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.c

z

w

w

w.psary

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2011 ze dne 17. října 2011
RO Usnesení č. 172/29–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Kanalizace
a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“ od:
1. Projekt IV CZ PLUS s. r. o. za cenu 39.600,- Kč celkem,
2. Ing. Martina Riegera za cenu 60.000,- bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější nabídky od Projekt IV CZ PLUS
s. r. o. za cenu 39.600,- Kč celkem.

III. pověřuje

Starostu Milana Váchu zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 173/29–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126008496/003 mezi Obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 410/1, 465/313,
465/473 a 683 k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 3.195,- Kč.

II. schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013241/VB003 mezi Obcí Psáry
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 465/31 k. ú. Dolní Jirčany a p. č. 256/12 k. ú.
Horní Jirčany za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

III. pověřuje

Starostu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 174/29–2011

I. schvaluje

Výši úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích
ve vlastnictví Obce Psáry s účinností od 1. 11. 2011.
Výše úhrady je stanovena:
1. pro fyzickou osobu 5.000,- Kč za jedno věcné břemeno (1 smlouvu),
2. pro právnickou osobu
– za zřízení věcného břemene do 10 bm 7.000,- Kč,
– za každý započatý bm nad 10 bm 500,- Kč,
– za umístění sloupu 1 500,- Kč.

RO Usnesení č. 175/29–2011

I. bere na vědomí

Výpověď dohodou ze smlouvy o nájmu bytu v budově
č. p. 137 uzavřené dne 1. 8. 2011 podanou nájemcem
Zuzanou Křížovou. Výpověď je k datu 31. 10. 2011.

II. bere na vědomí

Výpověď dohodou z nájemní smlouvy na DVD půjčovnu uzavřené dne 29. 9. 2004 podanou nájemcem Evou
Nezmarovou. Výpověď je k datu 31. 10. 2011.
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RO Usnesení č. 176/29–2011

I. bere na vědomí

Předloženou situační zprávu ze dne 8. 10. 2011
k aktuálnímu stavu probíhajícího soudního řízení mezi
Mgr. Trůblovou a 1. Obcí Psáry a 2. Základní školou
a Mateřskou školou Psáry.

RO Usnesení č. 177/29–2011

I. pověřuje

Renátu Sedlákovou vyřešením problému s dešťovou vodou stékající z ul. Sportovní na fotbalové hřiště
v Psárech.

II. pověřuje

Renátu Sedlákovou dojednáním podmínek předání inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikací
mj. doplnění projektové dokumentace a fyzické předávky v lokalitě Skalka I a přípravou darovací smlouvy
s M. Hešnaurem, K. Fučíkem, L. Dolenským a J. Kopřivou.

RO Usnesení č. 178/29–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany
(příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním drakiády.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 179/29–2011

I. bere na vědomí

Informaci ředitelky Mgr. Vejsadové o nespolupráci předsedy školské rady Marcela Skřivana se zástupci školy.

II. pověřuje

Člena školské rady Bc. Michala Petze, aby inicioval svolání jednání školské rady.

RO Usnesení č. 180/29–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Příští zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
je naplánováno na 15. února
2012 od 18 hod.
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Předložené cenové nabídky na vánoční výzdobu od:
1. ELPE s. r. o. za cenu 59.980,- Kč bez DPH, vč. komety,
bez dopravy,
2. Bon Jour Illumination s. r. o. za cenu 44.650,- Kč bez
DPH, vč. komety a dopravy,
3. Dexys s. r. o. za cenu 67.000,- Kč bez DPH, bez komety,
4. S.O.S. dekorace s. r. o. za cenu 44.500,- Kč bez DPH,
bez komety a bez dopravy.

II. souhlasí

S výběrem nejvýhodnější nabídky od Bon Jour Illumination s. r. o. za cenu 44.650,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Místostarostku Málkovou zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 182/30–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na nákup zásněžek pro úsek
cca 50 m u silnice II/105 v Dolních Jirčanech před odbočkou k Tondachu od:
1. Kovo Krab za cenu 32.967,- Kč bez DPH, dřevěná pole
150x150 cm,
2. Agro 24 za cenu 1.850,- Kč bez DPH, role á 50 m, bez
sloupků a materiálu na uchycení,
3. Hit Hofman s. r. o. za cenu 39.940,- Kč bez DPH, 2x role
á 24 m, vč. sloupků a lan.

II. souhlasí

S výběrem nejvýhodnější nabídky od Hit Hofman s. r. o.
za cenu 39.940,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše

uvedenou akci.

RO Usnesení č. 183/30–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126300107/01 mezi Obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 689 k. ú. Dolní Jirčany za
jednorázovou úhradu 500,- Kč.

II. pověřuje

Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 184/30–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o narovnání mezi Obcí Psáry, Hedoz s. r. o.
a M. Hešnaurem, K. Fučíkem, L. Dolenským a J. Kopřivou.
Předmětem dohody je vyrovnání veškerých nároků
souvisejících se Smlouvou o spolupráci a finančním příspěvku ze dne 1. 9. 2004 a Inominální smlouvou ze dne
5. 5. 2006.

II. pověřuje

Starostu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 185/30–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp mezi Obcí Psáry
a Ekolamp s. r. o.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 186/30–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2011 ze dne 14. listopadu 2011
RO Usnesení č. 187/31–2011
I. schvaluje
Znění Smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 155 mezi
Obcí Psáry (pronajímatel) a M. M. (nájemce). Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 11. 2011 do 31. 1.
2012. Nájemné je stanoveno na 2.095,- Kč/měsíc.

II. schvaluje
Znění Smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 13 mezi
Obcí Psáry (pronajímatel) a Mgr. L. M. (nájemce). Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 11. 2011 do
30. 6. 2012. Nájemné je stanoveno na 2.986,- Kč/měsíc
a poplatek za služby 600,- Kč/měsíc.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 188/31–2011
I. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry (příjemce) ve výši
20.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů
spojených s činností LTC.
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II. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši
5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů
spojených s uspořádáním Mikulášské nadílky dne 4. 12.
2011.

III. pověřuje

Starostu podpisem těchto dohod.

RO Usnesení č. 189/31–2011
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na opravy výtluků na komunikacích od:
1. Asfalt servis, Kirstone a. s. za cenu 117 300,- Kč bez
DPH,
2. Dipos za cenu 126.313,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem výhodnější nabídky od Asfalt servis,
Kirstone a. s. za cenu 117.300,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci.
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RO Usnesení č. 190/31–2011
I. schvaluje
Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126000913/002 mezi Obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 593/8 k. ú. Psáry za
jednorázovou úhradu 500,- Kč.

II. schvaluje
Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-

6001253/2 mezi Obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 141/92 k. ú. Dolní Jirčany
za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

III. pověřuje

Starostu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 191/31–2011
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32–2011 ze dne 28. listopadu 2011
RO Usnesení č. 192/32–2011

I. schvaluje

Směrnici č. 3/2011–Iventarizace majetku a závazků obce
Psáry.

II. schvaluje

Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku obce
Psáry.

RO Usnesení č. 193/32–2011

I. souhlasí

S uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na část pozemku p. č.
589/22 k. ú. Dolní Jirčany o výměře 268 m² za cenu max.
2.000,- Kč/rok.

RO Usnesení č. 194/32–2011

I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. 141/217, ostatní plocha
o výměře 30 m² k.ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m².

RO Usnesení č. 195/32–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro vypracování energetického auditu
obecního úřadu od:
1. Zona architekti s. r. o. za cenu 63.000,- Kč bez DPH vč.
architektonické studie,
2. H.A.N.S. a. s. za cenu 82.000,- Kč bez DPH vč. architektonické studie.

II. schvaluje

Výběr výhodnější nabídky od Zona architekti s. r. o. za
cenu 63.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zaslání objednávky na výše uvedenou akci.

RO Usnesení č. 196/32–2011

I. I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rekonstrukci Božích muk
u silnice II/105 od:
1. Kamenosochařství a restaurátorství Bohumil Pánek
za cenu 79.000,- Kč bez DPH,
2. Merida spol. s.r.o. za cenu 90.590,- Kč bez DPH.

II. schvaluje

Výběr výhodnější nabídky od Kamenosochařství a restaurátorství Bohumil Pánek za cenu 79.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zaslání objednávky na výše uvedenou akci.
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RO Usnesení č. 197/32–2011
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Obcí Psáry (poskytovatel) a Rodinným centrem Dolní
Jirčany o. s. (příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude
použit k pokrytí nákladů s uspořádáním mikulášské
besídky dne 10. 12. 2011.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 198/32–2011
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 1 mezi Obcí Psáry (nájemce) a Společenstvím vlastníků jednotek Štědřík 148 (pronajímatel).
Předmětem dodatku je úprava výše nájemného a doby
platnosti nájemní smlouvy ze dne 4. 11. 2007.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

RO Usnesení č. 199/32–2011
I. schvaluje

Znění Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Psáry (vypůjčitel)
a Eko-kom s. r. o. (půjčitel). Předmětem smlouvy je bezplatné užívání 6 ks odpadových nádob na separovaný
odpad.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 200/32–2011
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Změna ve složení
zastupitelstva obce Psáry
K 1. listopadu 2011 složila mandát zastupitele
paní Jana Valášková, které tímto děkuji za její
dlouholetou práci pro obec.
Novým zastupitelem se stal pan Václav Novák,
člen TOP 09.
Milan Vácha, starosta
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Územní plán

Ing. Arch. Igor Kovačević

Projednávání 5. změny územního plánu očima urbanisty
Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit
se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt
a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit.
Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují
dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce
a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové
rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl
velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího
scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak
zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit
školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.
Uvažoval jsem, jak je možné, že obec i přesto, že se
většina politiků zajímá o budoucnost obce, má tak
špatný veřejný prostor, a tak zdevastované centrum.
Jak to, že se nepodařilo najít řešení těchto zásadních
otázek? Byla mi představena data týkající se kapacity
nové čističky odpadních vod, dalších investic, které
proběhly a také fakt, že se obec ze zadlužení v posledních dvaceti letech dokázala přesunout do kladných
čísel a navíc investovat do infrastruktury. A zde je právě
zakopán pes. Infrastruktura je věc, kterou pro uspokojení dnešních náročných požadavků každého z nás
prostě musíme obstarat. Je to otázka bytí či nebytí,
ale přitom kvalitu života nedělají jen měřitelná faktická
data: kolik litrů, kubíků nebo kW utratíme… to je jen
jedna strana mince. Tou druhou je kvalita prostředí,
ve kterém žijeme. Co si pod kvalitou představuji, je
popsáno ve všech územních plánech, které jsem během
života měl v ruce. Je to o udržitelném rozvoji, o soběstačnosti a prostředí pro lidi, atd. Bohužel tato často
opakovaná slova dnes ztratila na významu a stávají se
spíše dekorem územního plánu než reálnou podobou
našich obcí. Dnes, po dvacetiletém investovaní do
tvrdých měřitelných parametrů kvality, je potřeba více
a více uvažovat o parametrech, kterým říkáme měkké.
Asi nejjednodušším pro pochopení měkkých parametrů
je bezpečnost. Všichni se shodneme, že je to pro spokojený život důležitá věc, ale kdybychom ji vytvářeli
jen tvrdými parametry, po ulici by chodilo dvacet
policistů a všichni bychom žili za neviditelným bezpečným plotem. Zajišťoval by tento stav naše bezpečí?
Anebo je lepší podoba bezpečí, když si nechám na
zahradě kolo a nikdo mi ho neodnese, protože mi na
něj dohlédne soused anebo zkrátka není v blízkosti
nikdo, kdo by to kolo chtěl vzít? Já osobně považuji
tuto druhou variantu za přijatelnou, tu první nikoliv.
Jenže takový stav se nevytvoří vyhláškou, že si sousedé
www.psary.cz

navzájem mají hlídat kola, ale dlouhodobým konsenzem a porozuměním.
Podobně je to i s územním plánováním. Ani zde
není možné plánovat naši budoucnost a nařídit obyvatelům, investorům, developerům a dalším aktérům,
že mají být slušní vůči prostředí, ve kterém žijeme.
Územní plán by měl být spíš konsenzem, v jaké obci
chceme žít a jak toho docílit. Zda chceme, aby naše
děti chodily do školy po cestě mezi auty nebo pěší či
cyklistickou stezkou kolem obce, kde nejsou žádná
auta a nebezpečí. Zda chceme každý den jezdit pro
rohlíky do supermarketu nebo mít možnost ráno se
projít po centru obce a kromě nákupu rohlíků zjistit,
co se děje, jelikož jsme většinou v práci, atd.
5. změna územního plánu je tak rozsáhlá, že ovlivní
podobu obce na dalších 30 let a je velice důležité,
aby se neudělala chyba, která by měla za následek
pokračování stavu, kdy jen stavíme další a další domy,
napojujeme je na kanalizaci, vodu, elektřinu atd.
V tomto duchu je 5. změna ÚP důležitá z několika
hledisek. Prvním je úvaha o novém centru v lokalitě
Štědřík, která je velice důležitá pro budoucí vývoj obce.
Pokud je toto cílem, je důležité podniknout všechny
kroky, které by k tomuto cíli vedly. Například v nejbližším sousedství jsou navržené změny Z5–24 a Z5–25,
které se zdají jako logické rozšíření centra, jež by mělo
vzniknout na místě bývalého statku JZD. Tyto dvě
změny ale mohou mít za následek i to, že v této lokalitě
vznikne jakési samorostlé centrum obce, což by jistě
odradilo potenciální investory. Abych nezabíhal do
všech detailů týkajících se 5. změny, zmínil bych jen
ještě lokalitu nového rozvojového území Z5–28 u hřbitova v Psárech. Tato lokalita je pokračováním „sídelní
kaše“ a nárůst obyvatel, kteří se sem přistěhují, nepřinese obci žádnou kvalitu. Je otázkou, proč by se měla
obec rozšiřovat, když v již schválených územních pro
výstavbu jsou dostatečné rezervy. Ukousnout takhle
velký kus zemědělské půdy je velice nešťastné řešení
nejen ve vztahu k tvrdým faktům, ale je to signál pro
investory, že Psáry pokračují v rozparcelovávání zemědělské půdy a v jejím prodeji, což je pravý opak již
zmiňovaných měkkých kvalit.
Kromě negativ má 5. změna UP i velice rozumné
body. Prvním z nich je dořešení všech lokalit od Z5–01
až do Z5–22, které řeší nastalou situaci, lokalitu pro
novou školu i lokalizaci nového centra na Štědříku.
Je velice důležité, aby se 5. změna schválila jako
fázová, tj., že některá rozvojová území bude možné
zastavovat teprve po dokončení předchozí fáze.
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Milan Vácha, starosta

Nová lokalita u psárského hřbitova
Zde se předpokládá výstavba přibližně osmdesáti
rodinných domů. To samo o sobě není tak dramatický
nárůst, ale je dobré si uvědomit, že tím poprvé od
roku 1998 sami aktivně rozšiřujeme zastavitelné
území obce. Ve vztahu k nové základní škole by se
mohlo jednat o politickou komplikaci. Velmi častým
argumentem na státních institucích a úřadech totiž
je, že za nedostatečnou kapacitu škol si mohou obce
samy, jelikož povolily živelný rozvoj bez zajištění
navýšení kapacit pro základní školství. Logické by
tedy bylo povolit výstavbu v této lokalitě až po zahájení stavby nové školy.

Lokalita „Štědřík“
Ještě větším oříškem je nově plánované centrum
na Štědříku. Většina zastupitelů se shoduje, že naše
obce nějaké odpovídající centrum potřebují, a tuto
lokalitu považuje za vhodnou. Náves v Psárech ani
v Dolních Jirčanech vzhledem ke své velikosti tuto
úlohu převzít nemohou. Co do rozlohy schvalovaného
území už ale taková shoda nepanuje. Z obrázku je
vidět centrální část o výměře 7,5 hektaru areálu
bývalého JZD. Je to plocha, která byla představena
v minulém čísle Psárského zpravodaje místostarostou
Luďkem Nezmarem. Studie počítá s obytnou kapacitou přibližně tisíc obyvatel. Pro lepší představu
uvádím, že nové centrum v Dolních Břežanech, které
mnozí z Vás znají, je na rozloze 5,5 hektarů s obytnou
kapacitou 550 obyvatel. Je otázkou, zda tato plocha
a kapacita nejsou pro nás dostačující a zda bychom
neměli uvažovat o neschválení dvou sousedících
lokalit (na obrázku fialově).
Velmi závažnou komplikací u lokality Štědřík jsou
majetkové vztahy. Pozemky patří z velké části církvi,
ale budovy jsou již rozprodány soukromým osobám.
Změnou vymezení území ze zemědělské výroby na
komerci a bytové domy si obec zhorší vyjednávací
pozici. Lepší by bylo celou situaci předjednat s majiteli, zjistit jejich požadavky a popřípadě připravit
i místo, kde by v budoucnu mohli podnikat.
V neposlední řadě je dobré upozornit i na riziko

Lokalita u psárského hřbitova určená pro rodinné
domy (červená barva) je rozdělena slepou cestou,
která je za hřbitovem směr Libeň uzavřena

Lokalita Štědřík. Centrální část na pozemcích
bývalého JZD je vyznačena fialovou barvou
a označena SC. Navazující lokality světle modré
barvy označeny SM

Průběh schvalování 5. změny územního
plánu Psár a Dolních Jirčan
„Územní plánování je nástroj státní správy pro
racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze
a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi
se však jedná o docela složitý a často kontroverzní
proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva.
Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad
celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými
kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde
ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde
je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde
by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba
průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel
do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak
se z územního plánování snadno může stát spíše
nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.
Územní plán obce lze dle aktuálních podmínek
a požadavků doby aktualizovat takzvanými změnami
územního plánu (ÚP). Na podzim roku 2008 byly
u nás zahájeny přípravy 5. změny ÚP. Před loňskými
volbami se nepodařilo tuto změnu schválit a nové
vedení se zavázalo, že provede její revizi. Změna
zahrnovala následující oblasti:
yy téměř 30 podnětů od občanů, kteří chtěli víceméně
uvést ÚP do souladu se skutečným stavem, mnohdy ani oni sami rozpor mezi plánem a realitou
nezavinili,
yy lokalita pro výstavbu nové základní školy,
yy nová lokalita určená pro výstavbu rodinných domů
u psárského hřbitova,
yy lokalita Štědřík jako oblast nového centra obce.
Nová škola
Hned na začátku roku 2011 jsme začali připravovat
studii nové základní školy. Chtěli jsme mít jistotu, že
zamýšlený projekt je ve vybrané lokalitě realizovatelný a že bude obyvateli přijat. A proto jsme v červnu
zorganizovali na téma nová škola veřejnou prezentaci
a diskusi. Záměr byl přijat velmi dobře, a to dokonce
i lidmi z nejbližšího okolí plánované stavby. Zdá se,
že u této části změny ÚP panuje všeobecná shoda.
Při revizi dalších dvou lokalit, jak se ukázalo problémových, vyvstávali nové a nové komplikace. Za
nejzávažnější považuji související nárůst počtu obyvatel, na který dle mého názoru zkrátka nestačí naše
infrastruktura – komunikace, služby a v neposlední
řadě kanalizace… Pokud by se totiž stavěly domy
8

všude tam, kde to umožňuje současný územní plán
i jeho plánovaná 5. změna, měla by naše obec cca
6 tisíc obyvatel. Vezmeme-li v úvahu fakt, že kapacita
čističky je 6000 připojených osob a navíc jsme smluvně zavázáni poskytnout připojení na kanalizaci 1300
obyvatelům Horních Jirčan, součty nesedí. V loňském
roce navýšená kapacita ČOV prostě stačit nebude.
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vyplývající z odborného posudku 5. změny ÚP (plné
znění naleznete na www.psary.cz). Dvě sousední lokality určené pro bydlení a komerci jsou dnes „zelená
louka“, a tedy nesrovnatelně méně komplikované
pro případnou výstavbu než plánované centrum
Štědřík. Je na místě obava, aby se dříve nezastavěly
právě tyto sousední plochy a my na centrum Štědřík
nečekaly roky, možná desetiletí.
Všechny tyto důvody nás vedly k rozhodnutí, že
připravíme rozdělení 5. změny územního plánu na dvě
etapy. Do II. etapy byly zařazeny lokality u psárského
hřbitova a Štědřík. Vše ostatní mělo pokračovat bez
problémů dále. Cílem bylo na problematických lokalitách pracovat a zodpovědně je připravit. Takto šel návrh
na zářijové zasedání zastupitelstva s podporou všech
koaličních zastupitelů. Nevím proč, ale doslova přes
noc někteří koaliční zastupitelé změnili názor a návrh
schválen nebyl. Dlouhou dobu se pak nedařilo zjistit
jednoznačné stanovisko jednotlivých zastupitelů, a to
ani opozičních. Dobrou zprávou je, že všichni chtějí
blaho pro obec, což je ovšem jako instrukce pro zpracovatele územního plánu zadání příliš vágní. Dovolil
jsem si tedy položit všem zastupitelům několik otázek.
Některé reakce byly velmi podrážděné. Je pravdou, že
problematika územního plánovaní je složitá, ale sdělit
občanům svůj základní postoj touto formou považuji
za možné a dokonce žádoucí. Děkuji tedy zejména těm,
kteří na otázky odpověděli, a snad i těm, kteří zareagovali alespoň velmi obecně. Zodpovězené otázky jsou
o to důležitější, že na pracovní setkání zastupitelů
s autorem 5. změny a odborníkem na územní plánování
většina zastupitelů ani nedorazila.
V příštím roce nás čeká zahájení příprav zcela
nového územního plánu, jak nám ukládá zákon. Již
dnes je patrné, že na budoucnost obce a její rozvoj
se názory velmi různí. I každý z nás by se měl zamyslet,
jak si v budoucnu naši obec představuje. A limitovat
by nás neměly důvody pouze infrastrukturní, jako je
kapacita čistírny, vodojemů, školy atp. Téměř trojnásobný přírůstek obyvatel během jedné generace má
za následek, že se vytrácí atmosféra a duch historických sídel. Lidé si nestačí vytvářet vztah k místu, kde
bydlí. Pokud budeme i nadále pokračovat v nastoleném tempu, tak tu vytvoříme anonymní bydlení
hotelového typu a dnešní dobrovolníky pracující
nadšeně ve spolcích nahradí obcí placení animátoři.
Osobně se domnívám, že obec je z pohledu kapacity
pozemků pro nové rodinné a bytové domy dostatečně
saturovaná a po schválení 5. změny ÚP tomu tak bude
i na dlouhou dobu dopředu. Nechal bych tedy deset
až patnáct let na stabilizaci a zásadnější změny dalších
území nepřipravoval. Umožnil bych pouze stavby pro
zlepšení dostupnosti služeb a zaměstnanosti.
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Názory zastupitelů k 5. změně ÚP
Zastupitelé obce Psáry dostali možnost vyjádřit své stanovisko k 5. změně územního plánu prostřednictvím odpovědí na následujících pět společných otázek. Této možnosti nevyužili zastupitelé: Pavel
Kuka (bezpartijní, TOP 09), Pavel Otruba (bezpartijní, TOP 09) a Bc. Michal Petz (Obec pro změnu).
Podporujete výstavbu nové základní školy dle návrhu 5. změny územního plánu v rozsahu, v jakém

byl projekt prezentován současným vedením obce (podrobnosti ve Zpravodaji srpen 2011)?
V návrhu 5. změny ÚP je i lokalita pro nové centrum „Štědřík“ s celkovou výměrou téměř 174 tis. m2.

V minulém čísle PZ byla představena studie nového centra na části tohoto pozemku na výměře
78 tis. m2 s uvažovanou kapacitou 1000 obyvatel. Jaký máte názor na řešení této lokality?
Souhlasíte s výstavbou nových RD v nové rozvojové lokalitě U hřbitova v Psárech?







Myslíte si, že současná kapacita místní infrastruktury (škola, školka, komunikace, voda, kanalizace, kultura) je dostatečná i pro plánovanou výstavbu?
Jaký je Váš názor na případné další lokality určené pro výstavbu rodinných a bytových domů
v obci?
Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle abecedy.

Mgr. Jakub Adámek
Neuvolněný zastupitel
Občané

regulační omezení této lokality. Vzhledem ke složitosti
majetkových vztahů nepočítám s tím, že by se něco
začalo realizovat do 15 let.

 otřebují postavit a prodat maximum rodinných domů.
p
To vede k jevům, kterým říkáme „paneláky naležato“
nebo „noclehárna“, myslím, že tyto pojmy nemusím
vysvětlovat. Jestliže chceme zachovat stávající klidný
ráz naší obce a jedinečnost naší krajiny, která je vstupní
branou do přírodních parků středních Čech, musíme
s masivním nárůstem rodinných domů ihned přestat.
Pokud se chceme stát rychle součástí Prahy a betonovou
džunglí bez zeleně a blízkých lesů, nechme tomu volný
průběh.
Tyto otázky se týkají právě schvalované 5. změny

Naděžda Komárková
Neuvolněná zastupitelka
Občané
 Výstavbu nové ZŠ podporuji. Důvodem je nedostatek
volné kapacity pro děti v MŠ i ZŠ Psáry, tak i v okolních
vesnicích, kde mají již svou kapacitu naplněnou a cizí
děti nepřijímají. Tato problematika se vzhledem k povolené výstavbě RD měla řešit již dříve.
 Souhlasím s tím, že s lokalitou Štědřík je potřeba
něco udělat. Rozhodně by dle mého názoru měla převažovat zeleň s místy pro volnočasové aktivity dětí
a mládeže nad byty.

 Ano.

Olga Kramosilová

 Lokalita jako centrum se mi zamlouvá, nesouhlasím
s počtem obyvatel, celkově se mi navržená studie nelíbí.
Pro můj vkus moc moderní. Rozhodně jsem pro jasné

 Pokud neproběhne zástavba v krátkém časovém
rozmezí, tak ano.

Neuvolněná radní
Bezpartijní, ODS

 Nepodporuji.

Ing. Petr Jaško

slova o místu k žití nikoliv přespávání, o podpoře zelených ploch, omezení aktivity developerů a omezení
nekontrolované výstavby rodinných domů. Pokud
budou všichni zastupitelé dodržovat předvolební sliby,
neměli by nic takového dovolit. A když přesto některý
ze zastupitelů tyto sliby nedodrží, je zřejmé, že upřednostňuje zájem soukromý před zájmem veřejným.
 Na tuto otázku znají odpověď všichni informovaní.
Stav školy a komunikací je kritický, kapacita čističky
bude brzy vyčerpána. Podle studií je momentální občanská vybavenost naší obce vyhovující pro 500–1000
obyvatel. Nás je ale 3500–4000! Proto je třeba s výstavbou nových rodinných domů počkat, dokud se nezačne
budovat potřebná infrastruktura, která bude zahrnovat
obchody, služby, dopravu, kulturu i vzdělání. Značné
zlepšení by mohlo zajistit vybudování školy, projekt
centra obce na Štědříku a přestěhování sběrného dvora.
To zajistí důstojnější podmínky k bydlení pro všechny
z nás, kteří v této obci žijeme.
 Naše obec i s okolní krajinou stojí na rozcestí. Je
značně zatížena množstvím developerských projektů,
jak z minulosti tak budoucích. Všichni developeři

 Výstavbu nové ZŠ podporuji, ale myslím si, že se
tímto problémem mělo zabývat již minulé vedení obce,
když začínala velká výstavba RD. Je logické, že se do
těchto domů nastěhovaly mladé rodiny s dětmi, a proto
nestačí kapacita školy ani školky.
 Zanedbanou lokalitu Štědřík je potřeba změnit.
Vzhledem k tomu, že se můžeme poučit z překotného
a neregulovaného vývoje výstavby v blízkých i vzdálenějších obcí, mou představou je vyhnout se husté
zástavbě a vytvořit pro nás i budoucí generace místo
vhodné k odpočinku, plné zeleně a hřišť pro děti. Nové
domy, nepřevažující nad objemem zeleně, by měly

 Ano.

Neuvolněný zastupitel
Obec pro změnu
 Ano. Školu bezesporu potřebujeme a tento projekt,
jak jsem měl možnost ho poznat, je moderní, promyšlený a citlivě zasazený do krajiny. To ovšem neznamená,
že nejsem ochoten diskutovat o jiném stejně dobrém
alternativním projektu.
 Myšlenku vytvořit centrum obce na Štědříku podporuji, protože to je přesně to, co tato obec potřebuje.
Určitou měrou takové centrum může přispět i ke sblížení
našich dvou stále rozdělených obcí. Jiná věc je ta, že
vše jsou úvahy na mnoho let dopředu a že ten projekt
musí být přiměřený. To znamená, zvážit rozumnou
velikost, aby to nebyl jen megalomanský výmysl.
 Se zřízením jakékoliv nové rozvojové lokality v současné době zásadně nesouhlasím. Kromě důvodů
obsažených v architektonických studiích i v odpovědi
na další otázky tu jsou také důvody lidské, chcete-li
politické. Všechna politická uskupení v naší obci bez
výjimky zmiňovala ve svých předvolebních programech
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Společná odpověď

Lucie Kubalošová
Neuvolněná zastupitelka
Obec pro občany

JUDr. Josef Podlaha
Neuvolněný zastupitel
Obec pro občany
Otázky položené starostou jsou manipulativní a jako
anketní otázky zavádějící. Pátá změna ÚP v podobě, jak

www.psary.cz

územního plánu. Nejsem proti rozumnému rozvoji obce,
dokonce nejsem zásadně ani proti 5. změně územního
plánu tak, jak ji navrhlo minulé vedení obce. Naprosto
elegantní mi přijde schválení 5. změny územního plánu,
která stála nemálo peněz a úsilí, a zároveň ji rozdělit do
dvou etap. Co nejrychleji schválit většinu změn, na které
čekají občané, včetně pozemku pro školu, a problematické lokality nechat do druhé etapy. Do druhé etapy
bych zařadil všechny nové rozvojové lokality i podrobnosti ohledně centra na Štědříku. O tom se bezesporu
ještě povedou velké a zcela legitimní diskuse.
 Názor odborníků vyjádřený na společné schůzce
9. 11. se mi velice líbil. Jsem každý den v kontaktu
s místními obyvateli a jejich názor na další výstavbu je
negativní. Proto budu k celé situaci přistupovat s rozvahou a cílem vyhnout se unáhleným rozhodnutím.
 Kapacita čističky a komunikace jsou nedostačující,
vodu nemohu posoudit, ale kanalizace je problémem
již při každém větším dešti. Za kulturou se musí dojíždět.
Proto oceňuji snahu místních spolků, které pořádají
zejména pro děti různé akce.
 Nejsem pro další masovou výstavbu nových domů.
poskytovat nejen kvalitní bydlení, ale také zázemí pro
služby, které v naší obci scházejí.
 O výstavbě RD v lokalitě U hřbitova nejsem přesvědčena. V mém názoru mě utvrdily argumenty a zpracované posudky odborníků, kteří další výstavbu nedoporučují. Samozřejmě chápu, že je těžké zrušit něco, co
již je připraveno a schváleno všemi institucemi.
 Současná kapacita místní infrastruktury bude nedostatečná pro plánovanou výstavbu. Již nyní se potýkáme
s problémy týkající se kanalizace při velkých deštích,
o cestování v dopravní špičce ani nemluvě.
 Podporuji výstavbu, pokud ji chtějí obyvatelé pro
svoji rodinu v rámci současné zástavby. Nové satelity
ale naší vesnici nic dobrého nepřinesou.
byla navržena, je pro urbanistický rozvoj obce celkově
prospěšná. Definuje převážně prostory pro důležitou
chybějící veřejnou vybavenost (škola, centrum obce na
Štědříku se službami a obchody, zelené plochy včetně
souvislého pásu zeleně na okraji obce, spojovací obslužná
komunikace od psárského hřbitova ke Štědříku). Výstavba
rodinných a bytových domů je v zadání koncipována
v rozumné míře s definovaným celkovým nárůstem
počtu obyvatel ve všech řešených lokalitách na 800–
1000 osob. Bez ní nelze realizovat pozitivní části změny
ÚP. Tuto změnu proto není třeba démonizovat.

11

Na druhou stranu zde existuje riziko, pokud vedení
obce při tvorbě navazujících regulačních plánů nebude
dbát na dodržení limitů daných zadáním 5. změny ÚP.
Příkladem takového rizika je model zástavby Štědříku,
prezentovaný v minulém Psárském zpravodaji. Ten byl
současným vedením připraven pokoutně bez vědomí
ostatních zastupitelů a zřetelně vybočuje ze záměru
změny ÚP, neodpovídá mu. Bytová zástavba v něm
jasně dominuje nad plochami pro veřejné služby. Je
zarážející, že návrh 5. změny ÚP, připravený již před
více než rokem ke schválení, nechalo současné vedení
obce ležet ladem, aniž by na něm jakkoliv viditelně

pracovalo, např. přípravou regulačních plánů. Za touto
vnější nečinností však zřejmě utajeně probíhaly aktivity,
posouvající připravenou změnu jiným směrem. To se
ukazuje až teď, kdy mezi představiteli obce vznikl názorový rozkol nad dalším postupem.

je tedy nalézt přijatelnou míru rozvoje, a zkvalitnit tím
život pro našince. Této vizi a tomuto cíli podřizujeme

i své kroky v oblasti tvorby územního plánu a snažíme
se sladit tyto představy s ostatními zastupiteli.

Václav Novák

Zastáváme proto názor, že 5. změna ÚP má být schválena v původní podobě a současně mají být jasně definována pravidla a limity pro přípravu regulačních plánů,
aby byl chráněn zájem veřejnosti. Veškeré kroky by
měly probíhat veřejně, nikoliv v utajení před opozičními
zastupiteli a veřejností, jako tomu bylo dosud. Má-li
současné vedení dobré úmysly, není třeba je tajit.

Neuvolněný zastupitel
Politická příslušnost: TOP 09

tvořeného náměstím, centralizací veškerých služeb pro
veřejnost (včetně nových prostorů pro obecní úřad, peněžního bankomatu, ordinací, obchodů atd.) do jedné lokality
s velmi dobrou dostupností pro všechny občany Psár
a Dolních Jirčan. Takto vyřešená lokalita bude velkým
přínosem nejen pro seniory, ale i pro rodiny s malými
dětmi a pracovně vytížené občany.

Vlasta Málková

lokalit včetně nového centra obce na Štědříku jsem
přesvědčena, že další výstavbu rodinných domů v nejbližších letech nepotřebujeme. Z druhé strany je mi
jasné, že 5. změna ÚP je před závěrečným schválením.
Bývalé vedení mělo vizi uzavřít touto lokalitou obec od
další výstavby. Investor by měl vysadit zelený pás,jak
předpokládá ÚP, který nás má chránit od plánované
dálnice D3.

Neuvolněná místostarostka
Obec pro změnu
 Určitě ano, každým rokem přivítáme v naší obci okolo
padesáti narozených miminek a všechna budou potřebovat vzdělání, to mluví za vše.
 Urbanista s architektem na schůzce zastupitelů
(bohužel ne všichni pozvaní se zúčastnili) nastínili rizika,
která mohou vzniknout při tak obrovském rozvoji.
Regulace v této oblasti podle nich také není ideálním
řešením. Lokalita Štědřík se svojí polohou nabízí k výstavbě centra a služeb, které naše vesnice potřebují, a je
k tomuto účelu vhodná. Ale rozhodnutí o zastavění
a osídlení tak obrovského území je k diskuzi a nemělo
by se uspěchat. Proč schvalovat ve spěchu tak obrovské
území na novou výstavbu? Každá chyba bude mít nedozírné následky. Vždyť už dnes víme, že pro plánovaných
více než 1000 nových obyvatel kapacita čističky stačit
nebude. Také doprava do Prahy je již dnes katastrofická.
Naší snahou proto bylo rozdělit 5. změnu ÚP na dvě
části a dvě problematické lokality schvalovat až v druhé
fázi, kdy budeme mít jistotu, že se nám podaří eliminovat největší rizika. Bohužel, tento návrh nebyl zastupiteli
přijat.
 Vzhledem k plánovanému rozvoji několika stávajících

Společná odpověď

Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA
Uvolněný místostarosta
Politická příslušnost: ODS

Ing. Štěpánka Nezmarová
Neuvolněná zastupitelka
Politická příslušnost: ODS
Filozofie rozvoje naší obce zůstává pro zastupitele
ODS stejná jako před rokem či dvěma. Cílem našich
kroků je naplnit heslo, se kterým jsme šli do voleb, tedy
vytvořit pro nás všechny místo k životu, a ne pouze
k přespávání.
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 Školka a škola nestačí již nyní, nejdříve musíme zajistit
vzdělávání pro děti našich stávajících občanů. Veřejná
vybavenost není v obci také žádná. Kapacita čističky
nepočítá s tak velkým nárůstem nových obyvatel.
Kanalizace v Psárech je problematická a je nutné tuto
situaci řešit. A navíc, někteří obyvatelé ve vesnici ještě
vodu a kanalizaci vůbec nemají, mělo by pro nás být
prioritou zkvalitnit bydlení těm, kdo v obci již žijí.
 Prioritu by měla mít výstavba chybějící infrastruktury
a veřejné vybavenosti. Většina nových obyvatel si vybrala
Psáry a Dolní Jirčany, aby si užívali přírodu, pohodu
a klid. Stěhovali se z tohoto důvodu z města na
vesnici.
Je proto důležité si ujasnit, zda chceme z vesnice vytvářet město! I názory zastupitelů se v tomto směru různí.
Z mého pohledu se obec musí nejdříve stabilizovat,
a to ještě nějaký čas potrvá.
V našich představách není místo pro chaotický růst
další zástavby ve stylu posledních let, ale cílem je vytvořit
nové centrum obce v oblasti Štědříku se službami pro
lidi a postavit novou školu pro naše děti. Obec již
v minulosti ztratila ráz venkovské architektury a tuto
skutečnost je třeba vzít na vědomí. Na druhou stranu
je třeba říci, že nový rozvoj musí být prospěšný v prvé
řadě těm, kteří zde už bydlí, a neměl by sloužit zájmům
developerských skupin, jako tomu bylo v minulosti.
Bránit rozvoji pod záminkou nedostatečné kapacity
čistírny odpadních vod nebo nedostatečné infrastruktury není řešením toho, že nemáme v obci ani základní
služby sloužící především našim obyvatelům. Úkolem
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Rozvoj volnočasových aktivit a školství, spočívající
v podpoře výstavby sportovišť a především ve výstavbě
nové školní budovy s rozšířenou výukou o druhý stupeň,
s odbornými učebnami, s tělocvičnou a hřištěm, byl
jedním z bodů volebního programu opoziční strany
TOP 09. Již za minulého vedení obce Psáry byl připraven
a projednáván projekt na rozšíření budovy základní
školy o dvě třídy, jídelnu, sociální zařízení a šatny, avšak
do dnešního dne nebylo projednávání projektu přístavby
ZŠ dokončeno, a z tohoto důvodu nemohl být projekt
přístavby ZŠ ani zrealizován.
Vzhledem k výše uvedenému, opoziční strana TOP 09
výstavbu nové budovy základní školy jednoznačně
podporuje, a to v jakékoli variantě.
Dalšími body volebního programu TOP 09 je rozvoj
služeb a informací, sociálně zdravotních služeb a úprava
veřejných prostranství. V dnešní době nemá obec Psáry
ucelené a hlavně vzhledově přijatelné centrum obce.
TOP 09 prosazuje zkvalitnění bydlení, ke kterému by
mohlo dojít výstavbou nového a uceleného centra
v lokalitě „Štědřík“. Touto výstavbou by byla vyřešena
otázka vhodného a reprezentativního centra obce,

Ing. Antonín Rak
Neuvolněný zastupitel
Obec pro změnu
 Ano. Otázky ale nejsou úplně fér. Jestli jde o další
formu veřejné diskuse, tak je to dobře, jsme zastupitelé,
kteří mají pracovat pro blaho této obce a ne se vymlouvat na nepřesné otázky, nedostatek času nebo porouchané počítače.
 Lokalita Štědřík je pozemek státu, bude to pozemek
církve, ne obce. Církev je v obci 500 let, klidně i pár let
počká, ví, že se dohodneme. Nemusíme spěchat, jde
o kvalitu, je to sousto, jaké tato obec nikdy neměla
a nikdy už mít nebude. Samotná myšlenka je velmi
dobrá, bavíme se ale o načasování a o strategickém
plánu obce a ten nemáme. Ani nevíme, jestli chceme
být městečko.
 Obec momentálně nepotřebuje další pozemky pro
domečky. Ještě teď tu zbývá přes 300 pozemků, kde by
mohly vyrůst – to je dalších tisíc obyvatel. Samotné
řešení není špatně, uzavře obec. Ale až po škole, asi až
po Štědříku (maximálně souběžně) a když bude stačit
kapacita ČOV. Jenže to regulativem zajistit na stávající
verzi ÚP asi nepůjde.

www.psary.cz

Dnešní doba přináší dynamický rozvoj ve všech oblastech, které vyvolávají změny, na které musí samosprávné
celky včas reagovat a musí mít ucelenou představu
o rozvoji svého území. A z tohoto důvodu naše obec,
tak jako i ostatní obce a města, musí reagovat na potřeby
společnosti a podporovat územní strategii přiměřeného
rozvoje, která zkvalitní standardy našeho každodenního
života.
Současný rozvoj obce a s ním spojený rozvoj infrastruktury, je zcela v souladu s plánovanou 5. změnou
územního plánu obce, která reagovala na výše uvedené
rozvojové aktivity. Na zpracování podkladů k tomuto
dokumentu se opoziční strana TOP 09 významně podílela, avšak do dnešního dne nedošlo ke schválení definitivní podoby navržené změny.
Bohužel musíme konstatovat, že 5. změna územního
plánu obce je stále ve stejné fázi, a tím pádem aktivní
prosazení rozvoje obce je v nedohlednu.
 Obec školu potřebuje. Kdyby vznikla nová škola, tak
se uvolní prostor i pro školku ve staré škole. Voda nemá
kapacitní omezení jako ČOV. Dodavatel technologie
ČOV mi potvrdil, že navýšení kapacity již není možné,
museli bychom stavět čističku další. Kanalizace nesouvisí
s počtem obyvatel, jsou to jen trubky v zemi, rozvést
nebo odvést vodu je snadnější než ji vyčistit. Národní
divadlo tu nikdy nebude, proto je dobré řešení více
podporovat hasiče, sportovce a ostatní spolky. A klidně
i církev.
 Předchozí vedení správně zamezilo dalšímu růstu
rozvojových lokalit v obci. Zabránit nárůstu obyvatel
ale nemohlo, ÚP zdědilo. Avšak na konci svého volebního období pracovalo na novém navyšování území
určeném k výstavbě – Štědřík a Psáry. Není to špatně,
ale je to podle mého brzy. Budí to dojem, že jde o zájmy
osobní, nikoli obecní. Dokud nebude dostatečná kapacita školky, školy a čističky, nemůže být o rozvoji nových
lokalit řeč.
Jsem ekonom ve vodohospodářské divizi významné
stavební firmy, zastupitel jsem jeden rok, zabývám se
především prací ve finančním výboru – hlídání
nákladů.
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Milan Vácha
Uvolněný starosta
Obec pro změnu
 Ano. Výstavba nové školy je nezbytnou podmínkou
pro další rozvoj obce.
 Zcela jistě podporuji vznik centra v lokalitě Štědřík.
Sám bych ovšem doporučoval schválit pouze část plánované lokality, a to na území bývalého JZD.
Předpokládanou kapacitu obyvatel bych omezil na max.
700 lidí. Velikostně by to odpovídalo centru v Dolních
Břežanech, což je pro naše potřeby naprosto dostačující.
Zbývajících více než 7 hektarů určených v návrhu pro
rodinné a bytové domy bych vrátil zpět k zemědělskému
vyžití a do budoucna oblast zachoval pouze jako rezervu.
Jako další problém vidím, že areál bývalého JZD není
na realizaci projektu připraven – pozemky čekají na
církevní restituce a budovy byly rozprodány soukromým
vlastníkům. Za těchto okolností můžeme změnou ze
zemědělské výroby na bytové domy a komerci udělat
případnému investorovi medvědí službu, jak nás koneckonců upozorňuje i odborný posudek naší 5. změny ÚP
(posudek naleznete na www.psary.cz)

Územní plán

 Další rozvojové lokality nepotřebujeme. Na druhou
stranu chápu záměr předchozího vedení ohraničit na
náklady investora zeleným pásem zástavbu směrem
k plánované D3. Lokalita U hřbitova s přibližně 80 rodinnými domy sama o sobě deficit potřebné infrastruktury
dramatickým způsobem nezhorší. Je to ovšem od roku
1998 poprvé, kdy se schvalují nová rozvojová území
pro bydlení. Schválení nás může poškodit zejména při
jednáních o nové základní škole s tím, že si za katastrofální stav můžeme sami. Velká část zastupitelů tento
argument nepovažuje za relevantní a já si pouze přeji,
aby se v budoucnu má obava ukázala jako zbytečná.
 Všichni víme, že infrastruktura stačit nebude. Jen se
rozcházíme v tom, jestli se má povolit další výstavba
a doufat, že to nějak dopadne, nebo zda je potřeba
nejdříve připravit infrastrukturu včetně nové základní
školy a až po té připouštět další výstavbu.
 Za pár měsíců nás čeká příprava zcela nového územního plánu. Domnívám se, že tato obec by si zasloužila
10–15 let klidu na konsolidaci. Pokud bychom tedy měli
v novém ÚP další bydlení připustit, rozhodně ne v takové
míře, jako to nyní činí 5. změna. U každé nové lokality
je nutné jasně zdůvodnit, proč a co konkrétního změna
naší obci přinese.

Ing. Arch. Igor Kovačević

Obec Psáry se stala jedinou českou obcí zapojenou do
mezinárodního projektu Culburb
Projekt Culburb organizuje Centrum pro středoevropskou architekturu ve spolupráci s pěti institucemi ze střední Evropy. CCEA sídlící v Praze inicializovalo projekt Culburb před rokem a v přípravné fázi
oslovilo několik obcí v okolí Prahy, které jsou zasaženy
suburbanizací (nárůst počtu obyvatel v oblastech kolem
velkých měst). Po setkáních se zástupci obce a po
několika návštěvách jsme se rozhodli pro Psáry, jelikož
obec má několik klíčových otázek, které jsou spojené
s tématem suburbanizace. První je samozřejmě nárůst
obyvatel obce a neadekvátní občanská vybavenost.
Další otázkou, která je univerzální pro všechny podobné obce, je vzájemná komunikace mezi starousedlíky
a obyvateli, kteří se přistěhovali do nových domů.
Třetím tématem je vytváření přirozeného centra
obce.
Projekt Culburb jakožto umělecko-architektonický
projekt nemá za cíl „vyřešit“ všechny tyto otázky, ale
nastavit možné úhly pohledu na tyto otázky skrze
pětici intervencí, které se odehrají v obci v průběhu
roku 2012. S ohledem na fakt, že se jedná o téma,
které je palčivé nejen ve střední Evropě, jsme se
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rozhodli vypsat mezinárodní výzvu pro architekty
a umělce, která bude otevřena do konce ledna 2012.
Umělci a architekti budou vybráni odbornou porotou
a podoba jejich zásahu v tuto chvíli není známa ani
nám jako organizátorům. O jednotlivých projektech
a jejich podobě budeme informovat ve spolupráci
s radnicí.
Culburb byl podpořen z programu Culture
Evropské unie, z programu zaměřeného na umělecké
a architektonické projekty. Centru pro středoevropskou architekturu se podařilo jako prvnímu občanskému sdružení úspěšně projít náročnou přihlašovací
procedurou. Kromě obce Psáry, která zastupuje
Českou republiku, je do projektu zapojeno dalších
šest lokalit ze střední Evropy. Jsou to Zalog ve
Slovinsku, Rajka a Délegyháza v Maďarsku, Rusovce
na Slovensku a Ottakring ve Vídni. Cílem projektu
není jen soustředit se na lokální problémy a vytvořit
jakési univerzální metody pro satelitní městečka.
Otázky, které budou položeny, nebudou v tomto
duchu řešit pouze lokální problémy, jako např. potřebu nové autobusové zastávky, ale spíš otevírat témata,
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která se dotýkají sociální podstaty satelitu. Prostředky
Evropské Unie pokrývají jen 46 % rozpočtu, zbytek
zajišťuje CCEA tak, aby obec nemusela do projektu
investovat žádné peníze. Obec však přesto bude do
projektu různými způsoby vstupovat. Dle vybraných
projektů se může jednat o poskytnutí veřejného
prostoru nebo budovy či o jiné způsoby, které budou
krystalizovat v únoru 2012 po finálním výběru
projektů.
V tuto chvíli je důležité, aby obyvatelé obce byli
nejen informováni o tomto záměru, ale aby se vytvořil
komunikační kanál mezi obyvateli a námi jakožto
organizátory akce. Prostřednictvím Psárského zpravodaje a webových stránek obce se k vám dostanou
další informace. Předpokládáme, že díky projektu
Culburb se Psáry stanou další vlaštovkou v zapeklité
situaci, která se suburbanizací přišla i do našich
končin.

Workshop v Budapešti
Ve dnech 28. a 29. října 2011 proběhl v Budapešti
workshop, na kterém obec Psáry zastupoval starosta
obce Milan Vácha. Kromě prezentace obce a její
stručné historie se pan Vácha soustředil na současný
stav a pojmenoval několik zásadních otázek, které
by se mohly stát inspirací pro autory intervencí. Kromě
prezentace ostatních obcí, které jsou zapojené do
projektu Culburb, jsme v rámci konference měli
možnost vidět prezentace široké škály architektonických a uměleckých akupunktur realizovaných
v Budapešti a ve Vídni. Tyto akupunktury měly společné podmínky realizace a všechny se odehrávaly
ve městě. Ujistili jsme se, že není snadné hledat
odpovědi na otázku, jak by mohly vypadat akupunkturní zásahy v suburbanizovaném prostředí, protože
dosud žádné nebyly realizovány v takovém rozsahu,
jaký předpokládá náš projekt. Jakožto účastníka akce
mě zaujala víra všech prezentujících, že umělecké
projekty mají možnost řešit velice komplexní problémy při použití minimálních prostředků. Tato víra
je pro tento projekt zásadní a předpokládám, že se

D
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Workshop projektu Culburb v Budapešti
29. 10. 2011. Starosta Milan Vácha představuje
Psáry zástupcům šesti středoevropských
organizací. Spolu s ním projekt představila
Ing. Arch. Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu
ji podaří rozšířit i mezi vás, obyvatele Psár, a že za
rok budeme všichni o krok dále nejen v akupunkturách, ale hlavně v kvalitě života v Psárech i Dolních
Jirčanech.
Pozn. red.: Městská akupunktura – výraz pro velmi
drobný architektonický zásah, díky kterému se aktivují
nová spojení, uvolňuje se energie a výsledek slouží
městu či obci jako celku.

Středočeský fond kultury podpořil v dotačním řízení náš projekt „Modernizace
obecní knihovny“ částkou 39 000,- Kč. V průběhu prosince bude obecní knihovna
vybavena notebookem, dataprojektorem, promítacím plátnem a ozvučením.
Nová technika by měla sloužit především dětem – prostřednictvím multimediálních programů pro děti ze školy i školky se budeme snažit podporovat jejich
zálibu ve čtení. Věříme, že do budoucna bude moderní technika v knihovně
sloužit i dospělým, například při populárně-naučných seminářích. Těšíme se na
shledání s vámi při programech v obecní knihovně a děkujeme
Středočeskému kraji za podporu!
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Informace z obce

Poplatky za komunální
odpad a psy v roce 2012
Vážní spoluobčané,
předání podkladů pro tisk Psárského zpravodaje
proběhne ještě před konáním prosincového zastupitelstva, které má na programu projednání výše cen
za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně
závazné vyhlášky č. 7/2006. V návrhu usnesení, které
bude projednáno 14. 12., se ceny za tyto služby v obci
nemění. Vzhledem k tomu, že poplatek je splatný do
konce února, tady jen pár dní před termínem dalšího
vydání Psárského zpravodaje, upozorňujeme na tuto
skutečnost v předstihu již nyní.
popelnice 120 litrů (jedna známka)
2.145,- Kč
popelnice 240 litrů (dvě známky)
3.795,- Kč
kontejner 1100 litrů
19.900,- Kč
odpady rekreační objekt
1.210,- Kč
pes
100,- Kč
druhý a další pes
200,- Kč
Poplatek je splatný do 29. 2. 2012.
Úřední hodiny: pondělí 8–12, 13–17 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a. s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti
nebo telefonické dohody.

Stav účtu obce za uplynulých
12 měsíců

Renáta Sedláková

Zimní údržba komunikací
Pro letošní zimu 2011–2012 má obec Psáry k zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací připravenou
jak vlastní a smluvně zajištěnou mechanizaci, tak
i brigádníky.
Ve vlastnictví obce je:
yy 1x Multicar Fumo s přední radlicí a sypačem na
komunikace,
yy 1x Multikar 25 s přední radlicí a sypačem na
komunikace,
yy 3x zahradní traktůrek s přední radlicí na úklid
chodníků,
yy 1x fréza na sníh na úklid chodníků (tento stroj je
limitován tím, že v sousedství chodníku musí být
pruh pozemku ve vlastnictví obce, na který lze vyfrézovaný sníh odhazovat).
Mimo vlastní stroje má obec smluvně zajištěn
úklid sněhu z komunikací dodavatelsky dvěma traktory, přičemž jeden je vybaven zadní radlicí a druhý
přední radlicí vč. sypače.
Na úklid chodníků se obci přihlásili 4 brigádníci,
kteří pomohou při ručním odklízení sněhu. Každý
z brigádníků bude mít na starosti úsek 400 m2 chodníku, a jeho povinností bude v časovém úseku 5–10
hodin uklidit sníh ke kraji chodníku tak, aby byla
odklizena plocha pro průchod chodců.
Pro hladký průběh úklidu sněhu z komunikací
a chodníků bych chtěla vyzvat všechny řidiče, aby svá
vozidla neparkovali na komunikacích a chodnících, a to
zvláště v lokalitách, ve kterých jsou úzké komunikace.
Svým zaparkovaným vozidlem často, aniž by si to uvědomili, brání průjezdu úklidové techniky. Řidičům takto
zaparkovaných aut se zdá, že „mezera“ pro průjezd je
dostatečně široká, ale věřte, že pro vozidlo s radlicí je
každý zúžený prostor nebezpečným místem.

Na obrázku je zobrazen vývoj stavu na našem obecním účtu. Graf znázorňuje „volné“ prostředky očištěné
od těch, které jsou účelově vázané. Slovo volné je
v uvozovkách proto, že slouží jako úspora k výkupu
pozemků pro novou základní školu ve výměře více než
17.000 m2, který se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2012.
Stav účtu obce Psáry v Kč v období 12/2010–11/2011
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Co se v obci udělalo v měsících říjen – listopad
9sekání,
9
hrabání a odvoz trávy příkop ul. Pražská,
lokalita Landor, val za fotbalovým hřištěm
v Psárech, ul. Slepá, ul. Ke Kukaláku, sídliště Štědřík,
9oprava
9
stavidla rybníčku v Dolních Jirčanech,
9úprava
9
keřů a stromů na veřejných prostranstvích,
odvoz větví – ul. Javorová, Ke Kukaláku, lokalita
Na Vysoké, K Hlásovu, lokalita Vápenka, Psárská,
Štědřík, Dlážděná, Do Polí, Ve Stráži, Pod Stráží,
Finské domky, U Nádržky, Slepá, Dlážděná,
poškozených stěn autobusových čekáren
9výměna
9
Psáry,
9škrábání
9
a odvoz smetků z krajnice – ul. Pražská,
Psárská, Jílovská, Kutná, Na Návsi,
9zametání
9
chodníků Pražská, Psárská,
9úklid
9
listí – Sportovní, Štědřík, lokalita Vápenka,
ul. Hlavní, Horní, Na Návsi, lokalita Vápenka,
herních prvku v zahradě mateřské
9oprava
9
školky,
9úprava
9
části živého plotu na zahradě mateřské
školky,
9čištění
9
dešťové kanalizace v lokalitě Vápenka,
V Zahradách, Chrpová, Dlážděná, Nad Školkou,
K Lesu, Na Skalce, Pod Skalkou, Roklinka, lokalita
Landor, K Lůžku, Hlavní, Javorová, Horní, Na Lukách,

Úřad blíže občanům

Od začátku roku 2012 si bude možné domlouvat
schůzky se zástupci vedení obce (starosta nebo
místostarostka) mimo pracovní dobu (pondělí–
pátek), a také každou sudou sobotu v měsíci v době
od 9 do 12 hod., počínaje 14. 1. 2012.
Schůzky:
yy si bude možné domluvit telefonicky nebo
emailem.
yy by měly sloužit našim občanům, kteří se díky
pracovnímu vytížení nemohou dostavit na úřad
v pracovní době
a jejichž problém je
příliš komplikovaný
a nelze ho vyřešit
telefonicky.
yy nejsou určeny k vyřizování běžné administrativní agendy, jako je ověřování podpisů, vidimace, výpisy
z katastru nemovitostí
atd.
yy je možné sjednat

www.psary.cz

9nové
9
oplocení kontejnerového stání ul. Psárská,
9rozvoz
9
štěrku na posyp cest,
9týdenní
9
úklidy autobusových zastávek, vysypání
odpadkových košů a výměna pytlů v koších na
psí exkrementy,
9pravidelné
9
svozy pytlů s odpady z chatových
oblastí.

INFO CENTRUM
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
jedním z našich společných cílů je postupnými kroky
zlepšovat služby poskytované obecním úřadem.
Jedním z takových počinů je i zřízení „info centra“
s PC a internetem. Nyní je pro vaše pohodlí na úřadě
k dispozici počítač určený pro veřejnost. Najdete jej
hned za vstupem do úřadu a můžete jej bezplatně
využít k dohledání dokumentů na internetu nebo
vytištění své žádosti.
Přeji vám příjemné prožití adventních svátků
a vykročení do nového roku tou správnou nohou.
Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA,
místostarosta obce

jako osobní setkání na obecním úřadě nebo jako
on-line schůzku prostřednictvím SKYPE (skype
jméno oupsary).
Své požadavky pište prosím na starosta@psary.cz
nebo malkova@psary.cz nebo volejte 241 940 454.
Do žádosti, prosím, uvádějte i své kontaktní údaje
(telefon) a stručný
popis problému.
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Žádáme všechny zájemce o cvičení seniorů, aby
na OÚ Psáry u paní Šimkové uhradili částku 1000 Kč
za druhé pololetí. V ceně kurzovného je zahrnuto
i cvičení v bazénu.
Popis kurzů:
Kurz A pod vedením diplomované fyzioterapeutky
Terezy Švejdové
Intenzita cvičení je vždy přizpůsobena věku a fyzickému stavu cvičících. Po úvodním zahřátí organizmu a dechových cvičení následují cviky
v různých polohách a s možností
využití nářadí. Nejde jen o posilování, ale zejména protahování
všech svalových skupin a kloubů.
Závěr hodiny je věnován zklidnění organismu, dechovým cvičením a relaxaci.
Kurz B pod vedením Mgr. Lucie
Dercsényiové, Ph.D., choreoložky, taneční kritičky
a terapeutky
Tento druh cvičení využívá
pilatesovu metodu a prvky taneční
a pohybové terapie. Zaměřuje se
na zlepšení pružnosti, koordinace,

Zavedení občanských průkazů s kontaktním
elektronickým čipem a s tím související opatření
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nabytím
účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, bude
možné od 1. 1. 2012 vydávat takzvaný elektronický
občanský průkaz („e-OP“).
Souvisejícími zásadními změnami jsou:
1. možnost vydání občanského průkazu občanovi mladšímu 15 let,
2. možnost vydání občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky,
3. k žádosti o vydání OP se nově nebude
požadovat dodání fotografie.
Od 1. 1. 2012 se tedy budou standardně vydávat:
1. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP),
2. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
(bez čipu).
18

PaedDr. Ladislav Adámek, ředitel ZŠ speciální Psáry
www.zspsary-spec.cz

svalové rovnováhy a posilování malých svalů. Cvičení
vede k uvědomění těla a dýchání; plynulé provádění
pohybu přispívá k ohebnosti, podporuje soustředění
a ovládání, přispívá k uvolnění stresu a napětí. Aktivní
zapojení mysli zaměřené na provedení jednotlivých
cviků vede k objevení „zapomenutých“ svalů a pohybových možností.
Oba kurzy jsou vhodné pro cvičence v jakémkoliv
věku, ideální pro lidi se zdravotními potížemi nebo
pro ty, kteří delší dobu necvičili.
Více informací a registrace u paní Vlasty Málkové,
tel. 602 714 101.

Projekt Tréninkem k sociální integraci

© Robert Kneschke – Fotolia.com

Výzva zájemcům o cvičení
seniorů

Stávající občanské
 růkazy zůstávají
p
v platnosti!
Související opatření
Nově nebude od 1. 1.
2012 možné žádat o žádné
OP na obcích s matričními
úřady, příjem žádostí a výdej OP bude realizován
pouze na oddělení osobních dokladů správního
odboru Městského úřadu Černošice v Podskalské
19, Praha 2!
Dalším nezbytným opatřením budou odstávky
systému e-pasů, a to od 20. 12. 2011 do 2. 1. 2012.
Nejzazší termín pro podání žádostí o výrobu e-pasů
v letošním roce je 19. 12. 2011.
Správní odbor Městského úřadu Černošice

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2011

Základní škola speciální Psáry si podala v roce
2010 žádost o finanční prostředky z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt byl dne 3. 2. 2011 doporučen výběrovou
komisí ke schválení. Dne 6. 6. 2011 byl na základě
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 68-16/2011/ZK schválen s maximální možnou výší
finančních prostředků 3 590 814,58 Kč.
Realizace projektu probíhá od 1. 8. 2011 do
30. 6. 2012.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky pro 30
žáků se středním a těžkým mentálním postižením,
kteří navštěvují Základní školu speciální Psáry. Půjde
zejména o zpracování 30 individuálních vzdělávacích
plánů, dopracování koncepce výuky s ohledem na
moderní výukové pomůcky, zpracování vzdělávacího
programu základů vzdělání i pro těžce mentálně
postižené a provázání výuky ve škole a podpory
poskytované žákům v Domově Laguna Psáry, kde
bydlí. Součástí projektu je i další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na tvorbu individuálních vzdělávacích programů, začlenění IT do výuky
a dále dovybavení školy. Výsledkem projektu bude
větší přístupnost výuky a její zaměření na rozvíjení
všech schopností žáků. Modernizovaná škola připraví
své žáky lépe na vstup do společnosti a případně
i na trh práce.
Hlavním cílem projektu je zajistit žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami navštěvujícím
Základní školu speciální Psáry rovný přístup ke vzdělání. Úspěšné absolvování výuky je totiž klíčovým
předpokladem další integrace těchto osob do společnosti a na trh práce.
Specifickými cíli projektu jsou:
yy rozšíření a zkvalitnění pedagogických metod
a forem výuky,
yy tvorba nového vzdělávacího modulu,
yy tvorba IVP,
yy vzdělávání pedagogických pracovníků,
yy dovybavení školy.
Prvním krokem projektu bude vybavení školy
moderními vyučovacími nástroji, druhým krokem
osvojení nových metod a pomůcek všemi pedagogy
a třetím krokem využití těchto pomůcek při sestavování individuálních vzdělávacích plánů a tvorbě
nového vzdělávacího programu. Výsledkem projektu
bude odborně i materiálně plně vybavené školské
www.psary.cz

pracoviště, které bude rozvíjet do maximální možné
míry schopnosti a dovednosti všech žáků bez ohledu
na míru postižení.

Pojeďte s námi za betlémy
Přátelé Domova Laguna Psáry a ZŠ speciální Psáry
o. s. pořádá dne 28. prosince pro občany Psár
a Dolních Jirčan zájezd do vlašimského Muzea
Podblanicka na výstavu „Betlémy skleněné i jiné“.
Zájemci si mohou prohlédnout i další expozice.
Cena zájezdu je 100 Kč, částku můžete do 23. prosince uhradit na OÚ Psáry u paní Šimkové. Vstupné
do muzea ve výši 15 Kč platí každý účastník zvlášť
na místě.
Odjezd 8.30 hod ze zastávek Psáry MHD, Psáry OÚ
a Dolní Jirčany u kostela.
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Oblečení našlo nové majitele
na Šatníkovém butiku
Šaty, kalhoty, bundy, ale třeba i pánské obleky
a široký výběr dětského oblečení za výhodné ceny
nabídl návštěvníkům Šatníkový butik, který pořádala
první listopadovou sobotu sociální komise v restauraci Na Kopečku. Prodejní odpoledne zahájila patronka akce herečka Tereza Bebarová a místostarostka
Vlasta Málková, které butik společně vymyslely
a nedaly se odradit názory, že podobné věci nemají

Pozvánka na divadelní představení Caveman
v divadle Bolka Polívky U22 v Uhříněvsi dne 22. února 2012

smysl. Každá snaha začíná prvním nesmělým krůčkem
a teprve následující léta ukážou, zda se z akce stane
každoroční tradice. Pochvalu si zaslouží prodávající
ze širokého okolí od Jesenice až po Jílové, kteří šli
nadšeně do nové akce bez záruky odbytu. Podle
předpokladu méně odvážní byli návštěvníci, kteří
zprvu nevěděli, s jakou nabídkou se setkají. Výborná
atmosféra, možnost hlídání dětí v dětském koutku
i pestrá nabídka zboží za dobré ceny je ale většinou
přesvědčila k nákupům, a tak nakonec odcházeli
spokojeni téměř všichni – prodejci i nakupující.

Foto: www.CAVEMAN.cz

Sociální komise

Vlasta Málková, místostarostka
a členka sociální komise

Fishmeni hráli Na Kopečku
Jirka, Vláďa a Fanda alias skupina Fishmeni
svými kytarami a zpěvem nakazili v sobotu 5. listopadu dobrou náladou plný sál restaurace Na Kopečku
v Dolních Jirčanech, kde se až do svítání zpívalo,
tančilo, jedlo a pilo. Herečka Tereza Bebarová, patronka Šatníkového butiku, který v sále probíhal jen
několik hodin před tím, byla doslova na roztrhání,
a každý se chtěl vyfotit se „Světlanou“ ze seriálu Ulice.
Energii dobíjeli všichni dobrým jídlem a pitím, o které
nebyla nouze.

Některá divadla si stěžují na
krizi a malý zájem diváků produkce
divadelního představení Caveman
však řeší opačný problém. Nabídky
na vystoupení se již šestým rokem
hrnou ze všech koutů republiky,
lístky jsou vždy vyprodány a reklamu dělají samotní diváci, kteří
hlášky vtipného jeskynního muže
dávají dál. Představení milují
zejména ženy, které v něm objeví
třeba vysvětlení, proč jejich silnější
polovička nalézá uspokojení při
„lovení“ televizních kanálů či proč
tolik nesnáší nakupování. Na své
si přijdou i muži, kteří se rozhodně
nemusí bát žádných obvyklých klišé na téma soužití
muže a ženy. Autorem vtipného scénáře je vystudovaný americký antropolog a psycholog Rob

Becker, který před dvaceti léty
uvedl hru na Brodwayi, kde se
stala nejdéle hraným představením jednoho herce v historii, a hra
pokračuje ve vítězném tažení po
celém světě. V české verzi
Cavemana můžete vidět výborné
herce Honzu Holíka, nebo Jakuba
Slacha.
Nově otevřené Divadlo Bolka
Polívky U22 v Uhříněvsi nabízí
řadu zajímavých představení
a mezi nimi i Cavemana, na kterého se podařilo získat 45 vstupenek za zvýhodněnou cenu
300 Kč. Lístky jsou k zakoupení
v pokladně OÚ Psáry. Opět je zajištěna ZDARMA
cesta autobusem ze zastávek Psáry, OÚ Psáry
a D. Jirčany u kostela, odjezd v 17.20 hod.

Pozvánka na 5. setkání seniorů
dne 26. ledna od 15 hodin na OÚ Psáry

Hostem novoročního setkání seniorů bude
Jaromír Voborský, který se již přes třicet let zabývá
astrologií, astromedicínou, tarotem a numerologií a na tato témata pořádá časté přednášky
a besedy. Pokud vás zajímá, jaký bude rok 2012

z pohledu čísel či jaký je horoskop pro vaše znamení
zvěrokruhu, přijměte pozvání sociální komise a využijte možnosti zeptat se na to, co vás zajímá.
Těšíme se na vás!
Členky sociální komise

Papoušek, který mluvil, dupal do rytmu a bavil
všechny přítomné, se stal neplánovaným maskotem butiku
20

Plný sál přijal přespolní hornojirčanskou herečku
Terezu Bebarovou mezi sebe a za odměnu si od
„Světlany“ vyslechl originální českoukrajinskou
zdravici
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2011
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Blahopřejeme našim občanům, kteří v lednu a únoru oslaví
významné životní jubileum

www.psary.cz

Ladislav Rácz

75 let

Marie Vinecká

80 let

Václav Vitoch

80 let

Marie Vinecká

85 let

Jarmila Vydrová

85 let
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Sociální komise

Vlasta Málková, místostarostka
a členka sociální komise

Vyjádření ředitele Mgr. Jakuba Adámka, ředitele Domova Laguna Psáry

I přes nepříznivé statistiky a zprávy, které
vzbuzují dojem, že model klasické rodiny již
pozvolna z naší společnosti mizí, všichni jsou
výhradně zaměřeni na výkon a materiální hodnoty a úcta ke stáří je již jen pojmem z knih, znám
ve svém okolí řadu lidí, kteří příkladně pečují
o své starší příbuzné či sousedy. Mnohdy však
uspěchaná doba, ani při nejlepší snaze, nedovolí
věnovat svým blízkým tolik času, kolik bychom
chtěli či oni potřebovali. V tu chvíli je na místě
využít pomoc pečovatelské služby, kterou většina
měst a obcí v různém rozsahu svým občanům
nabízí.

Naše obec doposud pro tyto účely využívala
služeb občanského sdružení Most k domovu, se
kterou má uzavřenou smlouvu platnou do
31. ledna 2012. S jejich prací jsme byli spokojeni,
ale vzhledem ke snaze zajistit pro naše občany
co nejširší rozsah služeb za nižší cenu jsme se
rozhodli smlouvu neprodloužit a po několikaměsíčním jednání s ředitelem Domova Laguna Psáry,
Jakubem Adámkem, navázat spolupráci s touto
organizací, která má v oblasti sociálních služeb
pro své klienty dlouholeté zkušenosti a sídlí přímo
v naší obci. Obec i nadále zachová svůj finanční
příspěvek v nezměněné výši a občané se tak
mohou těšit na širší škálu nabízených služeb.
Pomoc se bude týkat nejen občanů se ZTP, ale
i těch, kteří potřebují pomoc ve stáří, rehabilitace,
nákupy, úklid atp. Nabízené služby lze využít
například po operaci i krátkodobě. Laguna Psáry
bude zajišťovat i obědy, jejichž kvalitu včetně
rozvozu jsme si ověřili již v průběhu letošního
léta. Pro seniory, kteří si obědy vyzvedávali sami
ve školce, se nic nemění. Pro zajištění plynulosti
služeb budou v lednu fungovat obě společnosti
souběžně a Laguna Psáry bude postupně přebírat
své povinnosti.
Podrobnosti se dozvíte v následujícím příspěvku pana Jakuba Adámka. Za sebe vám přeji klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku co
nejvíce zdraví.

Co Vás zajímá

Odpovídá Milan Vácha, starosta obce Psáry
Vážený pane Koutecký,
obec má z takové společnosti příjem, ale částka
je poměrně malá a navíc závislá na počtu zaměstnanců. Velmi zajímavý je druhý motivační prvek,
a to příjmy ve výši 30 % z daňových výnosů OSVČ.
Pro ucelenější přehled připojuji odpověď odborníků
na dvě základní otázky ohledně rozdělování sdílených daní. Stav: prosinec 2011.
Co jsou sdílené daně?
Jedná se o daně, jejichž výnos se rozděluje mezi
různé subjekty veřejného sektoru (stát, obce…)
podle určitého klíče. V našem případě jde o příjmy
obcí:
yy 21,4 % z celostátního výnosu DPH,
yy 21,4 % z celostátního výnosu daně z příjmů

 Dobrý den,
zaujal mne Váš článek v časopisu Psárský zpravodaj
„4 miliony leží na ulicích“. V souvislosti s touto tematikou řeším podobnou situaci, kdy chci
změnit sídlo firmy (s.r.o.),
jejíž jsem jednatelem,
a přihlásit ji do určité obce.
Rád bych věděl, zda z toho
tato obec bude mít nějaké
daňové výnosy, nebo zda je
to státnímu rozpočtu úplně
jedno. 
S pozdravem Koutecký
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Rozšířená nabídka pečovatelských služeb

Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních
služeb, bude od 1. ledna 2012 poskytovat pečovatelskou službu pro občany žijící v obci Psáry – Dolní
Jirčany.
Domov Laguna Psáry sice neprovozoval dosud
pečovatelskou službu, ale vzhledem k tomu, že
poskytuje již 50 let sociální služby svým 110 klientům,
má vybudované zázemí pro to, aby tuto novu službu
nabídl na velmi dobré úrovni po odborné i profesionální stránce včetně základních zdravotnických
úkonů i pro seniory naší obce.
Občanům budeme zajišťovat zejména tyto služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo při poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládání
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, zajištění zdravotních
úkonů registrovanou zdravotní sestrou, rehabilitaci
a základní sociální poradenství. Seznam všech úkonů
a služeb bude od ledna 2012 uveřejněn na našich
webových stránkách www.lagunapsary.cz.
Pokud se kdokoliv z občanů Psár a Dolních Jirčan
chce stát klientem pečovatelské služby a splní podmínky věku, je osobou se zdravotním postižením
a má bydliště v obci, může kontaktovat Domov
Laguna Psáry. Občané, kterým v současné době
zajišťuje obec rozvoz jídla, budou během měsíce
prosince 2011 osloveni pracovníky domova, aby
s nimi byl navázán plynulý přechod k službám poskytovaných domovem ihned od prvního pracovního
dne ledna 2012.

Občané, kterým na základě smlouvy s obcí poskytoval pečovatelskou službu Most k domovu, budou
v měsíci lednu 2012 kontaktováni pracovníky Domova
Laguna, aby mohli plynule začít využívat služby, které
bude poskytovat Domov Laguna,
a to nejpozději od 1. února
2012.
Kontakty:
Zdeňka Adámková,
sociální pracovnice
– tel. 241 940 609
Gabriela Křížová, vedoucí
úseku pečovatelské
služby – tel. 731 615 686

f yzických osob (DPFO) ze závislé činnosti (zaměstnanců) a funkčních požitků,
yy dalších 1,5 % z této daně se mezi obce dělí podle
místa výkonu práce zaměstnanci (podle podílu
na počtu zaměstnanců v ČR),
yy 21,4 % z celostátního výnosu DPFO vybírané srážkou (např. úroky, dohody o provedení práce),
yy 21,4 % z 60 % celostátního výnosu DPFO od OSVČ
(podnikatelů),
yy dalších 30 % výnosu ze záloh a daně podnikatele
dle trvalého bydliště ,
yy 21,4 % z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob (hlavně podniků).
Jak se sdílené daně rozdělují mezi obce?
Výše uvedené daně představují více než polovinu
příjmů obecních rozpočtů. Příjmy pro obce se roz-

dělují na základě následujících kritérií:
yy Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají speciální
koeficienty,
yy 3 % prostý počet obyvatel, resp. podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel v ČR,
yy 3 % rozloha obce, resp. její podíl na rozloze ČR,
yy 94 % dle přepočteného počtu obyvatel; zde se
počet obyvatel násobí koeficienty dle čtyř velikostních kategorií.
Kromě toho existují dva motivační prvky:
yy dalších 30 % výnosu ze záloh a daně DPFO od
OSVČ dle trvalého bydliště je příjmem rozpočtu
konkrétní obce,
yy dalších 1,5 % DPFO ze závislé činnosti se dělí dle
podílu počtu zaměstnanců na celkovém počtu
zaměstnanců v ČR.

www.psary.cz
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Vánoční trhy

První vánoční trhy na prostranství naproti obecnímu úřadu přilákaly v sobotu 3. prosince
od rána do pozdního odpoledne stovky návštěvníků.
K velké účasti přispělo krásné počasí, vystoupení dětí
z mateřské a základní školy, nabídka vánočního sortimentu, řada dobrot, ale jistě i zvědavost, jak se pořadatelé napoprvé vypořádají s tak velkým soustem.
Autorkou myšlenky zařadit se po bok obcí, které pořádají adventní trhy, byla místostarostka Vlasta Málková,
na jejíchž bedrech ležela i jejich realizace. Naštěstí se
našlo dost ochotných lidí, kteří pomohli:
yy CK Sport, která se postarala o stánky, moderátora,
Mikuláše, čerta a anděla,
yy Sdružení Borovina, které zdarma dodalo stromky
do soutěže pro děti i velký vánoční strom, který
bude chloubou „náměstí“ po dobu adventu,
yy dolnojirčanští hasiči, kteří pod vedením Míly
Buriana ve svém volném čase vysoký strom
ozdobili,
yy hospoda U dvou nervů, která připravila občerstvení, v němž nechybělo ani selátko či svařák, které
vedle trdelníku obsadily první místa v hitparádě
nabízených dobrot,
yy ředitelka školy paní Irena Vejsadová a její zástupkyně Martina Běťáková, které pomohly s programem a zorganizovaly přípravy ve škole,
yy učitelky školy a školky s dětmi, které nacvičily
a předvedly své dovednosti, nebojácnost a šikovnost během dvou pásem vánočních písniček
a básniček,
yy pracovníci a klienti Domova Laguna Psáry, kteří
se zúčastnili akce včetně soutěží,

yy trhovci z daleka i blízka, kteří nabízeli řadu
zajímavých a chutných výrobků,
yy všichni ostatní, kdo nápad uspořádat trhy podpořili
ať již radou či pomocí.
Tomuto týmu se podařilo uskutečnit akci, která
má velkou šanci stát se v obci tradicí, a tak se i příští
rok můžete těšit na další vánoční trhy, na kterých
najdete vše, co se osvědčilo, vychytají se drobné vady
na kráse a k tomu přibude i řada novinek, které se
rodily v hlavách organizátorů již v průběhu trhů.
-lib-

Jediná oběť vánočních trhů, na kterou stála fronta
zájemců

Mikuláš s andělem a čertem vybírali nejkrásnější
ozdobu

Koc
inTerneT proViDer

Mikuláš, anděl a čert byli průvodci celého
program

anda

, Kost

V půl páté starosta obce slavnostně rozsvítil
vánoční strom

á r o v,
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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

Stánky již od dopoledních hodin nabízely širokou
škálu vánočního zboží, ale i spoustu dobrot včetně
pečiva, sýrů a medu
24

TELEVIZE
Děti zpívaly, recitovaly, soutěžily a byly za to
odměňovány dobrotami
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2011


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

tel.: 296 397 496

Ceny včetně DPH

Vítání občánků

Vlasta Málková, místostarostka
a členka sociální komise

25 nových občánků z Psár a Dolních Jirčan
Letos již podruhé jsme na obecním úřadu
přivítali nové občánky, kterých se během
několika posledních měsíců narodilo opět
požehnaně. Z 25 dětí přijalo naše pozvání
20 holčiček a chlapců. Zpěvem a recitací
zpříjemnila slavnostní chvíle děvčata z místní
základní školy, o originální kresby do pamětní
knihy se postarala Martina Šmerglová, o přípravu a průběh Ivana Šimková, která má
agendu vítání občánků na OÚ Psáry na starosti. Oproti minulé květnové akci jsme mohli
hosty přivítat v čerstvě vymalovaných prostorách doplněných o nové záclony a zejména moderní kolíbku od firmy FOR BABY, která
dětem zároveň věnovala pěkné dárky. Od
obce dostali rodiče navíc praktické dětské
deky, květiny, gratulaci a za pár dní také CD
s fotkami a videem z akce. Věřím, že stejně
jako mně, přineslo společně strávené slunné
odpoledne všem zúčastněným hodně radosti
a pohody. Na další setkání s našimi nejmladšími občánky se budeme těšit na jaře roku
2012.
Foto: Lucie Libovická
Video z akce: MUDr. Jaroslav Sokol

Naši nejmenší občánci, které jsme
12. listopadu přivítali:
Dočkal Michal
Filipek Daniel
Forstová Lucie
Herda Jáchym
Lízner Libor
Novotná Dorota
Padevět Radek

D
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Paul Lukáš
Schlehr Sophie
Součková Natálie
Šikýř Roman
Šimůnek Karel
Šindelovský Viktor
Šmuk Maxmilián Leo

Štěpánek David
Štípková Beáta
Tuček Roman
Víšek Patrick
Zadražilová Klára
Zavřel Vojtěch

Děkujeme firmě FOR BABY, která zastupuje řadu známých značek kojeneckého
textilu, hraček, kočárků, nábytku,
hygienických potřeb a potřeb pro
maminky, za dárky pro děti na listopadové vítání občánků.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2011
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POCHVALY

Škola v době předvánoční
Jen co se začne za okny dřív stmívat, začnou se
ve školce dít prapodivné věci. Nejdřív to ve třídách
zavoní, objeví se ozdoby v oknech, rozsvítí se svícínky,
které děti vyrobily, slyšíte zpívat koledy, vidíte divadlo
a tanečky, občas se tu a tam mihne Mikuláš, čert
a anděl s hromadou dárků, rozdávají se pozvánky na
vánoční besídky a hlavně všude kolem je zvláštní
těšení… Takové je čekání na Ježíška ve školce.

Základní škola

Rok se s rokem sešel a jsem tu opět já, nebeský posel…
Dívám se a zkoumám, hledám hodné školní děti,
vidím, že těch je tu jako smetí.
Velmi mě to blaží, čert že se marně snaží,
tady, chudák, zase naletěl, jen ať se vrátí rovnou do pekel…
V každé třídě i v družině,
u páťáků i mezi prvňáčky,
najdete a my to víme,
jedničkáře i rarášky.
Ale bez všech dohromady
smutno by mi bylo,
a co víc, a to je horší,
vůbec by mě to tu nebavilo. 
Vystavil jsem tedy zdejší škole mikulášskou listinu,
za co chválit tyto děti a vystrojit jim z dárků hostinu. 

© Roman Dekan – Fotolia.com

Mateřská škola

© jokatoons – Fotolia.com

byly pro děti ze školy i školky vítanou možností předvést, co se už naučily. A to nejenom rodičům, ale
i příbuzným, kamarádům, a vlastně i úplně cizím
lidem. Vystupovat na velkém pódiu, s mikrofonem,
osvětlením, před desítkami neznámých lidí, to už
chce panečku odvahu. A děti se svého úkolu chopily
s nadšením a zodpovědností. Nikdy tolik dobrovolně
netrénují třeba hru na nějaký nástroj, jako právě před
veřejným vystoupením. V posledních týdnech to
v odpoledních hodinách školou jen hrálo, ze tříd se
ozývaly zvuky fléten, kytary a klavíru, dětský zpěv
i rytmické dusání tanečníků. A těch básniček se zimní
a vánoční tematikou, co se našlo... Děti mají rády
výzvy a svými vystoupeními to dokázaly. Vypořádaly
se s neznámou akustikou, se zkřehlými prsty i poletujícími notami, o trémě ani nemluvě. A nám všem
připravily nádherný adventní zážitek!

© Irochka - Fotolia.com

Vánoční trhy

Třída I. A – téměř samí kluci a pár holčiček, čtou si ve dvou slabikářích, dokončili již první písankový sešit, další
mají rozepsaný až k písmenu J a můj andělský doprovod jim všem již nadělil blyštivá plnicí pera, takže už
všichni píší krasopisně perem! Sčítají a odčítají do sedmi, ale spousta z nich to umí ještě dál!!! Slyšeli jste někdy
jejich divadlo, které hrají v angličtině? A viděli jste jejich draky na nástěnkách? Velká škoda, že z jejich papírových vloček, které stříhali ve škole, nemůže sněžit, hned by tu byly sněhu hromady. A jejich mikulášskopekelné pásmo básniček připravené na advent lahodí mému sluchu…
Třída I. B - zaslouží si velikou pochvalu za to, že se děti toho již mnoho naučily – umí sčítat a odčítat do 7,
přečtou krátké věty a největší pokrok udělaly ve psaní. Vždyť na začátku školního roku neuměla většina dětí
udělat ani rovnou čáru a dnes již mnoho z nich napíše krasopisně krátké slovo. Také si umí pěkně připravit
věci na vyučování a již se umí pěkně při hodinách chovat. A ten krásný betlém, který vzniká i díky nim
u hlavních dveří školy, básnička o ježečkovi připravená k adventnímu vystoupení, to vše se jim moc povedlo.
A viděli jste jejich vyzdobenou třídu a portréty na nástěnce? Rostou nám tu zdatní malíři. V I. B se sešly
opravdu hodné, zvídavé a šikovné děti.
Třída II. A – v téhle třídě se všichni pilně snaží, skoro nic nezapomněli z prvního ročníku, o to je s nimi
lepší spolupráce. Už prý všichni pochopili, že škola je dost práce, ale také legrace a zábava nejen se spolužáky. Všichni si tak ode mě zaslouží velkou pochvalu.
Třída II. B – chválím ji za nadšení pro vstřebávání nových informací, za výborné vyjadřovací schopnosti,
za skvělou skupinovou práci i činnost ve dvojicích, za jejich smysl pro humor a empatii k druhým – převážně holčičí osazenstvo , za účast v soutěžích, za účinkování na vánočních trzích.
III. třída – děvčata a kluci z této třídy jsou celkem dobrá parta. Vzájemná spolupráce a pomoc druhým
jim není cizí. Snaží se říkat vždy pravdu a nepodvádět, i když to není vždy lehké. Všichni se rádi, vzorně
a hlavně moc dobře učí. Za svědomitý přístup ke školní práci chválím celou třídu, za reprezentaci školy
na kulturních akcích Aničku Rakovou, Kamilku Hájkovou, Nejru Masličovou, Vítka Skalického, Matyáše
Vandu, Aničku Melicherčíkovou, Magdu Demlovou, Adélku Šimůmkovou, Luisu Lacinovou.
IV. třída na zdejší škole odvedla od začátku školního roku velký kus práce. Pozoruji, že se z nich stává
skvělý tým, který mezi sebe velmi mile přijal nové spolužáky a který dělá velké pokroky v respektování
se navzájem. Chlapci a dívky na sobě pilně pracují, aby uměli obhájit si slušně svůj názor, uměli vyjádřit
svůj nesouhlas, ale zároveň si byli plně vědomi svých povinností. S velkým zaujetím pracovali na projektech na téma Ekologie a životní prostředí v mém okolí, Mapy světa a Reklamy kolem nás. Nadšení vždy
vzbudí jakékoli informace o zvířatech, o nichž má řada z dětí obdivuhodné znalosti. Mají mezi sebou
žáky s výbornými výsledky, zanícené čtenáře, nadané výtvarníky, sportovce i mnoho hudebníků. Neváhají
a nebojí se zapojit do soutěží, které vyžadují bystrost, postřeh i rozvahu (Logická olympiáda), rádi a skvěle
tvoří (soutěž o vánoční ozdobu, betlém u hlavních dveří školy) a taneční um jim také neschází (vánoční
vystoupení „Tisíc andělů“). A i když temperamentu mají na rozdávání, hrají fér a umí pomáhat sobě i druhým (třeba i čtením knížek pro projekt Čtení pomáhá).
V. třída – chválím celou třídu za nasbírání téměř 1,7 tun starého papíru, hlavně Daniela Kramosila, Žanetu
Karasovou a Vláďu Dyačuka jako nejlepší sběrače, Kristýnku Veselou za sběr a doprovod na klavír při
vánočním vystoupení. Natálka Adamcová a Helča Císařová se blýskly jako choreografky tance pro vánoční
vystoupení a holkám pohádkářkám, Žanetě a Aničce, přeji, aby se jejich pohádka dostala do knížky
v celostátním kole soutěže. Někteří se pod vedením paní ředitelky a paní zástupkyně Matysové pilně
připravují na přijímací zkoušky na gymnázia a výběrové třídy a já jim tímto přeji hodně štěstí.

HŘÍCHY

Copak z toho mám, že po sobě někdy děti zapomenou poklidit a že jsou někdy divočejší o přestávkách?
To vše se dá vylepšit, i já jsem v čertí škole zlobil. Když si dají pozor a zvládnou po sobě uklidit přezůvky
v šatnách po vyučování a taky ve třídách svoje věci, nebudu tady mít už vůbec co dělat. Ještě že se mi aspoň
perou kluci ve II. B, i když jim paní učitelka Maruška domlouvá a vysvětluje, jak by se mělo chovat k druhým.
Jenže co z toho, zase se tu přimlouvá, že je v pekle nechat nechce, protože by se jí po nich stýskalo. Ach jo.
U třeťáků si trošku dohlédnu na občasné zapomínání školních pomůcek, domácích úkolů a na vyrušování
o vyučování – však oni vědí, o kom mluvím . Čtvrtá třída je prý již na nejlepší cestě, aby začala na tělocvik
chodit do velké haly, a pokud chcete slyšet nejkrásnější ranní pozdravy po příchodu do školy, přijďte si
poslechnout právě čtvrťáky.

Nebýt mého včasného zásahu, mohla být zničena celá pekelná kniha hříchů…!!!
Naštěstí se tak nestalo, ale z toho, co se tu píše, se žádný pořádný čert neraduje. Na odnos dětí do pekla to nestačí, tak snad se zadaří příští rok. 
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Rozhovor

Lucie Libovická

Prosinec bývá hektickým obdobím, ve kterém většina z nás podlehne rodinným tradicím, které bohužel
místo klidné a pohodové atmosféry vtiskly do našich zažitých vzorců chování zejména úklid, pečení, vaření,
smažení a hromadění dárků. Teprve až na Štědrý večer nebo v dalších dnech bývá čas na odpočinek a snad
i na zamyšlení, jaký je pravý důvod slavení těchto svátků. Kroky mnohých pak vedou do kostelů, kde probíhají vánoční bohoslužby. Pokud i vy zamíříte do nejbližšího kostela v Dolních Jirčanech, mši bude sloužit
římskokatolický farář Stanislav Hošek, se kterým jsem si povídala o jeho práci, životě i o Vánocích.
 Jak vypadá běžný „pracovní týden“ jílovského
faráře?
Náročnějšími dny v týdnu jsou pro mne sobota a neděle. Mám na starosti jednu farnost Jílové u Prahy, do které
ale patří bývalé farnosti Dolní Jirčany a Pyšely. Nedávno
jsme se tak jako jinde sloučili. Je to proto, aby farář
obhospodařoval jednu právnickou osobu a ne tři. První
nedělní mše svatá začíná v neděli v Jílovém v půl deváté,
od 10.30 je druhá v Jirčanech. Pak jedu na oběd a potom
na odpolední mši svatou v 16.00 do Pyšel. V sobotu mám
v 15.30 (v době zimního času, v letním čase o hodinu dříve)
mši svatou v Kamenném Přívoze. Odpočívat se tedy dá
spíše ve všední dny, kdy sloužím jen třikrát až čtyřikrát
za týden odpolední mši svatou v Jílovém. Zase ale bývají
přípravy na svátost křtu nebo na svátost manželství, což
znamená několik schůzek s rodiči, kteří chtějí nechat své
dítě pokřtít, a se snoubenci, kteří si přejí mít svatbu
v kostele. Zaměstnaní lidé mají většinou čas k večeru
nebo v sobotu. Ve všední dny bývají také pohřby. A samozřejmě k tomu všemu patří nezbytná administrativa,
která se nevyhýbá ani církvi.
 Jaká je návštěvnost mší?
Nejnavštěvovanější jsou nedělní mše svaté v létě,
kdy přijíždějí chataři a chalupáři. To pak bývají kostely
více naplněny. V zimě je všeobecně návštěvnost slabší,
protože ne všechny kostely jsou vytápěné a lidé jsou
 Co Vás přimělo jít v šedesátých letech studovat
už hodně zvyklí na ústřední topení. Starší lidé se také
teologii?
bojí, že prochladnou. Tenhle důvod chápu, také jsem
Jsem z věřící rodiny, chodili jsme do kostela, minisobčas nastydlý, přestože jsem na zimu připravený
troval jsem a rozhodl jsem se tedy už jako mladík. Jen
a dobře se oblékám.
cesta nebyla úplně přímá. Když jsem měl po maturitě
 Jak často se na Vás obracejí lidé s prosbou o křty,
na gymnáziu, mnozí mě zrazovali od studia teologie,
svatby či pohřby?
kterou v té době hodně ovlivňovali komunisté. Rozhodl
Křtů a svateb trochu přibývá, naopak pohřbů je čím
jsem se nějakou dobu počkat a doufal jsem, že takový
dál tím méně. Dříve jsem jezdil v průměru jednou
režim nemůže dlouho vydržet. Asi dva roky jsem dělal
měsíčně na hřbitov, případně do krematoria, nyní asi
v kanceláři, což mě ale vůbec nebavilo, tak jsem zkusil
jednou za dva měsíce.
jezdit jako průvodčí na tramvaji, což bylo zaměstnání
 Jak dlouho máte na starost jílovskou farnost?
i několika kněží, kterým komunisté sebrali tzv. státní
V Jílovém u Prahy jsem od léta roku 1989. Měl jsem
souhlas. Zůstal jsem pět let a nakonec dělal i řidiče
tehdy na starost i Zlatníky, Dolní Jirčany, Zvoli a Vrané
tramvaje. V té době jsem potkal kamaráda, který už
nad Vltavou. Předtím jsem byl 18 let ve Mšeci
teologií prošel, a ten mě přesvědčil, že i pod dohledem
u Rakovníka a ještě předtím něco přes dva roky v Poříčí
komunistů se dá škola vystudovat a přitom neztratit
nad Sázavou. To bylo moje první místo po vystudování
víru. V roce 1963 jsem tedy nastoupil v Litoměřicích
teologické fakulty.
a studia ukončil v roce 1968. Pravdou je, že nad námi

komunisté bděli a dokonce jsme měli i marxismus
leninismus, který přednášel jistý funkcionář z Prahy.
Brali jsme to všichni dost s nadhledem, a tak mě potom
již jako faráře nemohl překvapit ani tzv. církevní tajemník, pochopitelně komunista, který na nás dohlížel a do
práce se nám pletl, i když tomu moc nerozuměl.
 Dovolím si trochu osobní otázku. Sedm let jste
pracoval v běžném civilním zaměstnání, nevěda,
jestli půjdete studovat teologii. Jak jste řešil vztahy
s dívkami?
Já se vztahy problém neměl, to spíš děvčata měla
zájem, takže jsem si je musel držet dál od těla (smích).
 Máte nějaké příbuzné, u kterých můžete například trávit Vánoce?
Nedaleko mám sestru a její rodinu, takže trávím
Vánoce u nich. Ale na půlnoční mši svatou odjíždím
do některého z kostelů ve své farnosti. Sloužíval jsem
i jednu půlnoční mši svatou a potom ve dne i čtyři, ale
vzhledem k věku to už pro mne není ideální.
 Mohu otázku, kolik je vám let?
V lednu mi bude 76 let. Zatím to jde, všechno celkem
zvládám a dokonce ještě řídím auto.
 Faráři nechodí do důchodu?
Je nás málo, vypomáhají nám nejvíce kolegové
z Polska, Slovenska a v menší míře i z jiných zemí. Takže
sloužíme, dokud to jde, a když to nejde, tak máme
možnost buď zůstat jako výpomocná síla na faře, která
se nemusí starat o administrativu, ale jen o duchovní
záležitosti, nebo existují domovy pro kněze například
ve Staré Boleslavi, kde se o ně starají řádové, ale i civilní
sestry. Nebo je třetí možnost, podobná, jakou měl
například farář, který kdysi sídlil ve Zlatníkách a měl na
starosti i Dolní Jirčany. Když mu bylo přes 80 let, zemřel.
Důchodu se nedočkal a asi po tom ani netoužil. Toužil
tak jako každý křesťan po štěstí a po věčném životě,
který tento svět dát nemůže, ale může jej nalézt u Boha.
 Za pár dnů bude Štědrý den, jak vzpomínáte na
Vánoce svého dětství?
Dětství jsem prožil ve Vršovicích, kde jsme bydleli
s rodiči. Na Vánoce se u nás scházela celá rodina a mám
hezké vzpomínky, které se ale asi nijak neliší od těch,
co mají ostatní. Vánoční sváteční atmosféra, krásný
stromeček, dárky a tradiční jídla, ale především radost,
že Bůh se stal člověkem, že jako Ježíš se narodil
v Betlémě, aby žil mezi námi, svou smrtí na kříži přemohl zlo a nás lidi vykoupil. Vstal z mrtvých a také nám
slíbil, že i my z mrtvých vstaneme. Tím nám otevřel
cestu ke spáse a věčnému životu. Tyto skutečnosti
budeme oslavovat o Velikonocích.
 Zajímalo by mne, jak vnímáte současnou atmosféru, kdy v obchodech začínají Vánoce již začátkem
října.
Současný hon na zákazníka, který začíná snad již
koncem léta, nemá s pravým principem Vánoc nic
společného. Kdysi se také stavěly na náměstích stromy

30

www.psary.cz

Faráři v neděli neodpočívají

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2011

a v prosinci byla všude vánoční atmosféra, to vše ale
sloužilo spíš k bohulibé činnosti, jako je vybírání prostředků na různé charitativní účely. Adventní týdny
mají být pro věřící dobou zklidnění, uvědomění si svých
nepravostí a hříchů, dobou pokání a příprav na Vánoce,
které ale začínají až k večeru na Štědrý den a trvají
10–14 dní.
 Na půlnoční mši chodívají i lidé, kteří nejsou věřící a přicházejí do kostela jen jednou za rok. Snažíte
se je nějak ve Vašich kázáních oslovit?
Půlnoční mše svatá je v tomto ohledu výjimečná.
Kázání se snažím pochopitelně přizpůsobit tak, aby
bylo srozumitelné i lidem, kteří nejsou pravidelnými
návštěvníky. V některých kostelích, týká se to především
větších měst, bývají občas problémy s mládeží posilněnou alkoholem, většinou je ale místní farníci, muži,
usměrní, v nejhorším se požádá o pomoc policie.
 Vedle kostela v Dolních Jirčanech je fara, která
v kontrastu s novou fasádou kostela působí poněkud omšele. Plánuje církev nějakou opravu?
Protože bydlím v Jílovém, nemá církev pro faru
momentálně využití. Aby budova nechátrala ještě víc,
pronajímá ji na bydlení lidem, kteří za to platí nájem
a také se o budovu starají, což se jim odčítá z nájmu.
Na faře je nová střecha, ale na větší rekonstrukci nejsou
zatím peníze. A jak dopadnou církevní restituce, to si
opravdu netroufám odhadnout.

Kam zajít na vánoční mši?
Dolní Jirčany
24. 12. od 14.30 hod.
25. 12., 1. 1. a 8. 1. vždy od 10.30 hod.
Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha
24. 12. od 16 hod.
Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího
24. 12. 16 hod. (nejen) pro rodiny s dětmi
24. 12. 24 hod.
Šeberov, Církev bratrská
24.12. 23 hod.
Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího
24. 12. 16 hod. (nejen) pro rodiče s dětmi
24. 12. 24 hod. s Rybovou mší
Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla
24. 12. 21.30 hod. s Rybovou mší
Zvole, kostel sv. Markéty
24. 12. 22 hod. bohoslužba slova
Hradčany, kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha
24. 12. 24 hod. – celebruje Mons. Dominik Duka OP
Smíchov, kostel sv. Václava
24. 12. 24 hod. bohoslužbě předsedá biskup Václav
Malý, s koledami
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Kultura
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Společenské centrum Jesenice

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 Grafika – Josef Jíra, Jaroslav Klápště a Vladimír
Komárek. Soukromá sbírka tiskaře Petra Kábrta.
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. Do
31. března 2012.
yy Hrady zámky a historické stavby. Výstava Centra
papírových modelů. Do 5. 2. 2012.
yy 100. výročí dobytí jižního pólu. Výstava fotografií
Antarktidy cestovatele a fotografa Josefa Prokše.
Do 15. 1. 2012
Akce:
10. 1. 2012, od 18 hod. v muzeu
Antarktida ve fotografiích Josefa Prokše
Beseda s cestovatelem a fotografem

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
Pohádka pro děti (od 10 hod.)
22. 1.	O vykutáleném strašidle
Plesy (20 hod.) a tančírny (19.30 hod.)
14. 1.	PLES – Dobrovolní hasiči Osnice
20. 1. TANČÍRNA
28. 1. PLES – Obec Zvole
4. 2.	PLES – Dobrovolní hasiči Dolní Břežany
11. 2. PLES – Chovatelé drobného zvířectva
17. 2. TANČÍRNA
25. 2. PLES – SK Olympie Dolní Břežany

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

hotel.zamek@stirin.cz

255 736 111
21. 12., 15–18 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost
Dům ATIS, možnost zakoupení knih, zdarma.

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
12. ledna 2012, 19.30 hod.
Koncert „Tam u nebeských bran“
Fešáci a Michaela Tučná
22. února 2012, 19.30 hod.

údaje převzaté z webových stránek ČMFS
(bez záruky)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Psáry A
13 11 1 1 60:20
34
16
2. Vestec
13 9 2 2 54:22
29
11
3. Davle
13 9 0 4 32:21
27
6
4. Radlík
13 8 0 5 45:27
24
6
13. Slapy
13 3 0 10 23:44
9 (-12)
14. Hradištko B
13 1 0 12 19:57
3 (-18)
Poslední zápas: 19. 11. Psáry A – Jesenice B 4:1 ( 1:1)
Branky: Kore Gökmen 2, Kuka Pavel, Čavoj František
– Buchta Pavel

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Štěchovice B 12 10 0 2 47:12
30
15
2. Pikovice
12 8 1 3 44:26
25
7
3. K. Přívoz
12 8 0 4 41:21
24
3
4. Libeň
12 6 3 3 21:20
21
3
5. Okrouhlo
12 6 2 4 35:27
20
(-1)
6. Zlatníky
12 6 2 4 20:22
20
5
12 6 1 5 25:22
19
1
7. Libeř B
8. D. Jirčany A
12 5 2 5 36:24
17 (-1)
9. Psáry B
12 3 2 7 22:30
13 (-5)
10. Vestec B
12 3 2 7 20:44
11
(-7)
11. Průhonice B 12 3 0 9 19:40
9 (-12)
12. D. Břežany B 12 2 2 8 23:44
8
(-7)
13. Vrané B
12 2 2 8 14:35
8 (-10)
Poslední zápas: 19. 11. Pikovice – D. Jirčany A 6:2 (3:1)
Branky: Mysliveček Štěpán 3, Denk Jiří 2, Kirchberger Filip –
Krejza Martin, Líbal
Poslední zápas 19. 11. Okrouhlo – Psáry B 2:1 (2:1)
Branky: Kadlec Petr, Čehovský Kryštof – Pitelka Miloš

TABULKA – A3B – IV. třída – skupina B
Rk. Tým
Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Dobřichovice B 12 9 1 2 43:18
28
10
2. Klinec
12 8 3 1 39:20
27
9
3. Kytín
12 9 0 3 30:17
27
9
4. Mníšek B
12 8 0 4 25:17
24
3
5. Dobříč B
12 7 1 4 36:32
22
1
6. Čisovice B
12 6 1 5 28:27
19
4
7. Všenory B
12 6 1 5 26:28
19
(-2)
8. Vonoklasy B
12 6 0 6 28:31
18
0
9. Nučice
12 5 0 7 31:30
15
(-3)
10. Davle B
12 4 2 6 21:28
14
(-4)
11. D. Jirčany B
12 2 1 9 24:37
7 (-8)
12. Kazín B
12 2 0 10 19:33
6 (-12)
13. Měchenice B
12 1 0 11 16:48
3 (-12)
Poslední zápas: 12. 11. Kytín – D. Jirčany B 5:3 (3:1)
Branky: Konečný Karel 3, Bára Josef, Listík Jakub – Beránek
Zdeněk 2, Raušer Michal

Termíny veřejného bruslení Velké Popovice
Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice
so 17. 12. 2011
12.15–13.45 hod.
ne 18. 12. 2011
15.30–17.00 hod.
ne 25. 12. 2011
13.00–14.30 hod.
děti vstup zdarma
po 26. 12. 2011
13.30–15.00 hod.
so 31. 12. 2011
13.45–15.15 hod.
ne 1. 1. 2012
15.30–17.00 hod.
so 14. 1. 2012
14.45–16.15 hod.
ne 15. 1. 2012
12.15–13.45 hod.
so 21. 1. 2012
12.15–13.45 hod.
so 28. 1. 2012
14.45–16.15 hod.
ne 29. 1. 2012
15.30–17.00 hod.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let a důchodci 20 Kč

Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence podpořil v dotačním řízení náš projekt „Bezpečné
branky pro družstvo fotbalových žáků“ částkou
40.000,- Kč. Díky této dotaci mohl sportovní klub
SK Čechoslovan koupit pro malé fotbalisty,
kteří v Jirčanech trénují, bezpečné
fotbalové branky, které díky své
E
speciální konstrukci eliminují riziko
D
těžkých úrazů způsobených pádem
fotbalové branky na dítě. Malým
sportovcům přejeme radost ze hry
a děkujeme Středočeskému kraji!

500–990 Kč

Koncert

LUCIE BÍLÁ

a kapela Petra MALÁSKA
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FOTBALOVÉ TABULKY
k 20. 11. 2011
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Požární sport

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz

Železní hasiči z Dolních Jirčan
Jedním ze základních předpokladů práce hasiče
je jeho dokonalá fyzická připravenost.
Profesionální kolegové ji prověřují každý rok při
fyzických testech, my, dobrovolní hasiči, při soutěžích
požárního sportu. Zde jsou již naše soutěžní ambice
mnoho let naplněny, vyhledáváme proto další možnosti. Jednou z nich je mezinárodní hasičská soutěž
TFA (Toughest Firefighter Alive), což volným překladem
znamená „nejtvrdší hasič přežívá“. Při vzniku této
soutěže se američtí kolegové snažili demonstrovat
zvýšené nároky kladené na hasiče při používání
nových dýchacích přístrojů přímo v praxi. Nebyli by
to ovšem hasiči, kdyby vzápětí z obyčejného testu
neudělali soutěž. Závodníci v kompletním zásahovém
obleku s dýchacím přístrojem a v těžkých botách
tahali hadice, běhali po schodech, mlátili kladivem
a tahali figurínu až do úplného vyčerpání za asistence
nevěřícího obecenstva, které nechápalo, jak se může
člověk takhle dobrovolně zničit. Soutěž si však záhy
získala takovou popularitu, že v mnohých státech
USA začala fungovat národní kola, až se nakonec
tato ,,zničující“ soutěž přenesla i za oceán do Austrálie
a do Evropy. Nevyhnula se ani Čechám, kde je ve
velké oblibě hasičů a doplňuje skomírající soutěže
v požárním sportu.
Nápad zúčastnit se této soutěže přišel díky pozvánce na sociální síti. Sbor dobrovolných hasičů ve středočeských Katusicích nás pozval na první ročník této
soutěže pořádané pro mladoboleslavské sbory.
Zpočátku se nedařilo pro účast sehnat dobrovolníky,
ale po delším naléhání jsme sestavili družstvo ve složení: Miloslav
Burián, Jiří Hofírek a Michal Raušer.
Přípravě jsme moc nedali a spoléhali na momentální fyzickou kondici. Vše bylo tedy připraveno jen
slovně a rozhodli jsme se pro průzkum bojem, pak se uvidí. Naším
cílem bylo umístnění v první polovině soutěžících.
V Katusicích nás přivítalo mlhavé
podzimní počasí. Soutěžních družstev bylo třináct, celkem přihlášených hasičů sedmdesát pět. Čekaly
na nás následující disciplíny: hasič
vyběhl na trať kompletně vystrojen,
na zádech dýchací přístroj. Roztáhl
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V PÁTEK 30. PROSINCE 2011 OD 10.00 HODIN

SKOK TURNAJ V NOHEJBALE
Hraje se na kurtech OLTEN v Dolních Jirčanech.
Kapitáni mužstev ať nahlásí své týmy do 28. 12. 2011 prezidentovi oddílu
nohejbalu Ivanu Nejedlému na tel. 603 230 823. Startovné je 250 Kč za hráče.

2 x 2 B hadice, jednu odpojil a následně smotal. Poté
vylezl po žebříku na plošinu a lanem vytáhl a spustil
dvě hadice B v kotouči. Dále následovalo 60 úderů
10 kg vážícím kladivem v takzvaném hammerboxu.
Následně soutěžící slalomem přemístil dva 30 kg
vážící kanistry a smotal opět jednu B hadici.
Následovala poslední, a to doslova zničující disciplína
– tažení 80 kg těžké figuríny po dráze třiceti metrů.
Zde bylo po předchozím vyčerpání již nutno vážit
každý krok. Po překročení cílové čáry následovala
obrovská úleva, uvolnění, žíněnka a kyslík. Se zájmem
jsme sledovali výkony ostatních hasičů, též kamarádů
z Prahy. V odpoledních hodinách, při vyhlašování
výsledků, nás čekal opravdový šok. Podařilo se nám
v jednotlivcích dodržet své předsevzetí, jež se postupně z umístění v první polovině změnilo na místa
v první dvacítce.
M. Burián obsadil devatenácté
místo, M. Raušer jedenácté místo
a J. Hofírek osmé místo. Při vyhlašování výsledků družstev jsme se
chvíli domnívali, že se na nás zapomnělo, opak byl však pravdou.
Naše družstvo obsadilo po součtu časů neuvěřitelné první místo
v prvním ročníku Železného
hasiče v Katusicích! Naše překvapení a následná radost byla doslova obrovská. Soutěž potvrdila naši
fyzickou připravenost a motivovala
nás do přípravy na další soutěže.
Třeba na první ročník jirčanského
Železného hasiče…
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Pojďme se sejít,
		 zafandit sportu
			 a naskočit do dalšího roku
SK Čechoslovan Dolní Jirčany – oddíl nohejbalu

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
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.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu
s občany. Kontaktní e-mail: psarskyzpravodaj@psary.cz. Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků
Registrace: MK ČR E 15258
Vydání: PROSINEC 2011, vyšlo 20. 12. 2011. Grafická úprava: Ing. Vít Libovický. Tisk: OMIKRON Praha spol. s r. o.
Uzávěrka dalšího vydání: 10. únor 2012
www.psary.cz
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