1. Aleny Kratochvílové za cenu celkem 31.500,- Kč
měsíčně,
2. Ing. Michaely Vintiškové – ACMR za cenu celkem
29.400,- Kč měsíčně.

II. doporučuje

Základní škole a Mateřské škole Psáry výběr výhodnější
nabídky od Ing. Michaely Vintiškové – ACMR za cenu
celkem 29.400,- Kč měsíčně.

RO Usnesení č. 146/23–2011

I. souhlasí

Se směnou části pozemku (14 m²) p. č. 259 k. ú. Dolní
Jirčany ve vlastnictví obce Psáry za část pozemku
(14 m²) p. č. 465/75 k. ú. Dolní Jirčany ve vlastnictví Jany
Pelikánové.

RO Usnesení č. 147/23–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2011 ze dne 31. srpna 2011
RO Usnesení č. 148/24–2011
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na dodání 2 ks fotbalových
branek pro juniory od:
1. Radislava Mašaty – Fotbalové-branky.cz – branky

4

SAM 5x 2 m za cenu 39.716,- Kč s DPH,
2. Ing. Petra Lískovce – hliníková svařovaná branky
JUNIOR 5x 2 m za cenu 40.800,- Kč s DPH.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější nabídky od Radislava Mašaty –
Fotbalové-branky.cz za cenu 39.716,- Kč vč. DPH.
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I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry, Rodinným centrem Dolní Jirčany o. s. a Základní školou
a Mateřskou školou Psáry. Předmětem smlouvy je využívání nebytových prostor v č. p. 600 v ul. Spojovací dětmi
nepřijatými k předškolnímu vzdělávání. Obec bude na
provoz centra přispívat 6.000,- Kč měsíčně.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 150/25–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2021 – linka č. 334 mezi Hlavním městem
Praha zast. Ropid, obcí Jesenice, obcí Psáry a Martinem
Uhrem. Předmětem smlouvy je zabezpečení veřejné linkové dopravy – linka č. 334. Obec bude hradit podíl na
nákladech ve výši 19.182,- Kč měsíčně.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 151/25–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rekonstrukci části
komunikace v ul. Hlavní od:
1. Jaroslava Moravce, zemní a přípravné práce za cenu
416.869,- Kč vč. DPH,
2. Zepris s. r. o. za cenu 597.007,- Kč vč. DPH,
3. Hedoz s. r. o. za cenu 925.464,- Kč vč. DPH.

II. souhlasí

S výběrem nejvýhodnější nabídky od Jaroslava Moravce
za cenu 461.869,- Kč vč. DPH.

RO Usnesení č. 152/25–2011

I. bere na vědomí

Zprávu pí Sedlákové o záměru prodeje nákladního
automobilu Multicar M 24/P-DLH, který byl vyvěšen na
úřední desce.

II. souhlasí

S vyřazením nákladního automobilu Multicar M
24/P-DLH z majetku obce.

III. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na odkup nákladního automobilu Multicar M 24/P-DLH-žebřík od:
1. Pavla Stuchlíka za cenu 4.500,- Kč,
2. Romana Petráka za cenu 5.000,- Kč.

IV. schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající)
a Romanem Petrákem (kupující). Předmětem smlouvy je
prodej nákladního automobilu Multicar M 24/P-DLH za
cenu 5.000,- Kč.

V. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 153/25–2011

I. uděluje

Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě
v obci Psáry dle čl. 5:
1. Janě Moravcové, Hospůdka Na Hřišti v Dolních Jirčanech, hudební produkce dne 10. 9. 2011.

RO Usnesení č. 154/25–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126003019/1 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je věcné břemeno na pozemcích p. č. 1082, 1077 a 625/1 k. ú. Psáry za
jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 155/25–2011

I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na akci „Úprava povrchu části komunikace Pod Vápenkou“.

RO Usnesení č. 156/25–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2011 ze dne 14. září 2011
Usnesení č. 34/4–2011
I. bere na vědomí

IV. volí

Členem kontrolního výboru Ing. Jiřího Machuldu.

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

V. bere na vědomí

Usnesení č. 35/4–2011

VI. bere na vědomí

I. schvaluje
Návrh finančního výboru a zprošťuje jej úkolu na vypracováni směrnice o vymáhání pohledávek.

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

III. odvolává
Předsedu a člena kontrolního výboru JUDr. Josefa
Podlahu.

www.psary.cz

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Rezignaci Ing. Jiřího Janaty, Jakuba Adámka a Pavla
Otruby z členství v kontrolním výboru obce.

VII. volí

Členem a předsedou kontrolního výboru obce
Ing. Š těpánku Nezmarovou.

Usnesení č. 36/4–2011

I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku obce Psáry č. 2/2011
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o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.

Usnesení č. 37/4–2011

I. schvaluje

4. rozpočtové opatření na rok 2011 — navýšení
o 310.100,- Kč.

Usnesení č. 38/4–2011

I. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi Obci Psáry (prodávající)
a manž. Konrádovými (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 1079/20, ostatní plocha
o v ýměře 91 m2 za cenu 72.800,- Kč.

II. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající)
a manž. Horáčkovými (kupující). Předmětem smlouvy
je prodej pozemku parc. č. 395/11, trvalý travní porost
o výměře 223 m2 za cenu 178.400,- Kč.

III. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 39/4–2011

I. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající)
a manž. Birnerovými (kupující). Předmětem smlouvy
je prodej pozemku parc. č. 141/211, ostatní plocha
o v ýměře 88 m2 za cenu 105.600,- Kč.

o výměře 136 m2 za cenu 163.200,- Kč.

IV. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi Obci Psáry (prodávající)
a manž. Koppovými (kupující). Předmětem smlouvy
je prodej pozemku parc. č. 141/214, ostatní plocha
o v ýměře 122 m2 za cenu 146.400,- Kč.

V. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 40/4–2011

I. přerušuje

Jednání o bodu č. 8 programu zasedání — Smlouvy
s OPT REAL spol. s. r. o. na předání technické infrastruktury v lokalitě Ve Stráži (Psáry) a v komerční zóně (Dolní
Jirčany) do příštího zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 41/4–2011

I. souhlasí

S bezúplatným převodem pozemku parc. č. 373/30
o výměře 190 m2 k. ú. Dolní Jirčany ve vlastnictví České
Republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Psáry.

Usnesení č. 42/4–2011

I. určuje

Jako člena osadního výboru Na Vysoké JUDr. Vladimíra
Peroutku místo Michala Řezníčka.

II. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi Obci Psáry (prodávající)
a MUDr. Sokolem (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 141/212, ostatní plocha o výměře
124 m2 za cenu 148.800,- Kč.

III. schvaluje

Znění kupní smlouvy mezi Obci Psáry (prodávající)
a Kateřinou Kočerovou (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 141/213, ostatní plocha

Příští zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
je naplánováno na 14. prosince
2011 od 18 hod.

I. schvaluje

Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Psáry, okres Praha-západ, IČ 70840512.

RO Usnesení č. 158/26–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Energetický audit
Obecního úřadu Psáry“ dle zadání od:
1. Ing. Petra Nováka za cenu 45.000,- Kč bez DPH,
2. Ing. Renaty Topinkové za cenu 25.000,- Kč bez DPH,
3. Ing. Petra Čeňka za cenu 26.666,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem nejvýhodnější cenové nabídky od Ing.
Renaty Topinkové za cenu 25.000,- Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 159/26–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na opravy komunikací v ul.
Ve Svahu, Na Vápence a K Junčáku od:
1. Hedoz s. r. o. za cenu 157.810,- Kč bez DPH
2. Commatel – Uher s. r. o. za cenu 228.550,- Kč bez DPH
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I. schvaluje
Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126008900/005 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 664/1 k. ú. Dolní Jirčany za
jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

II. schvaluje
Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126301825/006 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 465/314, PK 686 k. ú.
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

II. souhlasí
S výběrem výhodnější nabídky od Hedoz s. r. o. za cenu
157.810,- Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 160/26–2011
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na výstavbu přípojky vodovodu a kanalizace pro pozemek p. č. 583/56 k. ú.
Psáry od:
1. Hedoz s. r. o. za cenu 29.335,- Kč bez DPH,
2. Viro s. r. o. za cenu 35.900,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

RO Usnesení č. 165/27–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o započtení pohledávek mezi obcí Psáry
a Ing. Petrem Jungem. Předmětem dohody je započtení
pohledávky ve výši 474.100,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 161/26–2011
I. schvaluje
Projektovou dokumentaci pro projekt „Pořízení zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“.
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Starostu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 163/26–2011

I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Ing. Antonínem Fryčem (dárce). Předmětem smlouvy
je finanční dar ve výši 100.000,- Kč na nákup dýchacích
přístrojů pro SDH Dolní Jirčany.

II. pověřuje

Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 164/26–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

II. schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IE-12-6003505/1 mezi obcí Psáry
(budoucí oprávněný) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí
oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 663 a 689 k. ú. Dolní Jirčany
za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

RO Usnesení č. 166/27–2011

III. pověřuje

Předložené cenové nabídky na „Geodetické zaměření
pro zpracování projektu na cyklostezky“ od:
1. Luboše Jordána za cenu 33.000,- Kč bez DPH,
2. Ing. Pavla Černého za cenu 34.500,- Kč bez DPH.

I. bere na vědomí

I. bere na vědomí

II. souhlasí

S výběrem výhodnější cenové nabídky od Luboše Jordána za cenu 33.000,- Kč bez DPH.

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-1260051115/001 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 631/1, 679/11 a 1077
k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

Starostu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 168/27–2011
Předložené cenové nabídky na „Výměnu svítidel v ul.
Sportovní“ od:
1. Elektro Hladík za cenu 69.970,- Kč bez DPH,
2. Elektro Michal Pokorný za cenu 77.178,- Kč bez DPH.

II. souhlasí
S výběrem výhodnější cenové nabídky od Elektro Hladík
za cenu 69.970,- Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 169/27–2011
I. souhlasí
S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2011 ze dne 5. října 2011
RO Usnesení č. 170/28–2011
I. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „Úprava povrchu části komunikace
Pod Vápenkou v Psárech“.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější nabídky od Hedoz s. r. o. za cenu
29.335,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2011 ze dne 3. října 2011

RO Usnesení č. 167/27–2011

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2011 ze dne 19. září 2011
RO Usnesení č. 157/26–2011

RO Usnesení č. 162/26–2011

S výběrem nejvhodnější nabídky od Silnice Chmelíř
s. r. o. za cenu 1.478.448,- Kč bez DPH.

III. schvaluje
Znění Smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a Silnice Chmelíř
s. r. o. Předmětem smlouvy je úprava povrchu části komunikace Pod Vápenkou za cenu 1.478.448,- Kč bez
DPH.

www.psary.cz

IV. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 171/28–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na stavební dozor pro
stavbu „Úprava části povrchu komunikace Pod
Vápenkou“ od:
1. Ing. Nádvorníka za cenu 26.612,- Kč vč. DPH (není
plátce DPH),
2. Ing. Procházky za cenu 49.000,- Kč bez DPH,
3. Ing. Kopala za cenu 58.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější cenové nabídky od Ing. Nádvorníka za cenu 26.612,- Kč vč. DPH.
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Informace z obce

Milan Vácha, starosta

4 miliony korun leží na našich ulicích
Pojmy bydliště a trvalý pobyt jsou pro mnoho
lidí téměř synonymem, pro obec a její rozpočet však
znamenají zásadní rozdíl. Podle odhadu žije v Psárech
a Dolních Jirčanech více než 4 000 obyvatel, trvale
hlášeno je ale jen 3 455 občanů. To znamená přibližně
600 obyvatel, kteří zde mají své bydliště, nikoli však
trvalý pobyt. A v čem spočívá zásadní rozdíl?
Obec má mnoho výdajů, ale jen jediné dva nárokové příjmy: daň z nemovitosti a podíl z daňových
výnosů našeho státu. Tento podíl se vypočítává
podle počtu obyvatel konkrétní obce,

a to
pouze podle trvale hlášených obyvatel. Pro nás to v dlouhodobém
průměru znamená 6 600 Kč na každého občana ročně
(více v článku „Víte co je RUD?“ na vedlejší straně – pozn.
red.). 600 nepřihlášených obyvatel lze tedy vyčíslit
jako skoro 4 miliony, o které je každý rok náš

obecní rozpočet chudší. Téměř 4 miliony korun,
které leží na našich ulicích, jen je zvednout...
Důvody, proč se lidé nehlásí k trvalému pobytu
v obci, kde skutečně žijí, jsou různé: finanční, osobní,
sociální, zdravotní, pracovní, někdy méně, jindy více
závažné. Ve středočeských obcích mezi ně nejčastější patří pražský byt s regulovaným nájemným,
obavy z přechodu na jiný
finanční

úřad
(mimochodem v posledních letech již zbytečné), případně nechuť
absolvovat byrokratickou mašinérii spojenou s přehlašováním pobytu. Na každého občana žijícího sice
v naší obci, ale trvale hlášeného v Praze, dostává
hlavní město dotaci zhruba 32 000 Kč, obec Psáry
ani korunu. Ani korunu, která by mohla být využita
na zkvalitnění života obce, ve které společně
žijeme.

Příspěvek za trvale hlášeného občana přepočtený na stávající či plánované výdaje:
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Stačí jedna návštěva obecního úřadu, kde je
potřeba:
yy vyplnit přihlašovací lístek,
yy předložit občanský průkaz,
yy doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit
oprávněnost užívání bytu, anebo předložit
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí
souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému
pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Kde si lze zařídit nový občanský
průkaz?
Na Obecním úřadě v Jesenici, Budějovická 303,
nebo na MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
Na úřadě předložte:
yy vyplněnou žádost o vydání občanského
průkazu,
yy jednu průkazovou fotografii,
yy dosavadní občanský průkaz,
yy potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Víte, co je RUD?

Vyzývám všechny, kteří v obci žijí a nejsou zde trvale hlášeni, aby zvážili možnost přihlásit se
k trvalému pobytu. Zaměstnanci obecního úřadu vám s veškerými administrativními úkony ochotně pomohou. Dále žádám ostatní občany, aby se pokusili přesvědčit své kamarády, sousedy
a známé, o kterých vědí, že se k nám do obce ještě nepřihlásili. Každý jeden pomůže!
Pro získání dotace již v příštím roce je nutné se přihlásit do 31. 12. 2011.



22 x 
35 x 
52 x 
76 x 
82 x 
85 x 
101 x 
102 x 
265 x 
403 x 
600 x 

Jak se přihlásit k trvalému pobytu?

= dva autobusové zájezdy seniorů na divadelní představení
= dotace na dva dětské dny (Psáry a Dolní Jirčany)
= dotace na provoz sociální a zdravotní služby
= roční náklady na provoz linky 334 Psáry – Smíchovské nádraží
= další pracovník „rychlé roty“ na plný úvazek pečující o vzhled obce
= roční náklady na provoz sdílené obecní policie Jesenice
= pronájem prostor pro 2 třídy mateřské (základní) školy, a tím zvýšení kapacity o 50 dětí
= oprava všech autobusových zastávek
= zametací stroj Multicar na čištění komunikací (s dotací)
= roční provozní dotace pro všechna zájmová sdružení (SDH, sportovci, myslivci)
= vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem a osvětlením (bez dotace)
= roční úhrada splátek všech úvěrů a půjček obce
= 88 % z ceny pozemků potřebných pro výstavbu nové základní školy
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Že jste o něm nikdy neslyšeli? Možná vám to připomene rudu (tu železnou), ženy mohou snít o Rudovi
od sousedů. Ale pro starostky a starosty je RUD noční
můrou. Prostřednictvím RUD se totiž zajišťuje financování obcí, a to tak, že na tom všechny obce s výjimkou čtyř největších měst tratí.
Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Věry
Kovářové, předsedkyně politického hnutí Starostové
a nezávislí ve Středočeském kraji, která již řadu let
bojuje za odstranění diskriminace ve financování
obcí.
 Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde
o systém financování všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty
21,4 %.
 O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby (dohody), daně z příjmů
fyzických a právnických osob.
 Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na živnostenský list) se sídlem na území obce, velikost
katastru obce. A koeficienty dle velikosti obce.
 Má výkonnost ekonomiky vliv na výši
příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní, a tím
i příjmy obcí, vyšší, a naopak. V době hospodářské
krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím
klesají.
 Existují rozdíly v příjmech na jednoho
www.psary.cz

Demonstrace starostů na podporu novely zákona
RUD dne 21. 9. 2011
obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či
město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
 Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi
a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají
v průměru 6 500 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč.
Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce
6,5násobný.
 Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD
připravený ministerstvem financí. O co v ní jde?
Má snížit diskriminační rozdíl ve financování mezi
nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5násobku na
3 násobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení
místních samospráv ČR (SMS ČR) a politického hnutí
Starostové a nezávislí (STAN).
 Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím
a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 až 2 400 Kč
na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní
dopad to bude mít na všechny obce a města kromě
čtyř největších měst.
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 O jakou částku jde v případě naší obce?
Dnes vaše obec dostává 21 447 000 Kč, dle návrhu
by se příjmy zvýšily o 6 726 000 Kč. Sami si nejspíš
umíte představit, co by vaše obec mohla díky těmto
penězům realizovat.
 Odkud se vezmou peníze na změnu zákona
o RUD?
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev,
které nebyly vždy rozdělovány transparentně,
1,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva školství na počet
žáků ve škole a 5 mld. Kč se vezme z rozpočtu 4 největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
 Proč se odebírají peníze právě 4 největším
městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města
peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny
a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl
odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim
náležely neprávem. Např. na jednoho Plzeňana je
v současné době dvakrát více peněz než na jednoho
občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně
– obě města jsou statutární a plní stejné funkce
a povinnosti.
 Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se
mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit.
Nadále budou dostávat několikrát více než ostatní
obce.
 Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují

 ivadla. Praha platí vybudování komunikací, po
d
kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do
okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři dny
v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují
odpad atd. A obce? Ty také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na
svých katastrech. Kromě toho velká část občanů bydlí
na venkově, používá místní infrastrukturu a veřejnou
dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze,
kde mají také většinou i sídlo své firmy. Praha pak za
ně dostává 31 700 Kč/1 obyvatele včetně 30 % jejich
daňové povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve
kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany
v rámci systému RUD ani korunu.
 O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to
pravda?
Myslím, že některé kauzy jsou dostatečně známé.
 Jak se staví starostky a starostové ke změně
zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být
odstraněn diskriminační rozdíl ve financování měst
a obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční
záměry, stavět školky, školy, nové chodníky, místa
pro volný čas. Mimo čtyři největší města žije 80 %
obyvatel naší republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni
zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov
a jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali o sobě
slyšet a chtějí změnu zákona – už je na čase!
Lucie Libovická

Autobusová linka 334

Smíchovské nádraží dorazí s přibližně dvaceti cestujícími. Druhý spoj v 6.42 už je vytížen plně. Vzhledem
k dopravním tarifům jsme zaznamenali přestupy
cestujících v Psárech z/do Jílového, v Jesenici z/do
Kamenice nebo Týnce nad Sázavou a v Lahovicích
z/do Radotína nebo Zbraslavi. Ranní spoj ze Smíchova
do Psár využívá cca šest cestujících. Odpolední spoje
z Prahy jsou vytíženy pouze
na padesát procent, proto
možné úpravy časů odjezdů
budeme ještě zjišťovat dalším průzkumem. Jakékoliv
Vaše nápady a náměty na
zlepšení MHD mi prosím
zašlete, rád se je pokusím
prosadit do života.
Přeji Vám příjemné a bezpečné cestování.
Luděk Nezmar,
nezmar@psary.cz

Myslím, že pro každého komunálního politika je
příjemné, pokud se nějaký jeho počin ukáže být
smysluplným a lidmi ceněným. Rád bych všem poděkoval za vstřícné hodnocení nové autobusové linky
a ujistil Vás, že po zkušebním provozu se pokusíme
o rozšíření časů, v nichž
bude tento nový spoj jezdit.
Linka je v provozu od 1. září
a zvykli jsme si na ni poměrně rychle, protože již druhý
den jejího provozu musel
dopravce namísto minibusu
přistavit standardní autobus.
Obsazenost jednotlivých
spojů je závislá především
na čase, ve kterém je spoj
vypraven. Ten první vyjíždí
ze Psár v 5.40 ráno a na
10
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Vít Olmr

Moldavská delegace v Psárech
Dne 12. 10. 2011 navštívila naši obec delegace
dvaceti zástupců radnic a nevládních organizací
z Moldavské republiky a Podněstří.
Studijní pobyt v rámci projektu „Podpora účasti
občanů na řešení místních problémů ve vybraných
regionech Moldavska“ zrealizovala organizace
Člověk v tísni z prostředků České rozvojové agentury
a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem projektu
je podpořit nevládní organizace při zapojování občanů do veřejných záležitostí a při spolupráci s místními
zastupiteli.
Člověk v tísni vyhlásil již v roce 2005 projekt zaměřený na předávání české transformační zkušenosti
pracovníkům místní samosprávy. Prioritní cílovou
skupinou byli představitelé prodemokratických sil
na místních radnicích. Nyní se projekt rozšířil na
zástupce nevládních organizací a na vzájemnou
spolupráci. V delegaci tak byli zastoupeni nejen starostové a úředníci místních samospráv, ale rovněž
zástupci neziskových organizací při obcích, zabývající
se péčí o děti či důchodce. Během dvouhodinového
setkání starosta Milan Vácha s místostarostkou
Vlastou Málkovou odpovídali na četné dotazy na
téma vývoj občanské společnosti a vnímání demokracie v naší obci, zvláštní pozornost byla věnována
i komunikaci s občany ať již formou radničních
periodik, internetových stránek či prostých diskusí.
„Obec Psáry jsme vybrali z toho důvodu, že ji považujeme za jeden z příkladů, kde existuje v rámci zastu-

www.psary.cz

pitelstva iniciativa otevírat se občanům a spolupracovat
s nevládními organizacemi,“ vysvětlil důvod, proč
Moldavané navštívili právě naši obec, Ondřej
Nádvorník, zástupce společnosti Člověk v Tísni, která
poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc lidem
v ČR i ve světě. Kromě toho nejen v zemích bývalého
východního bloku podporuje rozvoj občanské společnosti a demokracie. Tak je tomu i v Moldavsku
a Podněstří.
Doufáme, že získané informace pomohou
Moldavským zástupcům vybudovat vlastní občanskou
společnost rychleji, než tomu bylo u nás.
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Protikorupční audit

Vít Olmr

7 statečných na startu
Ve čtvrtek 13. 10. 2011 na tiskové konferenci v Americkém centru byl
zahájen protikorupční projekt občanského sdružení Oživení nazvaný
„7 statečných“ zaměřený na prevenci korupce a zavedení standardů, které
jí mají zabránit.
unie nebo národSedm měst a obcí, které se účastní protikorupčního
auditu, se dobrovolně dalo na cestu boje proti korupci
ních finančních
a v následujících 12 měsících odkryje pracovníkům
zdrojů. Obdobně vysoce rizikovou oblastí je i naklásdružení Oživení pozadí výběru veřejných zakázek
dání s veřejným majetkem, se kterým samosprávní
v jejich samosprávách, poskytne vyhlášky, nařízení
územní celky hospodaří. U větších samospráv pak
nemalou část tohoto majetku tvoří majetek finanční,
a směrnice používané při správě veřejného majetku
což může představovat relativně velký potenciál
a umožní nahlédnout pod pokličku chodu úřadů.
Protikorupční audit se zaměří zejména na rizikové
prostředků, které lze „úspěšně“ znehodnocovat nebo
oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodanehospodárně utratit.
ření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace,
Na rozdíl od klasického auditu není v tomto příinformační politika a transparentní rozhodování
padě cílem odhalování starých křivd či jiný hon na
orgánů samospráv, fungování společností ovládanými
čarodějnice, ale zejména odhalení slabých míst, která
samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů
mohou vést ke korupčnímu prostředí, a naopak
a vyřizování stížností úřadem samosprávy.
nalezení příkladů řešení. Výstupem pak bude vznik
Rizikovými oblastmi však nejsou jen veřejné
nových standardů opatření a pravidel pro ostatní
zakázky nebo mechanismy veřejné podpory, ať už
samosprávy a jejich zavedení do praxe.
se jedná o čerpání prostředků ze zdrojů Evropské
Sdružení Oživení pro tento projekt sestavilo
a uditorský tým, jehož někteří členové jsou dlouholetí
spolupracovníci a věnují se prosazování principů
transparentnosti, objektivního informování veřejnosti
a hospodárnému nakládání s veřejným majetkem již
řadu let. Protikorupčního auditu se za realizační tým
zúčastní: Mgr. Oldřich Kužílek (Otevřená společnost,
o. p. s.), Mgr. Libor Michálek, MPA (finanční poradce
a analytik), Mgr. Ing. Petr Prchal (advokát), Mgr. Martin
Kameník (Oživení) a Ing. Štěpán Rattay (Oživení).
Sedm statečných neboli obce Karlovy Vary,
Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá
představují průřez samospráv od statutárního města
až po malou obec. Všechny obce se přihlásily do
programu dobrovolně a musely s občanským sdružením Oživení uzavřít smlouvu v rámci, v němž se

D
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zavazují nejen spolupracovat při analýze rizik, ale
rovněž k zavedení výsledných změn do praxe.
Protikorupční audit je hrazen zahraniční nadací
a jednotlivé obce musely pouze zaplatit vstupní
poplatek dle počtu obyvatel v rozsahu 10 000–
50 000 Kč. V naší obci byla částka hrazena sponzorským darem.
Statečnost se v tomto případě měří ochotou boje
proti zaběhnutým způsobům, což často budí nelibost
jak u politiků, tak úředníků a bude zajímavé sledovat,
jak se s tím jednotlivé samosprávy poperou, případně
jaké nedostatky budou odhaleny i v naší obci. O průběhu vás budeme informovat na obecních stránkách
www.psary.cz nebo na www.bezkorupce.cz/
audity-samosprav.

Děkujeme panu Davidu Grundelovi za částku 20 000 Kč
na pokrytí nákladů spojených se zapojením obce do protikorupčního auditu.
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Rozvoj obce

Luděk Nezmar
místostarosta obce

Nové centrum Psár a Dolních Jirčan
Hlavním cílem mé práci na radnici je z obce, která slouží jako místo k přespání, udělat místo k životu. S tím
velmi úzce souvisí i centrum obce, kde by měly být služby, obchody a ostatní věci zpříjemňující život. V našem
případě se v centru nachází areál bývalého JZD, který není chloubou, nýbrž ostudou. Proto jsme přistoupili
k řešení tohoto problému a rozhodli se jej řádně řešit.
Ve své dlouhé historii se obce Psáry a Dolní Jirčany
rozrůstaly a stále se k sobě přibližovaly, až je v současnosti od sebe odděluje pouze torzo bývalého
velkostatku. Nastal tak čas dřívější sousedy propojit
výstavbou nového společného společensko-obchodního centra. Podmínky k tomu jsou ideální, potřeba
naléhavá. Výrazné historické centrum nevzniklo ani
v jedné z těchto propojených obcí. A dnešní centrální
plocha je vlastně zemědělsko-průmyslovým úhorem
(brownfield) připraveným k novému užití.
Vycházeli jsme z těchto základních bodů:
yy Základem je vlastní centrální společenský prostor
– budoucí náměstí. Tedy místo, které známe z historie, prostor setkávání lidí, kultury a zajímavých
služeb, prostor příjemného pobytu, prostor, kde
se stále něco děje, kam je potřeba zajít.
yy Důležitá je plnohodnotná obchodní činnost a služby, jak pro místní obyvatele, tak pro „přespolní“,
nerušící centrální prostor.
yy Nezbytné je kvalitní bydlení v celé centrální zóně
i na jejích okrajích.
yy Standard bytů se musí přibližovat bydlení v rodin-

ných domech.
yy S tím souvisí i dostatek rekreačních a sportovních
ploch pro odpočinek a zábavu přímo v centru
nebo v blízkém okolí.
yy Atraktivní je vytvoření charakteristických a specifických prostor, objektů a orientačních prvků,
identifikujících místo.
yy Důležité je i posílení zaměstnanosti v obci, tedy
rezervovat prostory pro zájemce – investory.
Výchozí předpoklady navrženého konceptu řešení
jsou následující:
yy Navázání na stávající strukturu přírodního a umělého prostředí.
yy Využití přírodních prvků, jejich vtažení do centra
(zeleň, voda).
yy Soustředění základních funkcí do jednoho místa
s přijatelnou dostupností z celé obce.
yy Zklidnění a kultivování motorové dopravy
i dopravy v klidu (parkování).
yy Posílení pozice chodce, segregace dopravy.
yy Zajištění pohodlného, bezbariérového a orientačně
srozumitelného pohybu v centru.

yy Spojení vesnického rázu s moderní
architekturou.
Základem je vytvoření pevné struktury městského
charakteru soustředěné kolem nově navrženého
prostoru náměstí, která se postupně rozvolňuje
a splývá s charakterem stávající zástavby a okolní
krajiny. Náměstí je umístěno mezi dvěma kolmými
průhledovými osami – směrem východo-západním
ke kostelu sv. Václava a směrem severojižním s pohledem na krásnou přírodní scenérii svahu Štědřík. Osy
vycházejí z daných atraktivit místa a budou podpořeny dalšími prvky v průhledech.
Důležitým momentem je „duch místa“ a atmosféra
s tím spojená – zachování stávajícího, pravděpodobně
barokního, objektu zemědělské výroby a jeho přestavba na tržnici se zvýrazněním průhledu na věž
kostela, který se otvírá v podélné ose a který tvoří
hlavní kompoziční osu prostoru nového náměstí
i navazující obchodní ulice. Tím se snažíme navázat

na historii místa, propojit staré a nové do srozumitelného celku. Tato osa je na náměstí ukončena
novostavbou radnice.
Kolmá osa spojuje severní území obytných domů
a sportovních a rekreačních ploch s atraktivitami
umístěnými na jih od náměstí směrem k nové průjezdné dopravní tepně, zajišťující zásadní dopravní
obsluhu centrálního území. Z náměstí prochází krytým chodníkem (kolonádou) přes nově navržené
jezero (odlehčující oddychový prostor zlepšující prostředí po stránce psychické i klimatické), okolo frekventovaného nákupního centra (kde se kříží a odkud
se rozebíhají pěší komunikace i přepravní trasy, kde
jsou obchody, tržiště, parkovací plochy a vše, co je
k hospodářskému provozu centra zapotřebí), až
k zastávkám linkových autobusů na hlavní komunikaci, případně nově využitým plochám směrem
k potoku. Dalším výrazným prvkem centra je i volně
stojící dominantní objekt – kontrastní ke všem

OÚ Psáry

OÚ Psáry

Model nového centra obce promítnutý
na satelitní snímek

Model nového centra obce
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 statním, dům porostlý zelení na průběžných balo
konech jednotlivých pater, umístěný mezi náměstím
a parkovištěm obchodního centra. Může to být dům
bytový i administrativní. Umístění těchto výrazných
prvků při průjezdné komunikaci má i význam
propagační.
Na druhé straně, severněji od centra, v mírném
svahu se nachází čtvrť z obytných bodových domů.
Jak se svah zvedá a pozemek přechází do volné přírody, jednotlivé domy se snižují. Základní jednotkou
je vždy čtveřice domů propojená společným přízemním objektem – garážemi s potřebným zázemím
domu. Každý byt má něco navíc – přilehlý pozemek
u přízemních bytů, terasu na garážích v 1. patře,
balkon ve 2. či 3. patře a terasu v posledním, ustoupeném podlaží. Pro motorovou dopravu vzniká nová
komunikační síť, napojená na stávající Pražskou ulici
formou dvou kruhových křižovatek. Stávající Pražská
bude nadále zajišťovat přímý průjezd obcí, ale provoz
bude formou kruhových křižovatek zpomalen a pro
návštěvníky centra bude vytvořena paralelní zklidněná komunikace s autobusovými zastávkami a parkovacími plochami. Rovněž bude zajištěno napojení

na plánovaný obchvat Dolních Jirčan a pomocí dalších dvou kruhových křižovatek a zklidněných komunikací vzniká rastr, zajišťující dopravní obsluhu všech
objektů. Parkování rezidentů je uvažováno převážně
v garážích, které jsou vždy součástí skupiny domů,
kromě jiného je rezervováno množství parkovacích
míst podél komunikací, patrové parkoviště (využívající
spádu terénu) vně západní strany náměstí, parkoviště
u přístupu k rekreačním a sportovním plochám. Pěší
doprava je důsledně oddělena od dopravy automobilové a kříží se s automobilovou pouze na zklidněných úsecích tzv. obytných zón. Zároveň se počítá
s cyklistickými stezkami propojujícími centrum
s rekreačním okolím i vzdálenějšími a dalšími plánovanými cyklistickými stezkami.
Naším cílem není vše zastavět a nalít do Psár co
nejvíce betonu. Naším cílem je ze Psár a Dolních
Jirčan udělat místo, kde lidé chtějí bydlet, protože
se jim tam líbí a hezky žije. S touto vizí přistupujeme
ke všem plánovaným aktivitám v obci tak, aby primárně sloužily lidem a přitom se obec rozvíjela
v souladu s malebnou přírodou obklopující naši ves.

Pohled na stávající brownfield z kopce nad
OÚ Psáry severním směrem
16
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Informace z obce

Renáta Sedláková

Co se v obci udělalo v měsících září a říjnu
9Pravidelné
9
pondělní a úterní svozy odpadů z chatových oblastí.
9Úklid
9
a odvoz odpadů z kontejnerových stání.
9Úklid
9
autobusových zastávek, vysypání košů.
oplocení původní rozbořené zdi u ČOV
9Dokončení
9
Psáry.
9Posekání,
9
shrabání a odvoz trávy ze hřbitovů Psáry
a Dolní Jirčany, ul. Jílovská, Kutná, Psárská, Pražská,

pobytové louky a sídliště Štědřík, lokalita Vápenka,
Landor, Sportovní.
9Posekání
9
trávy, úklid, prořezání větví a kontrola
hracích prvků v zahradě mateřské školy.
9Oprava
9
povrchu ulice Prašná.
9Dovoz
9
písku do dopadových ploch na dětském
hřišti v Psárech.
9Posekání
9
dětských hřišť.

Rekonstrukce Dolnojirčanské
Dne 31. 8. 2011 byla dokončena dlouho očekávaná
rekonstrukce povrchu ul. Dolnojirčanské a současně
v tomto úseku byla vybudována nová dešťová
kanalizace.
Investorem stavby byla obec Jesenice a výběrové
řízení na realizaci stavby vyhrála spol. Eurovia CS,
a. s. za cenu (bez inženýringu) 1 791 255,- Kč. Do doby

dokončení páteřní komunikace Dolních Jirčan K3
využívá tuto komunikaci velké množství obyvatel
Dolních Jirčan, a proto obec Psáry na dílo přispěla
částkou 300 000,- Kč.
Obě stavby byly zkolaudovány dne 6. 10. 2011
Městským úřadem Černošice – odborem dopravy
a odborem vodního hospodářství.

Dolnojirčanská před rekonstrukcí

Dolnojirčanská po rekonstrukci

www.psary.cz
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Cvičení seniorů se setkalo s velkým
ohlasem

Nabídka cvičení pro seniory v psárském Domově
Laguna Psáry oslovila řadu místních občanů, kteří
již dva měsíce pravidelně navštěvují dopolední
lekce. Cvičení se zúčastňují i rodinní příslušníci
klientů z Laguny. Koncem září proběhlo i první
cvičení v bazénu, které oživilo běžné hodiny
v tělocvičně.
Oba kurzy jsou v tuto chvíli již naplněny, zájemci
se přesto mohou hlásit (tel. 602 714 101), protože
někteří cvičící si nezakoupili celoroční permanentku,
ale jen některé konkrétní měsíce.

Pozvánka na divadelní představení Dobře rozehraná partie
v divadle ABC dne 16. listopadu

Pojeďte s námi do divadla! Dobře rozehraná
partie je česká premiéra úspěšné divadelní komedie
o nesnesitelném mužském, jeho hospodyních,
z nichž žádná s ním není schopna vydržet déle než
pár dní, a jeho zoufalém synovi, který je pro tohoto
nerudného válečného veterána musí shánět. Skvělá
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví
a potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale
i ty, kteří kromě dobré zábavy čekají od divadla
nečekané zápletky, netradiční pohled na život
a dobré herecké výkony. A ty hra rozhodně nabízí.
Těšit se můžete na Jana Vlasáka, Petra Štěpánka,
Lukáše Jureka, Jitku Smutnou či Kateřinu
Veckerovou.
Lístky za zvýhodněnou cenu 160 Kč (cena

Zveme vás na Šatníkový butik,

který se za účasti herečky Terezy Bebarové
uskuteční 5. listopadu od 14 do 18 hod. v restauraci Na Kopečku v Dolních Jirčanech.
K dispozici bude dětský koutek a v případě
hezkého počasí i skákací hrad!
Od 19 hodin se můžete těšit na posezení při
zpěvu a hudbě místních kytarových nadšenců.
Využijte předvánoční
úklid k provětrání skříní
a vyrazte na šatníkový
butik, který pod patronací herečky Terezy
Bebarové pořádají členky sociální komise.
Prodávat můžete oblečení, boty, doplňky,
hračky a dětské oblečení, které je stále hezké,
funkční a moderní, ale
vám se již nehodí a přitom udělají radost
někomu jinému. Během
akce se můžete nejen
zbavit věcí, které vám doma zabírají místo, ale také
nakoupit zajímavé kousky do svého šatníku.
Zájemci o prodej se mohou stále hlásit na
tel. 602 714 101, na kterém zároveň získají bližší
informace.

dne 15. prosince od 15 hodin na OÚ Psáry

Členky sociální komise
opět srdečně zvou všechny
místní seniory a seniorky
tentokrát na předvánoční
posezení u kávy, cukroví
a koled. Vy, kdo rádi pečete,
můžete přinést vlastní
cukroví. Během odpoledne

Božena Zamrazilová 85 let

18

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2011

© L_amica – fotolia.com
© euthymia – fotolia.com

Zveme Vás na 1. vánoční trhy, které se budou konat 3. prosince od
10 hod. na prostranství naproti obecnímu úřadu (u restaurace U 2 nervů)

Během odpoledne proběhne vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější
vánoční ozdobu, ve které se utkají děti z mateřské a základní školy,
RC Domeček a klienti Laguna Psáry. Další soutěž ve zdobení tří vánočních stromků proběhne přímo na místě.

budeme vše společně ochutnávat a tři vítězné druhy
budou odměněny zajímavou
cenou. Cukroví samozřejmě
není podmínkou účasti.
Na všechny čeká malý
dárek!
Těšíme se na Vás!

Blahopřejeme našim občanům, kteří v listopadu a prosinci
oslaví významné životní jubileum

Vánoční trhy

Program od 14 hod.:
• Zahájení moderátorem
• Průvodci celého odpoledne budou Čert, Mikuláš a Anděl
• Vystoupení dětí z místní školy a klientů Laguna Psáry
• Soutěže pro děti
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

v divadle 320 Kč!) jsou k zakoupení v úředních
hodinách na OÚ Psáry. Odvoz bude opět zajištěn
ZDARMA autobusem v časech 17.15 hod. – zastávka
Psáry, 17.20 hod. – OÚ Psáry a 17.25 hod. – zastávka
D. Jirčany u kostela.

Pozvánka na 4. předvánoční setkání seniorů
© bertys30 – fotolia.com

Sociální komise

Vlasta Málková, místostarostka
a členka sociální komise

www.psary.cz

Marie Skřivanová

75 let

Antonín Vinecký

75 let

Pavel Soukup

70 let

Renate Vilímová

70 let
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Lucie Libovická

Životní cesta Stanislavy Seimlové alias
Marienky z Dovolené s Andělem
„Radujte se z maličkostí, nezatrpkněte a dejte na svou intuici,“ nabídla recept na šťastný život a pohodové
stáří herečka Stanislava Seimlová, která přijala pozvání členek sociální komise a přišla si popovídat s místními seniory. Bylo o čem vyprávět, protože osud jí namíchal pestrou životní paletu v podobě vzrušujícího
povolání, osudové lásky, dramatického odchodu z rodné vlasti i šťastného návratu.
Kromě květin a občerstvení čekal na herečku další
dárek. Díky pozvánce na toto setkání v minulém
Psárském zpravodaji ji poznala její bývalá spolužačka
z taneční konzervatoře, a tak došlo k bouřlivému
setkání po neuvěřitelných 60 letech! Společné povídání začalo vzpomínáním na rok 1949, kdy oběma
temperamentním dámám bylo krásných šestnáct let
a režisér Kimi Walló (otec Olgy Walló) si je spolu
s dalšími spolužáky prvního ročníku taneční konzervatoře vybral pro natáčení budovatelského filmu
Velká příležitost. „Nebyla to jen naše první herecká
příležitost, ale poprvé před kamerou se objevili také
Eduard Cupák, Květa Fialová či Vlasta Chramostová,
která byla profesorkou prvního ročníku konzervatoře
a hrála ve filmu hlavní roli,“ vypráví Stanislava
Seimlová. Od té doby šla z role do role a natočila asi
14 filmů, z nichž diváci znají především Dovolenou
Stanislava Seimlová s Františkem Dibarborou ve
s Andělem, Morálka paní Dulské, Plavecký mariáš,
filmu Dovolená s Andělem
Racek má zpoždění, Roztržka, Slepice a kostelník…
a pár společně strávených hodin během víkendu se
Stanislava se věnovala nejen filmu a televizi, ale
protáhlo
na pět let, protože v té době nikoho prosby
měla i stálé taneční angažmá v Karlínském divadle,
o
přeložení
lékaře, který odmítal vstoupit do KSČ,
kde sdílela šatnu s kolegyní Lukou Rubanovičovou,
nezajímaly.
Roli
nehrálo ani to, že na něj v Praze
která ji pozváním na svou svatbu zcela změnila život.
čekala
už
nejen
žena,
ale i dvě malé děti. „Když se
„Po obřadu následovala recepce u Pelikána a u stejného
narodila
první
dcerka,
pomáhala
mi s ní moje maminka.
stolu jako já seděl i jakýsi doktor, svědek novomanžela,
Mohla
jsem
tak
pokračovat
v
práci
v televizi, filmu
kterého jsem nikdy předtím neviděla. Pronášely se různé
i
divadle
a
byla
jsem
za
to
mámě
hrozně
vděčná. Když
přípitky, vstal i on, popřál novomanželům vše nejlepší
se
narodila
druhá
holčička,
rozhodla
jsem
se zůstat
a veřejně prohlásil, že do roka a do dne se se mnou
doma. Nikdy jsem toho nezalitovala a naopak kolegyně
ožení. Já si v duchu řekla, že se zbláznil, ale stalo se
z divadla mi to moc záviděly. Když byly mladší dceři
něco neuvěřitelného a za půl roku jsme se vzali,“ vzpodva roky, nastoupila jsem do ÚBOKu (Ústav bytové
míná Stanislava Seimlová se smíchem, který snadno
a oděvní kultury) Na Příkopech, kde jsem učila manedokáže nakazit všechny přítomné a provází ji po celý
kýnky pohybovou výchovu,“ popisuje nelehké období,
její život. Všichni přátelé jim prorokovali, že manželkdy se vzdala herecké kariéry, Stanislava Seimlová.
ství tanečnice a lékaře nevydrží víc jak dva roky. Mýlili
Psal se srpen 1968 a celá rodina odjela na dovose, protože tenhle osudový pár spolu prožil dlouhých
lenou do Dubrovníku v Jugoslávii. Tam se také
47 let. Recept na šťastné manželství prý spočívá
dozvěděli o okupaci a týden ve dne v noci debatovali
v několika maličkostech: mít stále s partnerem o čem
o tom, jestli se vrátí, nebo ne. „Rozhodli jsme se
mluvit, vzájemně se respektovat, nekontrolovat se,
nevrátit, ale vůbec jsme netušili, co s námi bude dál.
nežárlit a věřit si. Jak jednoduché a zároveň tak těžko
V ty dny probíhala ve městě podpisová akce, proproveditelné! Po svatbě Stáňa hrála a natáčela dál,
střednictvím které vyjadřovali místní lidé, ale i turisté
manžel byl ale odvolán do Mostu, aby na půl roku
zastupoval místního primáře. Manželství na dálku
z celého světa svůj nesouhlas s naší okupací. Stáli
20
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jsme u listin a oslovil nás německy mluvící pán, který
chtěl vysvětlit, co se děje. Manžel mluvil výborně
německy, a tak mu vše pověděl. Obchodník
z Holandska si postěžoval, že je zde na dovolené se
ženou, která musela zůstat v hotelu, protože má
lidově řečeno „hexenšus“. Manžel jako většina lékařů
s sebou vozil vždy kufřík s léky, a tak se nabídnul, že
může pomoci,“ pokračuje ve vyprávění paní Stanislava.
A jak to v románových příbězích bývá, paní se zázračně uzdravila a rodiny navázaly přátelství, které vyvrcholilo nabídkou, že zaplatí panu doktorovi letenku
do Holandska a pomohou mu najít zaměstnání,
zatímco ona s dětmi zůstane zatím v Dubrovníku.
Díky vlně jugoslávské solidarity, kdy Češi dostávali
zdarma poukázky na jídlo a ubytování, mohla paní
Stáňa zůstat a jako zázrakem již za pár dní držela
v ruce také letenky, které poskytla nizozemská universita v Leidenu všem rodinám vysokoškolsky vzdělaných Čechů, aby mohly přiletět do Holandska.
Rodina se shledala a nastal čas pro další románovou
kapitolu. „Díky velké snaze pana Arcena, se kterým
jsme se seznámili v Jugoslávii, dostal můj muž asi 250
nabídek na místo lékaře. A v tuto chvíli, kdy jsme řešili,
kterou přijmout, přišel opět okamžik, který jsme s manželem nazývali Prst Boží, a vždy se jím řídili,“ popisuje
další z osudových znamení, které ji provázejí celý
život, neuvěřitelně vitální žena, která příští rok oslaví
80. narozeniny. Na jedné z ještě neotevřených obálek
bylo totiž místo jména František či Franz napsáno
nesprávně Karel. A manžel paní Stanislavy, aniž obálku
rozlepil, jen prohlásil, že tohle místo bere, protože
Karel byl jeho tatínek. Nabídka byla skvělá a rodina
se pro ni opravdu rozhodla.

V Holandsku společně prožili krásných 37 let, dcery
se vdaly a díky vnoučatům, kterým je nyní 17 a 21 let,
je z paní Stanislavy také babička. Ani v zahraničí
nezahálela a otevřela si baletní přípravku pro děti.
Všichni, včetně vnoučat, která se narodila v Holandsku,
mluví výborně česky, což je zásluha paní Stanislavy,
která je na mateřštinu pyšná a považuje ji za největší
bohatství, které člověk má. Manžel paní Stanislavy,
ze kterého se v zahraničí stal uznávaný lékař, však
před pěti lety zemřel; ona se jen těžko smiřovala se
ztrátou milovaného člověka a stála před rozhodnutím, co dál. Mohla buď zůstat dál v Holandsku, kde
žije i mladší dcera s manželem a vnoučaty, nebo se
odstěhovat do milovaných Čech, kde má dlouholeté
přátele a kde také žije starší dcera s manželem, kteří
se věnují poradenství a spolupracují s holandskými
firmami. Vše vyřešil opět osud, intuice, nebo jestli
chcete, „Prst Boží“. Pár týdnů po pohřbu našla dcera
žijící nedaleko Prahy ve schránce lístek s nabídkou
pronájmu dvougeneračního domu přímo v ulici, kde
bydlí. Když s matkou telefonovala, letmo se o nabídce
zmínila. Paní Stanislava, aniž by znala cenu a věděla,
jak dům vypadá, jí rovnou řekla, ať to vezme. Celá
rodina se divila, jen desetiletý vnuk prohlásil, že to
tak určitě zařídil děda. Kdo ví, pravdou je, že již několik
let žijí společně ve dvojdomku a jsou tady všichni
spokojeni. Paní Stanislava se věnuje svým četným
koníčkům a zájmům, stýká se s přáteli, jezdí na výlety
a dovolené, čte, poslouchá moderní hudbu a hlavně,
raduje se z maličkostí. Dál se řídí svou intuicí, dává
věcem volný průchod a netrápí se, když se něco
nepodaří. Život jde prostě dál, a tak zbývá jen popřát,
aby šel co nejlépe a ještě hodně dlouho!

Setkání seniorů s herečkou Stanislavou Seimlovou
Zasedačka obecního úřadu již byla jistě svědkem
mnoha zajímavých událostí, přesto si troufám tvrdit,
že mnoho podobných setkání, jaké proběhlo 21. září,
ještě nezaznamenala. Herečka Stanislava Seimlová,
kterou pozvaly členky sociální komise na setkání
našich seniorů, je výjimečná osobnost a dokázala
okouzlit svým humorem, vypravěčským uměním
a mnoha historkami ze svého osobního i profesního
života přítomné bez rozdílu věku. Svým nadhledem
a životním optimismem všechny nakazila, a tak ve
čtyři odpoledne mohli návštěvníci úřadu slyšet sborově zpívanou píseň Už mě koně vyvádějí či Okolo
Hradce, což jen dokazuje, že dobrá nálada a zpěv se
mohou pojit i s nealkoholickými nápoji. Pozvání
tentokrát přijaly i členky Klubu seniorů z Dolních
Břežan, se kterými jsme nově navázaly spolupráci,
www.psary.cz

a věřím, že společně se nám podaří zrealizovat i další
akce. Přijďte příště i vy!
Vlasta Málková
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Škola

Mgr. Martina Běťáková
zástupkyně ředitelky školy

Nový školní rok zahájen

Září je v každé škole jedním z nejrušnějších měsíců, a u nás tomu nebylo jinak. 1. září jsme zahájili školní
rok ještě v duchu veselé zábavy, ale druhým školním dnem začala tvrdá práce pro všechny děti, pedagogy
i technicko-hospodářské pracovníky. Nová paní ředitelka, Mgr. Irena Vejsadová, stanovila jasné priority:
vzdělávací proces, komunikace a spolupráce.
dostanou do e-mailu přesně ty informace, které se
VZDĚLÁVACÍ PROCES
týkají konkrétně třídy, již jejich dítě navštěvuje. Všichni
Hlavním úkolem a posláním školy je vzdělávací
pedagogové školy i školky mají nově zřízenou vlastní
proces. Záleží na různých úhlech pohledu, co je v této
mailovou adresu, určenou pro komunikaci s rodiči.
oblasti považováno za prioritu. Po domluvě s pedaElektronická komunikace je rychlá a velmi snadná,
gogy jsme si v tomto školním roce vytyčili jako prioritu
ovšem uvědomujeme si, že nemůže plně nahradit
kvalitu. Snahou nás všech bude věnovat veškerou
osobní kontakt. Nové možnosti rozhodně neznameenergii vzdělávacímu procesu, který nebude narunají, že bychom chtěli omezit osobní rozhovory. Stačí
šován dalšími aktivitami, kterými by se škola prezennapsat, zavolat a domluvit si schůzku ať již s vedením
tovala veřejnosti na venek. Nebudeme možná tolik
školy, či s kterýmkoli pedagogem.
vidět a slyšet, o to více se ale budeme snažit zvládat
vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro
harmonickou a tolerantní společnost.
Podzimní sběr papíru
Součástí školního vzdělávacího programu je
V týdnu od 24. do 31. října proběhne sběr
i nabídka nepovinných předmětů, které jsou klasifistarého papíru. Kontejner bude přistaven k hlavní
kovány na vysvědčení a stávají se nedílnou součástí
budově základní školy od pondělí do pondělí
svobodně zvoleného nadstandardního individuálního
a bude přístupný veřejnosti. Za nasbíraný papír
vzdělávání každého žáka. Nepovinné předměty
obdrží škola peníze, které budou použity na nákup
navštěvují žáci zdarma.
školních pomůcek. Prosíme, zapojte se!
Kromě nepovinných předmětů si žáci ZŠ i děti
z MŠ mohou zvolit návštěvu kroužků. Účast žáka na
Rodiče, registrujte se!
kroužcích je placenou službou.
Vytvořte si vlastní účet na stránkách
KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
www.skolapsary.cz. Budete do e-mailu dostávat
O důležitosti komunikace není potřeba nikoho
aktuální informace určené právě pro třídu svého
přesvědčovat. Jako hlavní komunikační médium mezi
dítěte!
rodiči a školou jsme zvolili moderní funkční web. Na
Odhlašování obědů
adrese www.skolapsary.cz naleznete veškeré
Nově je možno odhlašovat obědy formou sms
aktuality ze školy i školky, zprovozněna byla i služba
na
tel. č. 734 573 452.
rozesílání zpráv po třídách – registrovaní rodiče

D
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Děkujeme společnosti
RUMPOLD, která poskytla
sponzorský dar ve výši 18 000,Kč na poznávací zájezd pro čtyři
třídy mateřské školky. Děti
navštívily středisko ekologické
výchovy Toulcův dvůr, zúčastnily se vzdělávacího programu
o domácích zvířátkách či o třídění odpadu a užily si spoustu
legrace.
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Nepovinné předměty

V letošním školním roce škola otevřela následující nepovinné předměty vyučované od začátku školního roku:

1.–3. třída
nepovinný předmět

učitel

termín

počet žáků

pohybové hry – dívky

Mgr. J. Michálková

čtvrtek lichý týden 14.30–16.00

12

pohybové hry – chlapci

Mgr. J. Michálková

čtvrtek sudý týden 14.30–16.00

13

veselé zpívání

L. Matoušová

pondělí 15.00–15.45

výtvarné činnosti

M. Gajdošová

úterý 15.00–15.45

nepovinný předmět

učitel

termín

povídáme si anglicky (4. tř.)

M. Wills

středa 13.40–14.25

12

povídáme si anglicky (5. tř)

M. Wills

pondělí 12.45–13.30

15

příprava na gymnázium

Mgr. Vejsadová/Matysová úterý 13.40–14.25

7
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4.–5. třída
počet žáků

9

Kroužky

V letošním školním roce ZŠ i MŠ nabízí v odpoledních hodinách kroužky, které se začaly vyučovat od října.
kroužek

učitel

přihlášených

MŠ, ZŠ

flétna

Kristen/Matoušová/Běťáková

MŠ, ZŠ

hrátky s angličtinou

M. Wills

MŠ

hudebně-dramatický

Švábová

připravuje se

ZŠ

chovatelský kroužek

Kopanicová

připravuje se

MŠ

jóga

Fremuntová

10

MŠ, ZŠ

keramika

Císařová/Mauer

42

ZŠ

klavír

Mauerová

6

ZŠ

kytara

Mauerová

8

MŠ, ZŠ

street dance

Štěpánková/Kačírková

taekwondo

Zámečník

17

36
9

Přesný seznam s počtem žáků či dětí bude zveřejněn v následujícím zpravodaji.

Rodinné centrum DOMEČEK
Cvičení pro rodiče s dětmi, každý čtvrtek od 9.30
do 10.15 hod. v tělocvičně základní školy Psáry
Děti (1–3 roky) ještě samy
nedokážou udržet delší
dobu pozornost, aby
zopakovaly vše, co se
po nich žádá, a tak
mají po ruce
maminku (tatínka), která(ý) jim
se vším pomůže. Celá lekce je
doprovázena

www.psary.cz

spoustou říkanek a využívá se pomůcek a náčiní.
Struktura hodiny se z velké části zachovává, protože
děti si tak postupně osvojí jednotlivé cviky. Při cvičení
si děti mohou užít nejen spolupráci se svým rodičem,
ale poznávají i nové kamarády v kolektivu a především získávají základy pro práci s vlastním tělem.
Informace a registrace:
jitka@juan.cz, tel. 733 646 155, cena: 75,- Kč

Herna pro batolata

Volná herna pro předškolkové děti bude otevřena
jednou za 14 dní v pondělí od 15 do 17 hod. Bližší
informace a registrace u paní Vlasty Hubíkové,
hubikova@seznam.cz nebo 739 224 340.
Vstup 20,- Kč.
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Děti přivítaly nový školní rok olympiádou
První školní den zpestřila obec Psáry dětem olympiádou. Na zahradě mateřské školy uspořádala ve
spolupráci s volnočasovou agenturou, pedagogickými
pracovníky, dobrovolníky z řad sociální komise a hasiči z Dolních Jirčan řadu atrakcí a soutěží. Během
celého slunného dne čekaly na děti nafukovací hrady,
prolézačky, lukostřelba, bobocary, bungeerunning
i klasické disciplíny jako je skákání v pytlích či prolézání pytle strachu. Za své výkony, které byly na
několika stanovištích hodnoceny, si malí olympionici
odnesli pěkné ceny. V obležení dětí i dospělých bylo
i místo před školkou, kde dolnojirčanští hasiči před-

váděli zásahovou techniku a děti si mohly vše samy
vyzkoušet. Pochutnat si všichni mohli na koláčích,
štrúdlech a bábovkách, které pro nás napekla firma
Penam.

Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy, fasády
a jiné práce
ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Prodej slepiček
D
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před
snáškou.
Stáří slepiček 18–20 týdnu – cena 138–148 Kč/ks,
starší 20 týdnů – 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v úterý 25. října 2011
Psáry – u fotbalového hřiště – v 15.55 hod.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165 166
a 415 740 719

Děkujeme za výborné pečivo, které věnovala firma
PENAM na dětskou olympiádu při příležitosti zahájení
nového školního roku dne
1. září.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2011
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Pohřebnictví

Lucie Libovická

I čas Dušiček má svá pravidla
Přelom října a listopadu bývá díky Dušičkám, neboli Památce zesnulých, dobou, kdy se i ti největší ateisté
a odpůrci tradic vydávají alespoň jednou ročně na hřbitov, aby na místě, kde odpočívají jejich nejbližší,
rozsvítili svíčky a položili květiny.

Na katastrech našich obcí se nacházejí dva hřbitovy. Na starším, který leží u kostela v Dolních
Jirčanech, je 190 evidovaných hrobových míst, čímž
je kapacita zcela naplněna. Nejstarší hrob s čitelným
náhrobkem najdete hned u vchodu. Odpočívá zde
v Pánu zemřelý Jan Jindřich Paraubek, královský
poštmistr z Jesenice, který zemřel 31. 8. 1831 ve věku
58 let, a další členové rodiny včetně Václava
Zadubského, rytíře ze Schöthalu († 21. 4. 1863). I další
nejstarší hroby připomínají spíše historii Jesenice,

která církevní kolaturou spadala pod Jirčany; na
jesenickém hřbitově se začalo pohřbívat teprve v roce
1938.
Hřbitov v Psárech vznikl podle pamětníků v roce
1927, kdy místní sedlák pan Járka zdarma převedl
na obec pozemek na okraji obce směrem na Libeň.
Díky tomuto hřbitovu je k dispozici dalších 210 hrobových míst, na kterých lze i v současné době zřizovat
nové hroby.
Veřejná pohřebiště mají svá pravidla, se kterými

by se měl každý návštěvník seznámit a podle nichž
by se měl chovat. Obec Psáry schválila v roce 2004
ve vyhlášce č. 24/2004 Řád veřejného pohřebiště
v Dolních Jirčanech a Psárech, který je k dispozici
v plném znění na internetu www.psary.cz/vyhlasky,
z něhož citujeme nejdůležitější pasáže:
yy Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se
takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých
a veřejnosti. Tzn. chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje,
omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky
mimo nádoby k tomu určené, vodit sem psy,
kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště
a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou
určeny. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup
povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

Co dělat v případě úmrtí
našich blízkých

mrtvého.
yy Kontaktujte na nonstop lince pohřební ústav,
který zajistí odvoz zesnulého. Důležité je vědět,
že záleží pouze na rozhodnutí pozůstalých,
jakou pohřební službu zvolí, byť jsou mnohdy
tlačeni k využití služeb jiné firmy.
yy Navštivte co nejdříve kancelář vámi vybrané
pohřební služby. Potřebujete s sebou občanský
průkaz a rodný list zemřelého, pokud žije jeho
manžel či manželka, tak i oddací list. Nově musíte

také předložit rodný list a občanský průkaz
objednavatele pohřbu. Na místě dojednáte
s pracovníkem pohřebního ústavu obřad a jeho
místo konání, květinovou výzdobu, rozloučení
v kostele (podle víry lze domluvit faráře různých
vyznání) a také tisk smutečního oznámení.
S sebou vezměte i šaty pro zesnulého. Pohřební
služba pak zařídí vše potřebné za vás včetně
zaslání dokladů na matriční úřad, který přímým
příbuzným poté zašle úmrtní list.

Úmrtí je pro pozůstalé vždy velmi bolestným
životním obdobím, přináší však kromě smutku také
řadu povinností, které nelze odložit na pozdější
dobu.
yy Pokud došlo k úmrtí doma, zavolejte lékaře, který
provede ohledání a vystaví list o prohlídce
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yy Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na
pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se
souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění
jím stanovených podmínek.
yy Odpadky je potřeba odkládat na stanovená místa
do nádob na odpad.
yy Bez souhlasu provozovatele se nesmí provádět
žádné výkopové práce související s pohřbem,
pohřbívání, ukládání a vsyp zpopelněných
lidských ostatků.
yy Evidence volných hrobových míst je na požádání
k nahlédnutí na OÚ Psáry. Každý občan má stejné
právo výběru hrobového místa.
yy Provozovatel pronajímá nájemcům písemnou
smlouvou místo na zřízení hrobky, kostrového
nebo urnového hrobu sloužícího k uložení ostatků
zesnulých na dobu 10 let. Poplatek za pronájem 
yy Ceny pohřbů se liší a pohybují podle místa
pohřbu, rozsahu květinové výzdoby a druhu
obřadu cca od 11 do 25 tisíc Kč.
yy Na pohřebné má nárok jen osoba, jež vypravila
pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která
byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za
podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí
trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je
stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
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se platí při uzavření smlouvy. (Ceny jsou přílohou
vyhlášky, například cena za pronájem hrobu o výměře 2,5 m2 za 10 let je 950 Kč, za hrobku 3 m2 – 1100 Kč,
za urnový hrob 1 m2 – 500 Kč)
yy Provozovatel je povinen obnovit pronájem místa
po uplynutí sjednané doby na další období, nájemce však musí ve vlastním zájmu před ukončením
užívacího práva k hrobovému místu požádat provozovatele o prodloužení doby nájmu.
yy U proplacených hrobových míst, včetně hrobů na
tzv. „věčné časy“, lze užívací právo hrobového
místa zrušit v případech, kdy toto místo není řádně
udržováno, působí dojmem místa opuštěného
a od posledního pohřbení těla v rakvi nebo uložení
urny uplynulo více jak 20 let nebo když hrobové
zařízení ohrožuje bezpečnost návštěvníků a uživatel na výzvu provozovatele o zjednání nápravy
v přiměřené lhůtě nereagoval.
Se žádostmi o zřízení hrobového místa, o souhlas s výkopovými pracemi, pohřbíváním či ukládáním uren do stávajících hrobů se obracejte na
Obecní úřad v Psárech, paní Šimkovou, tel.
241 940 454. Správcem dolnojirčanského hřbitova
je pan Šebek, tel. 724 813 610 a psárského paní
Machová 773 201 526.
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POHŘEBNÍ ÚSTAV
HL. M. PR AHY

Příspěvková organizace hlavního
města

JESENICE
u PRAHY
Průběžná 284
Vedoucí objednávkové kanceláře
pí Hovorková pro Vás zajistí veškeré
služby spojené s vypravením pohřbu.
Tel. 241 932 161, 606 323 064,
infolinka: 800 101 050 nonstop
www.pohrustav.cz

nepřetržitý odvoz zesnulých:
222 322 293, 222 321 544
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INTERNET

UVT BlesK
8 mbps / 480 Kč

je n í
připo

neomeZený přenos DaT

10 mbps / 720 Kč

UVTprofi firemní tarify, vyhrazené připojení s garantovanou dostupností a nadstandardním servisem
UVTbyt
tarify speciálně určené pro připojení domácností v bytových domech

Nabízíme zafinancování rozvodů ve Vašem bytovém domě. Kontaktujte nás pro bližší informace.
optické linky až do domu (bytu), dostupné ve vybraných lokalitách

UVTtel Nabídka služeb IP Telefonie. Chcete přestat být závislý na paušálech O2?!

12 mbps / 960 Kč
od 900,-Kč měsíčně

UVTfiber optické tarify, extra rychlé připojení optickým kabelem (to nejlepší, co lze dnes nabídnout),

TELEFON

K in T e r n e T U

od 250,-Kč měsíčně

od 480,-Kč měsíčně

plaŤTe jen To, Co proVoláTe!

Přidělení klasického telefonního čísla, které bude dostupné ze všech pevných i mobilních sítí. Velmi výhodné ceny volání!

CeníK Měsíční paušál za telefonní číslo
Ceny Volání za minutu

Pevná sít' ČR od 7 - 18 hod. všední dny
Pevná sít' ČR od 18 - 7 hod. všední dny + víkendy a svátky
Mobilní sít' ČR

36 Kč

1,2 Kč/min
0,6 Kč/min
3,0 Kč/min

Zóna i. 1,2 Kč/min. výběr destinací: pevné sítě - Švédsko, Belgie, Německo,
Anglie, Rakousko, Mad'arsko, Dánsko, USA, Řecko, Itálie, Polsko, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko,. . .

aKCe
aKTiVaCe ZDarma / CeníK TeleFonŮ:
SW telefon do PC
Interbell IB-136 telefon s displejem a náhlavní soupravou
Siemens DEST Gigaset C470 IP přenosný telefon
Gateway pro připojení 2 analogových telefonů

ZDarma
1 650 Kč
1 950 Kč
1 250 Kč

Zóna ii. 3,5 Kč/min. výběr destinací: pevné sítě - Slovensko

TELEVIZE
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KonTaKT

UVTtelevize Společnost UVT nabízí nově uživatelům ve vybraných lokalitách možnost přístupu k televiznímu vysílání prostřednictvím
technologie IPTV - kabelová televize nové generace. Digitální televize IPTV poskytuje digitální kvalitu obrazu i zvuku, bez jakéhokoliv šumu nebo zrnění
a bez nutnosti instalace anténního připojení. V nabídce více jak 80 programů a mnoho doplňkových služeb. Cena od 166,- Kč měsíčně

www.uvt.cz

email: internet@uvt.cz

ZPRAVODAJ
• ŘÍJEN
tel.:PSÁRSKÝ
296 397
496
Ceny
včetně2011
DPH

Myslivost

Z ptačí říše
Období léta je téměř za námi a podzim se neúprosně blíží. Mnozí z nás využívají babího léta
k posledním procházkám prosluněnou krajinou, kde
kromě volně žijící zvěře potkávají také spoustu rozličných druhů ptactva. Přitom ptáky nad hlavou si
často ani neuvědomíme. I jejich zpěv (u zpěvavých)
je pro nás někdy tak samozřejmý, že nás ani nenapadne se nad ním pozastavit.
Při procházce zdejším krajem můžeme spatřit
mnoho různých druhů ptáků. Od dravců jako je poštolka či jestřáb přes vodní ptactvo – zde jmenujme
kachny a vzácněji volavky – po „obyčejného“ kosa,
vrabce nebo sýkoru. Nočním tulákům se může vzácně
poštěstit potkat některého ze zástupců sov. V poslední
době byli u nás zpozorováni také neblaze proslulí
krkavci.
Všechny zástupce ptačí říše spatřuje člověk nejčastěji tehdy, když se vydávají za potravou. Tu vyhledávají většinou svým obzvláště citlivým zrakem,
existují ale i výjimky. Tou je například datel, který se
při honu za potravou řídí rovněž sluchem, jímž je
schopen zachytit hmyz pod kůrou stromů. Někteří
ptáci zapojují rovněž hmat. To platí zejména o sovách,
ohmatávajících ulovenou
kořist zobákem a „hmatovými
pírky“ kolem něj. Pokud jim
potrava z nějakého důvodu
nevyhovuje, prostě ji nechají
a hledají jinou.
Nejčastěji můžeme pozorovat pěvce, na polích pak bažanty, ti šťastnější z nás mohou
narazit na hejno koroptví. Naši
nejběžněji vídaní ptáci se živí
především rostlinnou potravou, jídelníček si doplňují
hmyzem. Zvláštním příkladem
jsou koroptve, u nichž hmyz
tvoří významnou složku potravy a nejen pouze její doplněk.
Proto se nesmíme divit, že od
zavedení chemického hubení
polních škůdců koroptví výrazně ubylo.
Jsme-li při procházkách trochu opatrní, může nás typický
www.psary.cz

Petr Sivaninec
MS Borovina

kachna
zvuk „vrtání do dřeva“ upozornit na datla. Ten pomocí
rezonance zvuku ve dřevě rozpoznává přesný úkryt
hmyzu, kterým se s chutí živí. Dalším, o poznání
vzácnějším zástupcem datlovitých, je žluna. Její oblíbenou potravou jsou mravenci, které po rozhrabání
mraveniště chytá svým mrštným jazykem. Žluna
dokáže jazyk vystrčit přes 10 cm ven ze zobáku!
Jak už jsme zmínili, je v našem regionu zaznamenán zvýšený výskyt krkavců. Ti nejsou úplně nepodobní nám lidem. Ne při výběru potravy, ale v „rodinných návycích“. Krkavci žijí v páru po celý život.
Jakmile jednou vystaví hnízdo, po léta se na něj pravidelně vracejí a opravují ho.
Takové hnízdo potom může
dosahovat výšky přes jeden
metr.
Hodně druhů ptactva je díky
klimatickým změnám a úbytku
přirozené potravy stále více
závislých na lidské pomoci
a péči. Každý rok spotřebují
myslivci tuny krmiva na přispění nejen zvěři, ale také zástupcům ptačí říše, kteří nemají
nouzi o nic menší. Rád bych
jménem nejen myslivců, ale
všech, kterým na přírodě záleží,
poděkoval těm z vás, kteří jste
na svém pozemku vyhradili
trochu místa pro krmítko nebo
obětovali svůj čas na pomoc
ptákům a zvěři v době nouze.
Oni vám poděkovat nemůžou,
ale věřte mi – kdyby mohli,
strakapoud
udělali by to.
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Kultura
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
specializované na zlato v Čechách
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
www.muzeumjilove.cz, info@muzeumjilove.cz
Otevřeno: denně mimo pondělí (pokud není
svátkem), 9–12 a 13–16 hod.
Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 90 Kč
Štola sv. Josefa, štola Halíře a štola sv. Antonína
Paduánského jsou otevřeny o víkendech a státních
svátcích od dubna do října. Prohlídky v jiných dnech
pouze pro předem objednané skupiny.
Stálé expozice:
yy Historie těžby a zpracování zlata v ČR
yy Z historie regionu
yy Tramping a příroda v jižním okolí Prahy
Výstavy:
yy Páni kluci. Pohled do klukovského světa minulých
desetiletí. Výstava prodloužena do 6. 11.
yy Minerály sběratele Davida Drahuského.
Do 12. 11.
yy Obrazy Tomáše Tesaříka. Do 20. 11.
yy Grafika – Josef Jíra, Jaroslav Klápště a Vladimír
Komárek. Soukromá sbírka tiskaře Petra Kábrta.
Vernisáž 12. 11. v 10 hod. Do 8. 1. 2012.
yy Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné.
Výstava ke 120. výročí založení muzea, jeho akviziční činnost a počiny v novém tisíciletí. Vernisáž
19. 11. v 10 hodin. Do března 2012.
yy Hrady zámky a historické stavby. Výstava Centra
papírových modelů. Od 26. 11. do 5. 2. 2012.
Akce:
15. 11. Mezi Vltavou a Sázavou. Přednáška a beseda s autorem stejnojmenné knihy. Od 18 hod.
26. 11. Vánoční předváděcí den. Tradiční vánoční
trhy, jarmark, předvádění řemesel a zvykosloví.
9–16 hod.
29. 11. Zmizelé Jílovsko VI. Další setkání nad
starými fotografiemi regionu. Od 18 hod.

22. listopadu, 19.30 hod.
Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Host – Yvonne Přenosilová
Vstupné 300,- Kč
3. prosince, 9 hod.
Kamenický pohár
Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích
4. prosince, 9 hod.
Vánoční trhy
6. prosince, 19.30 hod.
Vánoční
koncert – HRADIŠŤAN
Vstupné 300,-/350,- Kč

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Přihlášky, informace a vstupenky:
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
Pohádky pro děti (od 10 hod.)
20. 11. O chytré princezně
18. 12. Vánoční kabaret

Tančírny, začátek 19.30 hod.
5. listopadu, 18. listopadu
26. 11.	Celostátní soutěž v tanečním sportu –
O pohár starosty Jesenice
3. 12.	Vánoční koncert – Chorea Bohemica
19.30 hod.
17. 12. Mistrovství ČR v THAIBOXU

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
web:
www.stirin.cz

hotel.zamek@stirin.cz

255 736 111
Sukův hudební Štiřín
6. 11., 17 hod.
Julia Rebekka Adler (viola), Luděk Šabaka (klavír)
Vstupné 250,- Kč
9. 11., 19 hod.
Charitativní koncert
Společně na Zemi – koncerty pro Japonsko‘
Eva Miklas Takamine – zpěv
Tatsuo Sato – koncertní kytara
Vstupné 250,- Kč
16. 11., 15–18 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost
Dům ATIS, možnost zakoupení knih, zdarma.

údaje převzaté z webových stránek ČMFS
(bez záruky)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Psáry A
8 8 0 0 47:12
24
12
2. Vestec
8 7 1 0 35:9
22
10
3. D. Břežany
8 5 0 3 26:17
15
3
4. Davle
8 5 0 3 21:15
15
0
13. Zvole B
8 2 0 6 17:34
6
(-3)
14. Hradištko B
8 1 0 7 10:29
3 (-12)
Poslední zápas 15. 10. Psáry – Zvole B 8:1 (4:0)
Branky: Kuka Pavel 2, Kore Gökmen 2, Jurásek Martin 2, Brych
Marek, Dubský František – Mareček David

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Štěchovice B
8 7 0 1 39:9
21
12
2. K. Přívoz
7 6 0 1 30:10
18
3
3. Libeř B
8 5 1 2 20:14
16
7
4. Pikovice
7 4 1 2 24:16
13
1
5. Libeň
7 3 3 1 12:11
12
0
6. Zlatníky
8 3 2 3 14:17
11
2
7. Okrouhlo
7 3 1 3 17:21
10
(-2)
8. Vestec B
7 3 1 3 15:31
10
1
9. D. Jirčany A
7 2 2 3 24:15
8 (-4)
10. Vrané B
8 2 1 5 11:18
7
(-2)
11. Psáry B
7 1 1 5 8:19
4 (-8)
12. D. Břežany B
8 1 1 6 14:33
4
(-8)
13. Průhonice B
7 1 0 6 11:25
3
(-9)
Poslední zápas 15. 10. D. Jirčany A – Zlatníky 1:3 (0:3)
Branky: Dubay Radek – nehlášeno 3
Poslední zápas 16. 10. Psáry B – Vrané B 4:1 (2:1)
Branky: Čonka Ondřej 2, Vlasák Jan, Šafařík Tomáš
– nehlášeno

TABULKA – A3B – IV. třída – skupina B
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Dobřichovice B 7 6 0 1 29:9
18
6
2. Kytín
8 6 0 2 21:9
18
6
3. Klinec
7 5 2 0 24:11
17
8
8. Nučice
7 3 0 4 18:17
9
0
9. Dobříč B
7 3 0 4 18:23
9
(-6)
10. D. Jirčany B
8 2 0 6 15:24
6 (-3)
11. Davle B
7 1 2 4 10:15
5
(-7)
12. Kazín B
8 1 0 7 13:27
3
(-9)
13. Měchenice B
7 1 0 6 12:32
3
(-3)
Poslední zápas 15. 10. Vonoklasy B – D. Jirčany B 5:2 (3:0)
Branky: nehlášeno

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
3. listopadu, 19.30 hod.
Karel Šíp a Alois Náhlovský
v zábavném pořadu
VŠECHNOPARTIČKA
Vstupné 300,-/250,- Kč
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Sport

Ivan Nejedlý
nohejbalový oddíl Čechoslovan Dolní Jirčany

Zájem o nohejbal stále roste

Mirek Zavřel, ředitel závodu

1. ročník cyklistického závodu SYMBIO+ CROSS
COUNTRY je za námi a mnoho plánů před námi
Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme
všem, kdo nám pomohli dát 1. ročník Symbio+ Cross
Country 2011 dohromady.
Počasí bylo vynikající a atmosféra závodů úžasná.
Závodníků bylo nakonec přes 200, což nás opravdu
příjemně překvapilo. Nejdříve vše začalo závodem
dětí, a pak následoval ostrý start hlavního závodu,
který byl opravdu náročný a všichni bikeři si ho museli
užít. 3. kolo cítil v nohách už prostě každý. Mysleli
jsme ale i na budoucnost a na stánku Symbio se
mohli zájemci seznámit s našimi plány a vizemi na
rok 2012.

Létem tenis v Dolních Jirčanech
nekončí !!!

Na zářijový turnaj v nohejbalu se nominovalo
deset družstev po třech hráčích (ba i hráčkách, protože
tentokrát se turnaje zúčastnilo i několik žen!). Mám
dojem, že tolik nadšenců by nedalo dohromady ani
menší město. Počasí nám všem opět přálo a oba
kurty zalévalo takřka letní slunce.
Psáry – Dolní Jirčany – Štědřík, jedna vesnice plná
skvělých sportovců. Hráči podávali své nejlepší výkony, jako kdyby chtěli všichni vyhrát .
Ani se mi díky tomu nechce uvádět konečnou
tabulku umístění jednotlivých týmů, protože podle
mne vyhráli všichni, kdo se zúčastnili.
Poděkování patří panu Jiřímu Olmerovi a paní
Janě Moravcové za krásné ceny pro vítěze, ale i pro
ty, kteří skončili na místech, o kterých se moc
nemluví.
Další turnaj se připravuje v nové nafukovací hale,
nejspíše mezi vánočními svátky a Silvestrem. Všechny
vás srdečně zveme na kurt nebo si přijďte jenom
zafandit.
32

Přijďte si zahrát do nafukovací tenisové haly na dvě
multifunkční hřiště tenis, nohejbal a volejbal. Od 15. září
je zde v plném provozu hala denně od 8 do 22 hod., kde se
můžete odreagovat od každodenního shonu a stereotypu.
Vedle jednorázového pronájmu kurtu, lze využít nabídky
individuální hry s trenérem, a poté se u nás občerstvit.
Nabízíme také tenisovou školičku, kde se děti naučí základům hry a vybijí přebytečnou energii.

V roce 2012 bude organizován závod ve dvou
nebo ve třech CROSS COUNTRY. První termín byl
stanoven na duben 2012 a druhý na září 2012.
O třetím termínu se ještě rozhoduje. Celý závod bude

Těšíme se na Vás v našem sportovním středisku
v Dolních Jirčanech!

TENIS OLTEN CZECH
ulice Sportovců
Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Recepce areálu (rezervace dvorců, informace)
tel.: 606 625 265
e-mail: info@tenis-olten.cz
www.tenis-olten.cz
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Výsledky hlavního závodu: 1. Jan Šťastný,
2. Martin Janů a 3. Dalibor Kopáč
koncipován jako celková soutěž a bude vypsána
i opravdu tučná odměna. Hlavně pro tým, který
vyhraje.
Lokalita závodu byla přesně dle mého očekávání
a musím říci, že i počasí
udělalo ze závodu krásný
zážitek. Další ročníky však
budeme více koncipovat
do přírody, aby trasy
nezasahovaly do obydlené části. Snad se nám to
podaří.
Závěrem chci poděkovat našemu pořadateli,
dobrovolníkům, obci
Psáry – Dolní Jirčany, obci
Hlubočinka, panu starostovi Váchovi a všem, kteří
měli trpělivost akci s námi
zrealizovat.
Moc děkuji!
A přání do roku 2012:
Už začněte trénovat, kolo
nikdy nespí!
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Jak si vede fotbalová přípravka v Dolních Jirčanech

SK Rapid Psáry bojuje o postup do okresního přeboru

Nejmladší členové SK Čechoslovanu Dolní Jirčany
mají za sebou právě rok přípravy a od září se každé
sobotní dopoledne utkávají s týmy z okolních obcí
v rámci žákovské soutěže. Kluci odehráli prvních
pět zápasů v jejich fotbalové kariéře a i přesto, že
úspěch v podobě výhry zatím nepřišel, je vidět, že
se rychle otrkávají, hru čím dál tím lépe chápou
a tréninky i zápasy si užívají. Nesmíme také opomenout skvělou atmosféru během utkání, kterou vytváří
mnoho rodičů a věrných fanoušků.
Mladých hráčů stále přibývá, a to i bez náborů,
které však v nejbližší době plánujeme. Máme radost,
že se nám daří obnova tradice jirčanské fotbalové
mládeže, která zde vždy měla svou základnu. Vždyť
se tu například konal i jeden z nejstarších žákovských
turnajů.
Petr Líbal, trenér přípravky

Je nutné dodat, díky komu se toto vše podařilo.
Nevděčnou úlohu trenérů našich nejmenších na sebe
vzali Pavel Baxa, Petr Líbal a Vladimír Škrabák.
Samozřejmě, všichni mají podporu vedení klubu,
a to jak morální, tak finanční. Myslím, že za nové
dresy, míče a rozlišováky se stydět nemusí. Snad se
žáčci cítí dobře i v našich nových kabinách, kterým
zbývá ještě dodat vnější fasádu. Ta čeká na finance,
nebo na pomoc nějakého sponzora.
Ve spolupráci s vedením obce se podařilo získat
krajskou dotaci na nákup certifikovaných a hlavně
bezpečných branek, což rozhodně také není nijak
levná a jednoduchá záležitost.
Podle mého názoru každý, kdo přispěl k tomu, že
se v Jirčanech na hřišti opět rozléhá křik mladých
fotbalistů, zaslouží naše uznání.
Ing. Petr Jaško,
místopředseda SK Čechoslovan Dolní Jirčany

V posledních letech se v oddílu SK Rapid Psáry
změnilo mnohé k lepšímu. Díky finanční podpoře
a úzké spolupráci s OÚ Psáry, místními podnikateli,
místními spolky a dalšími sponzory se podařilo investovat do rekonstrukce celého fotbalového areálu
několik stovek tisíc korun s cílem postoupit do okresního přeboru. V posledních třech letech nám postup
unikl jen o pověstný „vlásek“.
Klub věnuje zvýšenou péči nastupující fotbalové
generaci, a tím si připravuje budoucí základnu kvalitních hráčů pro další úspěchy. Někdo může namítat,
že v kádru týmu A hraje málo místních hráčů, odpověď
je ale jednoduchá. V současné době není bohužel mezi
místními dostatek kvalitních hráčů, a proto bylo třeba
sáhnout po několika hráčích z okolních obcí a Prahy,
tak jak to ostatně dělají jiné týmy z vyšších soutěží.
Podařilo se tak tým doplnit osobnostmi, jako jsou Pavel
Kuka, Luboš Kozel a další kvalitní hráči. Stranou není
ani tým B, který stále slouží jako rezerva týmu A.
Fotbal je hlavně zábavou a slouží pro diváky.

V posledních letech je pro ně zajímavým tahákem
bývalý reprezentant Pavel Kuka, Luboš Kozel a současní, zatím nejlepší střelci soutěže, Martin Jurásek
a Kore Gökmen (hráč turecké národnosti), kteří jsou
ne náhodou z našeho týmu. Kvalitní hru je vidět i na
výsledcích, protože v současné době jsme na 1. místě
v tabulce soutěže a počtu vstřelených branek. Pokud
by se nám podařilo naplnit náš cíl, tj. postoupit do
okresního přeboru, bylo by to nejlepší poděkování
všem členům výboru, trenérům, členům realizačního
týmu a hráčům za jejich několikaletou usilovnou
a obětavou práci.
Všichni si přejeme, aby náš A a B tým, ale i přípravky
a mladší žáky, přišlo vždy podpořit co nejvíce našich
příznivců, a hráči tak měli skvělé prostředí pro podání
toho nejlepšího výkonu. Chtěl bych tímto poděkovat
skalním příznivcům za stálou podporu našim fotbalistům a pozvat vás ostatní na krásnou hru, zvanou
fotbal. Přijďte i vy povzbudit naše hráče!
Václav Novák, člen výboru SK Rapid Psáry

Co Vás zajímá

Odpovídá Milan Vácha, starosta obce
Psáry
Vážený pane,
část komunikace mezi semaforem
v Dolních Jirčanech a navazující novou
komunikací směřující ke kruhovému
objezdu (směr Jesenice) se v letních
měsících neopravovala, neboť je stále
v plánu výstavba kruhového objezdu před vjezdem
do Dolních Jirčan. Kruhový objezd by měl být na

úrovni křižovatky s účelovou komunikací (směr
Tondach). V měsíci srpnu jsem se v této věci sešel
v sídle Středočeského kraje s náměstkem hejtmana
pro dopravu Ing. Povšíkem a náměstkyní pro oblast
majetku Ing. Moravčíkovou. Výsledkem bylo, že
Rada Středočeského kraje schválila příkazní smlouvu
s Ředitelstvím silnic a dálnic o výkupu pozemků do
vlastnictví SK za maximální kupní cenu 150,- Kč/m2
(Usnesení č. 029-32/2011/Rk ze dne 29. 8. 2011).
V těchto dnech by tedy měla být již tato smlouva

podepsána a zahájeny navazující práce na projektové dokumentaci a příprava výkupů pozemků.
Pravděpodobně bude nutné původní návrh upravit
do střízlivější podoby s maximálním možným využitím stávajícího profilu komunikace. S administrací
výkupu pozemků pro Středočeský kraj budeme
pomáhat i my a doufáme, že se výkupy podaří co
nejdříve a že následnou realizací stavby dojde nejen
ke zlepšení této komunikace, ale konečně i k napojení cyklostezky vedoucí do Jesenice.

 Dobrý den,
jsem rád, že se konečně opravila silnice
skrz Psáry a Dolní Jirčany, zarážející ale
je, proč byla vynechána část mezi semaforem v Dolních Jirčanech a kruhovým
objezdem směrem do Jesenice.
S pozdravem P. Novotný
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany
Rozpis utkání – sezóna podzim 2011
Datum

Psáry
Muži „A“

Dolní Jirčany
Muži „A“

Psáry
Muži „B“

Dolní Jirčany
Muži „B“

SO 22. 10. Vrané / 15:30
NE 23. 10.

Libeř B / 10:15

Průhonice B / 15:30

SO 29. 10. Vestec / 14:30

Štěchovice B / 14:30

NE 30. 10.

Dobříč B / 15:30

D. Břežany B / 14:30 Dobřichovice B / 14:30

SO 5. 11. Jíloviště B / 14:00
NE 6. 11.

Vrané B / 14:00

SO 12. 11. Davle / 14:00

D. Břežany B/ 14:00

Vestec B / 14:00

NE 13. 11.

Kytín / 14:00
Pikovice / 14:00

SO 19. 11. Jesenice B / 13:30
Datum

Všenory B / 14:00

Psáry
přípravka st.

SO 22. 10.

Pikovice / 14:00

Okrouhlo / 13:30

Psáry
přípravka ml.

Psáry
ml. žáci

Povltavská FA / 13:00

NE 23. 10.
ST 26. 10.

Dolní Jirčany
přípravka ml.
Průhonice / 14:00

Jesenice / 14:00

Jesenice / 10:00

Roztoky / 10:30

Vrané / 16:00

SO 29. 10.
NE 30. 10. Jesenice A / 10:00
SO 5. 11.

Štěchovice / 10:00

NE 6. 11. Povltavská FA A / 10:00

Hradišťko / 13:00
Čisovice / 10:00

zápasy venku zápasy doma
Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR (bez záruky)

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Jirčany velice děkuje
panu Fryčovi za poskytE
nutý sponzorský dar
D
v hodnotě 100 000 Kč,
který bude plně využit
k nákupu nové dýchací
techniky pro naši výjezdovou jednotku. Při stále se zvyšující se
složitosti a rozmanitosti nebezpečných zásahů naší jednotky je kvalitní dýchací
technika již nutností. Vybrali jsme vzduchové, přetlakové přístroje od firmy Dräger. Dýchací přístroje
jsou podobného typu, jaké používají jednotky HZS
Praha a Jílové u Prahy. Budou doplněny i evakuační
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maskou pro záchranu osob z prostoru zasaženého
požárem. Zasahující hasič vnikne přes zakouřený
prostor, vyhledá osobu, nasadí jí evakuační masku
a společně projdou nebezpečným místem do bezpečí. Další výhodou oproti dosluhujícím přístrojům
je nižší hmotnost a delší doba použitelnosti. Výrazně
se zlepšil i komfort zádových nosičů a pohodlí při
jejich použití. Systém přetlaku v masce odhalí
sebemenší netěsnost, a hasiče tak lépe ochrání.
Nákupem nové techniky skončila série technických
závad na stávajících přístrojích, která mohla mít
i tragický konec. Tyto dýchací přístroje naši jednotku
opět výrazně posunou kupředu v možnostech
operačního a taktického nasazení a sjednotí vybavení s profesionálními kolegy.
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Hasiči

Bc. Miloslav Burián
velitel JSDH Dolní Jirčany

Méně požárů, přesto více práce
Překvapením pro hasiče z Dolních Jirčan byl
nezvykle malý počet událostí během letních
měsíců. Podepsalo se na tom zřejmě i deštivé počasí.
Poslední požár, kde jsme zasahovali, byl ve Vestci.
Hořel nákladní automobil a stavební buňka. Zasahovali
jsme společně s profesionály z Prahy a Jílového a též
s dobrovolnou jednotkou z Jílového. Další události
byly technického charakteru, většinou se jednalo
o likvidaci bodavého hmyzu u občanů v Psárech
a Dolních Jirčanech. Bylo tedy více času na preventivně výchovné akce a na sport. Ukázku naší techniky
a přípravu zásahu při vyprošťování osoby z havarovaného automobilu jsme realizovali v Jílovém na
oslavách 30 let založení profesionální stanice. V těchto
ukázkách se neustále zdokonalujeme, jsou velice
dynamické a mají za úkol co nejvěrněji přiblížit občanům realitu zásahu při dopravní nehodě.
Nejoblíbenější je „hraní“ hysterky, opilce a horlivého
snaživce, tedy osob, které komplikují hasičům provedení zásahu. Většinou se na těchto ukázkách
vyskytnou všechny složky IZS. O divácké úspěšnosti
těchto ukázek jste se jistě přesvědčili na oslavách
v Psárech či Zlatníkách. Nově jsme cvičili i na vodě.
Jednalo se o záchranu tonoucího pomocí jednoduchých prostředků a poskytnutí první pomoci. Voda
byla sice teplá, leč nevalné chuti a zápachu. Tento
výcvik je základem pro další stupeň obtížnosti, který
plánujeme na zimu, kdy budeme cvičit záchranu
osoby, která propadla ledem.
V září se opět měřily síly, tentokrát na Radlíku při
Memoriálu Jaroslava Štíbra. Jedná se o tradiční styl
provedení požárního útoku od stříkačky. Pojali jsme
tuto soutěž jako „lítý boj“ v kategorii již historických
a výkonově slabších stříkaček PS–8. Naši kamarádi
a zároveň odvěcí rivalové, kolegové z Jílového, nám
tentokrát opět vypálili rybník. Výsledek byl skutečné
o prsa. V jejich prospěch ale hraje fakt, že jejich stříkačka je z konce devadesátých let, kdežto naše ze
začátku padesátých let. Hluboko za sbory z Jílového
a Jirčan se umístnily ostatní jednotky se silnějšími
a mladšími stroji. Chce to prostě cvik a zkušenosti,
hošánci…
Milou povinností byla účast našich hasičů v areálu
školky na Štědříku při příležitosti prvního školního
dne. Zájem dětí o naši výstroj a výzbroj byl velký.
Odpovídali jsme na tisíce dotazů malých špuntů
a každý si mohl vyzkoušet opravdu vše, co ho zajíwww.psary.cz

malo. Se školou v Dolních Jirčanech plánujeme další
spolupráci v preventivě výchovných přednáškách.
Požádat bych chtěl obyvatele Psár, Dolních Jirčan
a chatových osad o dodržování průjezdnosti silnic
a cest při parkování osobních vozidel – usnadníte
tím průjezd pro naši techniku. V zájmu bezpečnosti
občanů a ochrany majetku budeme zkoušet průjezdnost v obcích, protože je v oboustranném zájmu, aby
se hasiči dostavili k zásahu včas. Jen včasným a efektivním zásahem lze zabránit škodám na majetku a na
životech.
Tolik tedy naše práce přes krátké a deštivé léto.
Koncem října nás čeká ještě jedna akce. Pár našich
troufalců (Hofírek, Raušer, Burián) našlo po dlouhém
přemlouvání odvahu a přihlásilo se na fyzicky velice
náročnou soutěž – Katusického železného hasiče.
S dovětkem, že jen nejtvrdší hasič vyhrává (přežívá),
vás budeme o výsledku informovat na našem webu:
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz a v Psárském
zpravodaji.
Přeji Vám krásný podzim!
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Opravíme vaše miláčky

Určitě jste to zažili
také. Pracujete na počítači, za chvíli musíte
odeslat důležitý e-mail
či text a v tu chvíli zrovna nejdou odeslat maily
či nefunguje klávesnice.
Panika, stres, co s tím?
Rychlou pomoc nabízí
firma Bravo trade spol.
s r. o. s dílnou v nedalekém Vestci, která se
zabývá nejen komplexním servisem počítačového softwaru i hardwaru, ale i mnoha užitečnými a v případě nouze neocenitelnými
službami. Majitelem této firmy je
pan Ing. Petr Jaško, který má
v tomto oboru už dlouholeté
zkušenosti.
 Co zahrnuje Vámi zmiňovaný
komplexní servis?
Jedná se o servis veškeré výpočetní techniky, především PC, notebooků, serverů, tiskáren, skenerů,
faxů buď přímo u zákazníka, nebo
v naší dílně ve Vestci. Jsme autorizovaným servisním střediskem pro
záruční opravy počítačů LYNX. Naši
externí spolupracovníci umí také
opravit jiné domácí spotřebiče, jako
jsou například televize, monitory,
satelity a další elektronika. Pro
firmy, podnikatele i „zasíťované“
domácnosti nabízíme správu sítí
u zákazníka, což je z hlediska rychlosti i úspory cestovních nákladů
oboustranně výhodné zejména pro
podnikatele z okolí. Novinkou je
recyklace tonerů do laserových tiskáren, kterou provádíme na místě.
Samozřejmostí je dodávka a prodej
jakýchkoliv náhradních dílů i celých
sestav. Jsme schopni na zakázku
sestavit a dodat jakýkoliv počítač,
server, notebook nebo tiskárnu
podle potřeb a přání klienta.
 Takže se na Vás mohu obrátit třeba i v případě, když si ne-

vím rady jak nainstalovat nové
 indows či jaké zvolit připojení
W
na internet?
Individuální poradenství je součástí našich služeb, můžete se na nás
obrátit s jakýmkoliv technickým
dotazem. Co se týče internetu, spolupracujeme například s místními
firmami a jsme díky tomu schopni
zajistit připojení téměř všemi
dostupnými technologiemi. Hlavně
bych chtěl říci všem, aby se nebáli k
nám přijít. Pokud můžeme, rádi
poradíme, a nikdo se nemusí bát, že
u nás nechá výplatu. Vždy se předem
dohodneme na maximální pro zákazníka přijatelné ceně a posoudíme,

zda je výhodnější daný
výrobek opravovat nebo
vyměnit.

Tak jako děti
onemocní
většinou
večer či během víkendu, tak i počítače stávkují často mimo běžnou pracovní dobu.
Umíte pomoci i v tomto případě?
Na to pamatujeme
jednak díky své provozní
době, která je ve všední
den od 9 do 19 hod.,
v sobotu od 10 do 12
hod. a i v neděli od 18 do 20 hod.
Pokud by někdo potřeboval pomoci
i mimo tyto hodiny, zkušebně zahajujeme pohotovostní službu, klient
zavolá na uvedené telefonní číslo
a operativně se s ním dohodneme,
jak danou situaci řešit.
 Jak vidíte budoucnost firmy?
Rádi bychom se na novém místě
stabilizovali a stali se dlouhodobými
partnery zákazníků při jejich věčném
zápase s moderní technikou. Díky
novým prostorám se máme v případě
potřeby kam rozšiřovat a máme tak
možnost rozšířit náš kolektiv o další
šikovné a ochotné spolupracovníky.

formát
celá strana na spad

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.

Komerční prezentace
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
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