NEPŘEHLÉDNĚTE
Nové webové stránky na‰í obce www.psary.cz jsou
uÏ ve zku‰ebním provozu. Pokud máte nûjaké pfiipomínky ãi nápady k nim, pi‰te na www.psary.cz.
Dne 23. 3. 2011 zveme v‰echny seniory na spoleãné setkání.
V zasedací místnosti Obecního úfiadu Psáry probûhne v 15.00 hodin
u sklenky horkého ãaje a malého obãerstvení pfiátelsk˘ rozhovor s místostarosttou obce a se ãleny Kulturní komise.
Byla zakoupena nová fréza na sníh. Pfiispûje tak k lep‰í údrÏbû silnic
a chodníkÛ v zimním období.
Datum pfií‰tího zastupitelstva je ve stfiedu 2. 3. 2011.
NezapomeÀte vyplnit anketu uvnitfi ãasopisu na stranû 25, t˘kající se
dal‰í moÏnosti spojení autobusÛ z Prahy.
Leto‰ní masopustní prÛvod se uskuteãní v sobotu 12. bfiezna. Sraz ve
12.00 hod na hfii‰ti Psáry.
V˘zva!!! Rádi uvefiejníme va‰e pfiíspûvky v Psárském zpravodaji. A pokud
tfieba chcete nûkomu popfiát k narozeninám ãi svatbû, napi‰te nám a
my otiskneme toto pfiání v rubrice Spoleãenská kronika.
V˘zva!!! Prosíme v‰echny obãany k zapÛjãení star˘ch fotografií ãi pohlednic, abychom mohli mapovat dávnou historii Psár a Dolních Jirãan.
Psársk˘ zpravodaj je zdarma k vyzvednutí na OÚ Psáry, nebude jiÏ zasílán chatafiÛm.
Víte, Ïe leto‰ní rok je Rokem lesÛ?
Stránku pfiipravila Vlasta Málková,
místostarostka obce
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30-2010
konaného dne 8. listopadu 2010
RO Usnesení č. 170/30-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Kočkovými za cenu celkem 14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a K. Novákovou a V. Novákem za cenu celkem 14 707 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a M. Exlerovou za cenu celkem 14 707 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a V. Dubayem za cenu celkem 14 707 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. J. Otrubou a H. Otrubovou za cenu celkem 14 707 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Šafaříkovými, za cenu celkem 14 707 Kč.
VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Pilařovými za cenu celkem 14 707 Kč.
VIII. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a Ing. T. Moravcovou za 14 707 Kč.
IX. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a M. Kosteleckou a I. Lafkovou a V. Štanclovou za cenu celkem 6 492 Kč.
X. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Harenčákovými za cenu celkem 14 707 Kč.
XI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a B. Mikeskovou za cenu celkem 14 707 Kč.
XII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Komrskovými za cenu celkem 14 707 Kč.
XIII. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a V. Kolářovou za cenu celkem 14 707 Kč.
XIV. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a Ing. V. Šikýřem a N. Šikýřovou za cenu celkem 14 707 Kč.
XV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a H. Byskovou za cenu celkem 6 492 Kč.
XVI. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Dvořákovými za cenu celkem 14 707 Kč.
XVII. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a Ing. J. Pýchou za cenu celkem 35 906 Kč (3x vodovodní a 2x kanalizační přípojka).
XVIII. Schvaluje znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a D. Dubayem za cenu celkem 29 414 Kč (2x vodovodní a 2x kanalizační přípojka).
XIX. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto smluv.

I. Schvaluje

RO Usnesení č. 171/30-2010
I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
starostka
Jana Valášková
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011

místostarostka
Lucie Kubalošová
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31-2010
konaného dne 24. listopadu 2010
I. Schvaluje
II. Pověřuje

I. Uděluje

RO Usnesení č. 172/31-2010
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry ve
výši 5 000 Kč. Příspěvek bude použit na uspořádání Mikulášské nadílky.
starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
RO Usnesení č. 173/31-2010
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 4/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ Lease-Invest, s.r.o. - pozemky parc. č. 659/77 a 659/78, k.ú. Psáry
RO Usnesení č. 174/31-2010

I. Schvaluje
II. Schvaluje
III. Schvaluje
IV. Schvaluje
V. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Pištěkovými za cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Fehrovýmiza cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a J. Hájkem za cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a H. Horákovou za cenu celkem 21 199 Kč (2x vodovodní a 1x kanalizační přípojka).
starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
RO Usnesení č. 175/31-2010

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s prodloužením splatnosti kupní ceny za část „a“ pozemku p.č. 134/1, k.ú. Dolní
Jirčany, nejdéle do 31. 3. 2011 dle Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry a Josefem Hájkem.
RO Usnesení č. 176/31-2010

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
starosta
Milan Vácha

místostarosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32-2010
konaného dne 29. listopadu 2010
RO Usnesení č. 177/32-2010
I. Souhlasí
II. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s vyplacením odměny Janě Valáškové za výkon funkce uvolněné starostky v měsíčních
splátkách.
s vyplacením odměny Lucii Kubalošové za výkon funkce uvolněné místostarostky
v měsíčních splátkách.
RO Usnesení č. 178/32-2010

I. Zřizuje
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Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
Stavební a územně-plánovací komisi: předseda – Ing. Pavel Šolc členové – Milan
Vácha, Luděk Nezmar, Vlasta Málková, Ing. Hynek Šorm, Stanislav Kopp
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
II. zřizuje
III. Zřizuje
IV. Zřizuje
V. Zřizuje

Školskou komisi: předseda- Ing. Štěpánka Nezmarová, členové – Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Martina Šmerglová
Sociální a kulturní komisi: předseda - Zdenka Smolová
Členové - Vlasta Málková, Martina Šmerglová, Naděžda Komárková, Olga Kramosilová
Komisi sportovní a životního prostředí: předseda - Ing. Petr Jaško
Členové - Milan Vácha, Milan Zetocha, Michal Málek
Komisi investiční a dotačních fondů: předseda - Martina Běťáková
Členové - Michal Petz, Luděk Nezmar
RO Usnesení č. 179/32-2010

I. Schvaluje
II. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a H. Sofroňovou za cenu celkem 14 707 Kč.
starostu Milana Váchu podpisem této smluvy.
RO Usnesení č. 180/32-2010

I. Uděluje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ manž. Řezníčkovým - pozemky parc. č. 465/319 a 465/320, k.ú. Dolní Jirčany,
2/ Ing. Jaroslavu Bažantovi- pozemek parc. č. 465/321, k.ú. Dolní Jirčany.
RO Usnesení č. 181/32-2010

III. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění smlouvy o připojení č. 10_NN_2_02741912 mezi Obcí Psáry a Čez Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je připojení nového odběrného místa - vodojem Vysoká.
znění smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
č. 10_CEZDI_02741918 mezi Obcí Psáry a Čez Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny pro odběrné místo- vodojem Vysoká.
starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.

I. Schvaluje
II. Schvaluje

RO Usnesení č. 182/32-2010

starosta
Milan Vácha

místostarosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33-2010
konaného dne 6. prosince 2010
RO Usnesení č. 183/33-2010
I. Schvaluje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
Znění Jednacího řádu rady Obce Psáry.
RO Usnesení č. 184/33-2010

I. Schvaluje
II. Schvaluje
III. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a B. Sýkorovou za cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a Z. Dvořáčkovou, K. Šedovou a R. Dvořáčkem za cenu celkem 21 199 Kč.
starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE

I. Pověřuje

RO Usnesení č. 185/33-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
technického pracovníka obce Ing. Vítkovského nákupem sněhové frézy za cenu max.
50 000 Kč bez DPH.
RO Usnesení č. 186/33-2010

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
starosta
Milan Vácha

místostarosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34-2010
konaného dne 6. prosince 2010
RO Usnesení č. 187/34-2010
I. Schvaluje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
Příkaz k provedení inventarizace za rok 2010.
RO Usnesení č. 188/34-2010

I. Schvaluje
II. Pověřuje

I. Schvaluje
II. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Psáry (výpůjčitel) a Asekol, s.r.o. (půjčitel).
Předmětem smlouvy je bezúplatná výpůjčka přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení tzv. e-domku.
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
RO Usnesení č. 189/34-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a S. Šípem za cenu celkem 14 707 Kč.
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
RO Usnesení č. 190/34-2010

I. Schvaluje

II. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126011215/3 mezi Obcí Psáry a Čez Distribuce a.s. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 689, k. ú. Dolní Jirčany.
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
RO Usnesení č. 191/34-2010

I. Schvaluje
II. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PZA-S-23(1)/2010 mezi Obcí Psáry a Úřadem práce Praha-západ. Předmětem dodatku je změna starosty obce.
starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
RO Usnesení č. 192/34-2010

I. Volí
II. Volí
III. Volí
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Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
dalšího člena Školské komise: Hanu Doležalovou.
dalšího člena Komise sportovní a životního prostředí: Tomáše Maxu.
dalšího člena Stavební a územně-plánovací komise: Ing. Aleše Laboutku.

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE

I. Pověřuje

RO Usnesení č. 193/34-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
Ing. Petra Jaška v zastupování obce ve věcech infrastruktury IT.
RO Usnesení č. 194/34-2010

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
starosta
Milan Vácha

místostarosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 35-2010
konaného dne 20. prosince 2010
RO Usnesení č. 195/35-2010
I. Schvaluje
II. Schvaluje
III. Schvaluje
IV. Pověřuje

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a E. a F. Hájkovými za cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a J. Mendou za cenu celkem 14 707 Kč.
znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí
Psáry a manž. Bártovými za cenu celkem 14 707 Kč.
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
RO Usnesení č. 196/35-2010

I. Souhlasí

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
s proplacením faktur dle předloženého soupisu.
starosta
Milan Vácha

místostarosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA

Zkolaudované budovy – dosud nezapsané v katastru nemovitostí
(k 31. 1. 2011):
k.ú. Dolní Jirãany
ã.p.
124, 209,
524, 531,
578, 588,
666, 667,
694, 709,

213,
532,
606,
671,
712,

226,
537,
621,
672,
713,

233,
538,
623,
677,
746

236,
544,
627,
679,

262,
548,
633,
682,

334,
563,
637,
683,

461,
564,
641,
690,

462,
572,
657,
691,

516,
576,
660,
692,

519,
577,
665,
693,

k.ú. Psáry
ã.p.
141, 165, 192, 197, 218, 219, 220, 221, 235, 243, 373, 442,
445, 462, 472
ã.p. – k.ú. Dolní Jirãany:
361, 373, 418, 433, 442 jsou v katastru vedena v ãásti obce Psáry
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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY
Usnesení č. 5-2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Psáry konaného dne 11. 11. 2010
USNESENÍ č. 32/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
Složení slibu všech zastupitelů podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
USNESENÍ č. 33/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S využitím stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce pro toto i následující zasedání.
USNESENÍ č. 34/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Určuje
Pro další volební období v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosta a místostarosta bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
II. Určuje
Pro další volební období jednoho neuvolněného člena zastupitelstva, který bude vykonávat
funkci místostarosta obce a dva neuvolněné členy zastupitelstva, kteří budou vykonávat funkci člen rady obce.
USNESENÍ č. 35/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:
I. Volí
Starostu obce Milana Váchu.
II. Volí
Uvolněného místostarostu obce Bc. Luďka Nezmara, MBA.
III. Volí
Neuvolněnou místostarostku obce Vlastu Málkovou.
lV. Volí
další členy Rady obce Bc. Michala Petze, Olgu Kramosilovou.
USNESENÍ č. 36/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Zřizuje
Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
II. Volí
předsedu finančního výboru Ing. Antonína Raka.
III. Volí
členy finančního výboru Ing. Hanu Ortovou, Ing.Karla Kříže.
IV. Volí
předsedu kontrolního výboru JUDr. Josefa Podlahu.
V. Volí
členy kontrolního výboru Pavla Otrubu, Jakuba Adámka, Ing. Jiřího Janatu, JUDr. Vladimíra
Peroutku.
USNESENÍ č. 37/5-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a to v plné výši pro neuvolněné místostarosty, členy rady, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v souladu s § 71-73 zákona
č. 128/2000 Sb.,o obcích, a podle aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon funkce
členům zastupitelstva od 11. 11. 2010.
Milan Vácha
starosta
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Bc. Luděk Nezmar, MBA
místostarosta

Vlasta Málková
místostarostka
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Usnesení č. 6-2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Psáry konaného dne 15. 12. 2010
USNESENÍ č. 38/6-2010

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
USNESENÍ č. 39/6-2010

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.
II. Pověřuje
Kontrolní výbor provedením kontroly souladu Metodiky obce Psáry k zadávání veřejných
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Směrnice obce Psáry
k finanční kontrole.
USNESENÍ č. 40/6-2010

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
4. rozpočtové opatření obce na rok 2010 bez navýšení.
II. Pověřuje
Radu obce Psáry příp. schválením 5. rozpočtového opatření obce na rok 2010 ke konci tohoto roku do maximální výše 200 000 Kč.
USNESENÍ č. 41/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočet Obce Psáry na rok 2011 ve výši 42.630.500 Kč jako přebytkový - příjmy ve výši
41.928.000, financování ve výši 702.500, a výdaje ve výši 40.582.500 Kč, financování ve výši
2.048.000 Kč.
USNESENÍ č. 42/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
informaci zastupitelů Pavla Kuky, Jakuba Adámka a Ing. Antonína Raka o vzdání se odměny za členství v Zastupitelstvu obce Psáry.
USNESENÍ č. 43/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
rozpočtový výhled Obce Psáry na rok 2011, 2012 a 2013.
USNESENÍ č. 44/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
termíny veřejného zasedání Zastupitelstva obce Psáry na rok 2011: 16. února, 13. dubna,
15. června, 14. září a 14. prosince.
USNESENÍ č. 45/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
výši poplatků na rok 2011 za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky
č. 7/2006, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad v nezměněné výši jako v r. 2010.
USNESENÍ č. 46/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Přerušuje
Jednání o bodu č. 46/6-2010 do příštího zasedání zastupitelstva.
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USNESENÍ č. 47/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na projekt „Výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Pod Kostelem“ v celkové výši
do 1,4 mil. Kč.
II. Souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na
projekt „Mobiliář a informační systém pro veřejný prostor obce Psáry“ v celkové výši do 3,1
mil. Kč.
lll. Schvaluje
uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí dotací z fondů Středočeského kraje:
1/ na projekt „Výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Pod Kostelem“ minimálně ve výši 5 %
z celkových nákladů,
2/ na projekt „Mobiliář a informační systém pro veřejný prostor obce Psáry“ minimálně ve
výši 5 % z celkových nákladů.
IV. Schvaluje
Začlenění dokumentu Mobiliář a informační systém pro veřejný prostor obce Psáry do strategického Plánu rozvoje obce Psáry.
USNESENÍ č. 48/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Volí
další členy finančního výboru: Ing. Odstrčila a Ing. Kriegsmana.
USNESENÍ č. 49/6-2010
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky obce
Psáry v souvislosti s přijetím zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákon
INZERCE
č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového
řádu.
Milan Vácha
starosta
Bc. Luděk Nezmar, MBA
místostarosta
Vlasta Málková
místostarostka
„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.“
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Co se v obci udělalo
od 26. 11. 10. do 15. 1. 2011
Sníh a zase sníh
➤ Zima se letos přihlásila s bohatým přídělem sněhu celkem ve čtyřech vlnách
s celkovým přídělem 70 cm nového sněhu. To představovalo prohrnovat obec na čtyřikrát. Technické a personální zajištění je ve stejně malém rozsahu jako v minulých
letech, s tím rozdílem, že byla pořízena nová ruční pojezdová fréza na sníh.
➤ Bohužel u oranžové multikáry praskla hřídel převodovky. Poškozený stroj tedy nahradila stará méně výkonná červená multikára bez posypového zařízení a hlavní prohrnování a následné sypání pak spočinulo na posádce zelené multikáry. Mimo to
v Psárech, stejně jako v minulých letech, prohrnoval sníh traktor se zadní radlicí.
➤ Postup odklízení sněhu probíhá následujícím postupem: nejdříve sběrné komunikace obce a současně chodníky a místa u obchodů, školy, školky, autobusové zastávky,
pošty, všude tam, kde je největší hustota dopravy a chůze – vše rychle, dokud to nepřimrzne. Posléze jsou na řadě přípojné místní komunikace, navazující na sběrné. To
je v první řadě v současně zastavěném a zastavitelném území obce. Pak jsou v pořadí
příjezdové komunikace do chatových lokalit. (V lokalitách, kde probíhá výstavba
a vlastní komunikace, ať dokončená, nebo ne, a je ve vlastnictví investora - nejen
pozemek pod ní - se zajišťuje údržba smluvně na základě objednávky, tedy s úplatou.)
U soukromých vlastníků komunikací není obec povinna toto zajišťovat.
➤ S úklidem chodníků je to bohužel tak, že shrnutý sníh ze silnice leží na chodníku
a bez jeho odvozu ho není kam dát. Kompletní odvoz sněhu je nákladná záležitost
v řádu stovek tisíc Kč. Vyvstává otázka, zda není vhodnější tyto prostředky využít
k potřebnějším věcem. Přesto jsme letos v malé míře odváželi sníh z několika ulic
nad mateřskou školou, a to díky zapůjčení prostředků na odvoz za minimální náklady jedním z podnikatelů bydlících v této lokalitě.
➤ V úzké ulici ve vyznačené pobytové zóně, kde se nesmí parkovat na komunikaci, stojí 10 aut. První telefonát: Zase jste mi zahrnuli auto sněhem… Odpověď: V těchto
případech, kdy hrozí poškození majetku (plotu nebo auta), se jinde sníh neprohrnuje. Další telefonát: Jak to, že neprohrnujete komunikaci v celé šíři, jak uvádíte
v zimním plánu údržby? Odpověd: Pokud na popsané komunikaci nebudou zaparkovaná auta, není to problém.
➤ Hodně občanů si uklízí sníh před domem a u výjezdu z nemovitosti. Projede multikára a nahrne jim sníh zpět. Rád bych se všem omluvil. Někdy se stane, že si řidič
otočí radlici a bohužel se nemůže zdržovat dočišťováním chodníku. Jeden cyklus prohrnu a úklidu sněhu v celé obci trvá cca 2 dny.
➤ Každoročně, při bohaté nadílce sněhu, jsou potíže se svozem směsného komunálního odpadu prováděného firmou Rumpold. Téměř čtyřicetitunové auto pro svoz se do
strmých nebo nakloněných ulic nedostane. Hrozí jeho zapadnutí, převrácení nebo
poškození dalšího majetku. Dosud nejhorší situace nastala v pátek 7. ledna t. r., kdy
PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011
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byl povrch pokryt vrstvou ledu. Přesto bylo odhadem svezeno více než 95 % odpadů. Jmenovitě nesvezeny byly v Psárech: ul. Akátová, V Zahradách, část ul. Pod
Vápenkou a okolí, ul. Na Vápence a okolní ul. Pod Stráží, Ve Svahu a Ve Stráži.
V Dolních Jirčanech: Spojovací, část Vysoké ve svažitých částech, ul. Na Výsluní a ul.
Houbová, do které se musí couvat. O nesvezených místech jsme firmou Rumpold
během pátku informováni a následně v pondělí a v úterý jsou odpady dosvezeny
obecní údržbou při odvozu pytlů z chatových oblastí, které zajišťuje Obec. Po skončení zimní sezony dojde k finančnímu vyrovnání Obce s firmou Rumpold. Je v zájmu
nás všech, aby tento systém svozu fungoval. Jednou z možností je vystavovat popelnice na začátek ulice do míst, kam se svozový vůz dostane. V případě, že to nelze,
pak bude dosvezeno obecní údržbou. Pokud tomu tak nebude, volejte na Obecní úřad
Psáry.
Ing. Miroslav Vítkovský, 14. 1. 2011

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2011
Usnesením Zastupitelstva obce Psáry ã. 45/6-2010 konaného 15. 12. 2010
se v˘‰e cen za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecnû závazné vyhlá‰ky
ã.7/2006 nemûní.
Popelnice 120 litrÛ /jedna známka/
2.145,-Kã
Popelnice 240 litrÛ /dvû známky/
3.795,-Kã
Odpady rekreaãní objekt
1.210,-Kã
Pes
100,-Kã
Druh˘ a dal‰í pes
200,-Kã
Poplatek je splatn˘ do 28. 2. 2011.
Úfiední hodiny:

pondûlí 8.00-12.00
stfieda 8.00-12.00

13.00-17.00
13.00-18.00

âíslo úãtu: 23734349/0800 âeská spofiitelna, a.s.
Známka bude zaslána na základû písemné Ïádosti nebo telefonické dohody.
Pytle budou posílány pouze na písemnou Ïádost.
Ivana ·imková,
Obecní úfiad Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

Pro platiãe komunálního odpadu je k dispozici také sbûrn˘ dvÛr
v Psárech, kter˘ je otevfien˘
ve stfiedu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.
12
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Rozpočet obce
a finanční situace
Dnešní článek bych rád věnoval základním informacím o rozpočtu obce na rok 2011 v kontextu celkové
finanční situace.
Naše obec má v současné době úvěry v hodnotě asi 15,5
mil. Kč, které jsme zdědili po předchozím vedení. Nyní se již
většinově nejedná o dluhy u státních institucí, které by nám částky snížily, či přímo
odpustily. Jsou to „tvrdé“ dluhy u bankovních domů a leasing. Naše pohledávky jsou
kryty zastavením nemovitého majetku (budova obecního úřadu a objekt školy č.p. 13).
Tyto dluhy budeme muset opravdu splatit. Absolutní číslo 15,5 mil. ovšem není
k velikosti naší obce likvidační, pouze je potřeba si uvědomit, co nás v nejbližší době
vlastně čeká.
Budování vodohospodářské infrastruktury, která byla dokončena na podzim loňského roku, nás finančně zasáhlo i do roku 2011 a dá se říci, že je hlavním důvodem platební neschopnosti, ve které se obec právě nachází a bude ještě část roku 2011 nacházet.
Z letošních rozpočtovaných příjmů ve výši cca 42 mil. – po odečtení faktur z roku
2010 – zbývá na celý rok 2011 (při zachování loňských výdajů na chod úřadu, samosprávy, školky a školy atp.) 1 mil. Kč na novou infrastrukturu. Skutečně volných peněz,
které můžeme jako obec investovat je pouze cca 700 tis. Kč. Pozorný čtenář si jistě všiml i kapitálových příjmů ve výši více než 5 mil. Kč jako příspěvky od investorů a občanů.
Bohužel právě v posledních měsících se ukazuje, jak je tento příjem nejistý, a tím
i rozpočtově nebezpečný. Z tohoto důvodu jsme s okamžitou platností začali revidovat
veškeré dlouhodobé i krátkodobé výdaje za nákup zboží a služeb.
Úspory se dotknou nejen všech žadatelů o různé příspěvky a dotace, ale i omezení rozsahu pečovatelských služeb poskytované společností Most k domovu (viz. článek
odpověď občanům, str. 14). Otazník se vznáší i nad veřejnoprávní smlouvou s Jesenicí
o sdílení Obecní policie (roční rozsah plnění 500-600 tis. Kč). Následují i drobné úspory, jako ukončení dotování nevidomých z Prahy 1, ukončení obecní wi-fi a jejímu přenechání komerčnímu subjektu (wi-fi byla prodělečná a neodpovídala dnešnímu standardu) atd.
V dohledné době dojde také k zahájení diskuze o zvýšení daně z nemovitosti, či možném zvýšení vodného a stočného.
Jaký je tedy výhled?
Rok 2011 bude ve znamení šetření.
● Budeme se ucházet jen o ty dotační tituly, kde je požadovaný podíl spolufinancová-

ní minimální.
● Na úřadě nás bude na stejnou práci méně, buďte, prosím, shovívaví a snažte se na

nás se svými připomínkami a požadavky obracet s klidnou hlavou, věcně a včas.
PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011
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● Dlouhodobou prioritou zůstává nová škola, přesto z výše popsaných důvodů prav-

děpodobně nedojde letos k výkupům pozemků.
● Od března 2012 se začne hradit odložená splátka u SFŽP s čtvrtletním plněním 175

tis. Kč.
● Zásadnější stabilizaci a vnitřní rozpočtovou konsolidaci bychom tedy měli pocítit

v roce 2013.
Veškeré úsporné kroky budeme sdělovat občanům jak v Psárském zpravodaji, tak
na nových internetových stránkách obce.
V příštím čísle Psárského zpravodaje vyjde pozvánka na setkání představitelů obce
s občany. Zde budete mít prostor dotázat se na vše, co vás trápí.
Milan Vácha, starosta obce

DOTAZY A ODPOVĚDI, POHLEDY Z OBOU STRAN

Vy se ptáte, my odpovídáme…
Dobr˘ den, já Vás Ïádám za v‰echny seniory, abyste neru‰ili peãovatelskou sluÏbu pro na‰i obec Psáry. Já ji mám hned od zaãátku a vûfite, Ïe bych bez jejich
pomoci vÛbec mého muÏe nezvládala. Dostala jsem sestru a to nestaãilo a vûfite,
Ïe taková pomoc je nutná a mÛÏe Vás taková nemoc také potkat a taková pomoc
je dÛleÏitá i pro invalidní sousedy, ktefií tu bydlí. Myslím, Ïe se dají peníze ‰etfiit jinak neÏli touto cestou. Prosím, je‰tû jednou zvaÏte Va‰e rozhodnuti. Dûkuji pfiedem za v‰echny postiÏené a nemocné obãany.
Jarmila Mare‰ová
Vážená paní Marešová,
reagujeme tímto na Vaši stížnost na zrušení pečovatelské služby Most k domovu.
Společně s Jesenicí jsme sdíleli jednu pečovatelskou pracovnici a s ní spojené náklady (kancelář, automobil). Jednalo se o další formu nepřímé finanční pomoci ke stávajícímu příspěvku na péči (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb). Naši obec
tato služba stála zhruba 340 000 Kč ročně.
Při podrobnějším rozboru jsme zjistili, že drtivá většina klientů využívá pouze dovoz
obědů. Rada obce a sociální komise se shodla, že není efektivní tímto způsobem využívat kvalifikovanou pracovnici na službu, kterou mohou zajišťovat komerční subjekty.
Našim seniorům jsme zprostředkovaně nabídli rozvoz obědů z Jílového u Prahy za 50 Kč
(více na www.dobry-obed.cz, nebo na tel.: 736 227 850).
Pokud by tento či případné ostatní komerční subjekty nebyly dlouhodobě schopny
zajišťovat rozvoz obědů v přijatelné finanční hladině, tak bychom tuto službu zajistili
vlastními silami. Již dnes dochází k částečné rozvážce obědů z naší školky zaměstnancem obecního úřadu.
14
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DOTAZY A ODPOVĚDI, POHLEDY Z OBOU STRAN
V roce 2011 tedy bude obec služby společnosti „Most k domovu“ využívat pouze na
poskytování pečovatelských úkonů (nutnou pomocnou péči a asistenci) za roční poplatek zhruba 140 000 Kč.
Při terénních návštěvách bylo mimo jiné zjištěno, že ne všichni mají zažádáno
o sociální příspěvek na péči (často nesprávně označován jako příspěvek na nemohoucnost).
Tímto oslovujeme všechny spoluobčany. Pokud potřebujete vy nebo někdo
z vašeho okolí pomoc při vyřízení žádosti o příspěvek na péči, nebo máte vážné problémy se o sebe postarat, tak nás, prosíme, co nejdříve kontaktujte.
Milan Vácha, starosta obce
Zdenka Smolová, předsedkyně sociální komise
(tel.: 723 137 632)
V˘‰e pfiíspûvku na péãi mûsíãnû v Kã od 1. ledna 2011
StupeÀ závislosti
Dûti do 18 let
I. lehká závislost
3000
II. stfiednû tûÏká
5000
III. tûÏká závislost
9000
IV. úplná závislost
12 000

Dospûlí
800
4000
8000
12 000

ZE ŠKOLY

Zápis k pfiijetí dûtí
k pfied‰kolnímu vzdûlávání
na ‰kolní rok 2011/2012 do Matefiské ‰koly Psáry se koná 22. bfiezna 2010 od 13.00 hodin do
18.00 hodin v budovû Matefiské ‰koly Psáry,
PraÏská 155-Dolní Jirãany.
Při zápisu obdržíte formulář žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, který pak vyplněný odevzdáte v kanceláři Základní školy
Psáry, Hlavní 12, dne 5. 4. 2011 mezi 12.30 a 18.00 hodinou.
Hlavní kritéria pro přijetí:
1. Dítě, které dosáhne do 31. 8. 2012 šesti let (nebo starší).
2. Dítě, které dosáhne k 1. 9. 2011 alespoň tří let a nepatří do skupiny uvedené v bodě
1, a to dítě přednostně zákonných zástupců (nebo samoživitele), kteří jsou v pracovním
poměru nebo samostatně podnikají.
Podrobněji na: www.škola.psary.cz, tel./fax: 241 940 657,
e-mail: skolapsary@seznam.cz
PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011
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DOPRAVA

RegBus 332
Min.
00 
06 
09 
12 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
29 
30 
32 
34 
36 
40 
42 
44 
45

Zastávka
Pásmo
Budějovická
0
Nemocnice Krč
0
IKEM
B
U Tří svatých
B
BetáH (x)
B
U Studánky (x)
B
Vestec,Safina
1
Vestec,Šátalka
1
Jesenice,bytovky
1
Jesenice
1
Psáry, Dolní
Jirčany, cihelna
1
Psáry,
Dolní Jirčany
1
Psáry, Štědřík
1,2
Psáry
1,2
Psáry,
Domov Laguna
1,2
Jílové u Prahy,
rozc. Radlík (x)
2,3
Jílové u Prahy,
Radlík
2,3
Jílové u Prahy,
Pražská
3
Jílové u Prahy,
náměstí
3
23
0

Budûjovická–Jílové u Prahy
Hod.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pracovní den

Sobota + Neděle

00A
00C
00C
00E
00A
00C
00A
00C
00A

00F
00A
00E
00A
00C
00A
00A
00C

15B
15A
10B
40A
40A
40A
40A
20A
15A

Hod.
4
30A 45D
5
30B 40A 50A 6
30B 40A
7
8
9
10
11
40A
12
30A 45A
13

40A
40A
40A
40A
40A
40A
40A

14

00C 15A 30A 45A

14

00C 40A

15
16
17

00A 15 30A 45A
00C 15A 30A 45A
00A 15A 30A 45

15
16
17

00A 40A
00C 40A
00A 40A

18

00C 20A 40A

18

00F 40A

19

00A 20A 40A

19

00A 40A

20

00A

20

00A

21

00A

21

00A

22
00A
10A

00A
23
0

22
00A
10A

00A

x: na znamení,
A: vynechá zastávku Psáry,Dolní Jirčany,cihelna
B: vynechá zastávku Psáry,Dolní Jirčany,cihelna, jede jen do zastávky Psáry
C: vynechá zastávku Psáry,Dolní Jirčany,cihelna, jede až do zastávky Krhanice,Prosečnice
D: jede jen do zastávky Psáry
E: vynechá zastávku Psáry,Dolní Jirčany,cihelna, jede až do zastávky Jílové u Prahy,Borek
F: jede až do zastávky Krhanice,Prosečnice
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DOPRAVA

RegBus 332
Min.
00 
02 
04 
06 
12
14
15
17
19
22
23
26
28
33











Zastávka
Pásmo
Psáry
1,2
Psáry, Štědřík
1,2
Psáry,
1,2
Dolní Jirčany
1,2
Psáry, Dolní
1,2
Jirčany, cihelna
1,2
Jesenice
1
Jesenice, bytovky
1
Vestec, Šátalka
1
Vestec, Safina
1
U Studánky (x)
1
Betáň (x)
1
U Tří svatých
B
IKEM
B
Nemocnice Krč
B
Budějovická
B
0
0

Psáry–Budûjovická
Hod.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

Pracovní den
26 56
11 26 36 56
06 16 26 36 43 51 56
06 11 16 26 41 51
01A 11A 31A 41A
11A 51A
11A 51A
11A 51A
11A 51A
11A 31A 51A
11A 26A 41A 56A
11A 26A 41A 56A
11A 26A 41A 56A
11A 28 51A
11A 31A 51A
11A
11A
10A
10A
10A

Hod.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

Sobota + Neděle
11
08
11
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A
10A
10A
10A

51A
51A
51A
51A
51A
51A
51A
51A
51A
48
51A

x: na znamení
A: vynechá zastávku Psáry, Dolní Jirčany, cihelna

INZERCE
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY

Rozpis nepovinn˘ch
pfiedmûtÛ a krouÏkÛ
pro Ïáky Základní ‰koly
v Psárech pro ‰kolní rok
2010/2011 - II. pololetí
NEPOVINNÉ P¤EDMùTY
• P¤ÍPRAVKA NA GYMNÁZIUM
• POZNÁVÁME P¤ÍRODU
• MÒJ KAMARÁD POâÍTAâ
• VESELÉ ZPÍVÁNÍ
• V¯TVARNÉ âINNOSTI
• V¯UKA COUNTRY TANCÒ

KROUÎKY
• IN DANCE
• JÓGA
• KLAVÍR
• KYTARA
• ATLETIKA – CYKLISTIKA
• FLÉTNA
• KERAMIKA
• TAEKWONDO
• P¤ÍRODOVÉDN¯ KROUÎEK

Zájmové krouÏky pro dûti z Matefiské ‰koly v Psárech
KROUÎKY
• DRAMATICK¯ KROUÎEK
• HUDEBNù DRAMATICK¯ KROUÎEK
• IN DANCE
• JÓGA
• KERAMIKA

•
•
•
•
•

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ
POHYBOV¯ KROUÎEK
POVÍDÁNÍ S PÍ·ËALKOU
TAEKWONDO
VESELÉ ZPÍVÁNÍ

Z OBCE

V novém psárském pekařství
nabídneme dobré pečivo a ještě o trochu víc…
Rádi bychom vám představili pekařství Na Návsi, které pro vás právě
v těchto týdnech usilovně připravujeme. Bude nám ctí, když se psárské pekařství stane vaším oblíbeným místem, když vám bude u nás chutnat, když se
k nám budete vracet.
V pekárně budeme vyrábět vlastní běžné pečivo i sladké zákusky a další sortiment.

18
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Součástí pekárny bude prodejna, kde si
budete moct vypít třeba svoji oblíbenou
kávu. Plánujeme i dětský koutek a zahrádku. Otevřeno bude každý den vyjma
neděle. Naši zkušení pekaři samozřejmě
garantují, že výroba a prodej pečiva
splní veškeré hygienické předpisy.
U prodavačů si budete moct dojednat
donášku pečiva až domů. „Předpokládáme, že pekařství otevřeme v dubnu, záleží na rychlosti rekonstrukce,“ říká provozní pekařství David Kadeřábek.
O termínu slavnostního otevření budeme
samozřejmě s předstihem informovat.
V tomto psárském projektu nabízíme pracovní příležitost lidem s lehkým mentálním postižením, klientům psárské Laguny. Práce pro takové lidi se bohužel shání jen
velmi těžko a ve většině případů není uzpůsobena jejich možnostem. „Když dáte lidem
s postižením šanci, dost často vás mile překvapí. Tím, jak pilně, zodpovědně a kvalitně
pracují, jak si prostě váží takové příležitosti,“ vysvětluje David Kadeřábek.
Lidé s handicapem, kteří se do projektu zapojí, projdou školením pod vedením pracovních asistentů. Díky tomuto školení si osvojí pracovní návyky, zvládnou technologii
výroby, obsluhu zákazníků. Všichni budou za svou práci získávat pravidelnou měsíční
mzdu a stanou se řádnými zaměstnanci Startujeme, o.p.s., na základě klasické pracovní smlouvy.
Cílem Startujeme, o.p.s., je realizovat projekty podporující vývoj osob s mentálním
a fyzickým handicapem, jejich začleňování do společnosti/podpora sociální inkluze, pořádání kulturních a společenských akcí ve vzájemné spolupráci s poskytovateli sociálních
služeb. Máme již několikaleté zkušenosti se zaměstnáváním lidí se zdravotním handicapem. Mezi naše úspěšné projekty patří: Kavárna Bez konce (Kladno), Kavárna Konec konců (Slaný), Úklid veřejných prostranství (Kladno, Praha), ovčí biofarma (Ledce). Celkem
máme v současnosti 50 zaměstnanců se zdravotním postižením, převážně mentálním handicapem, a 15 zdravých zaměstnanců, projektových manažerů a pracovních asistentů.
Projekt pekárny Na Návsi byl podpořen díky Operačnímu programu lidské zdroje
a zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU. Více informací můžete získat na
našich internetových stránkách www.startujeme.cz.
Text: Mgr. Matěj Knězů
Foto: Matěj Louda, Dis.
Fotografie ještě nezrekonstruované budovy najdete také na 1. straně obálky.
PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011
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RODINNÉ CENTRUM / ROZHOVOR

V Domečku?
Jako doma…
Rodinné centrum Domeček naleznete v Dolních Jirčanech na adrese Spojovací 600. V současné době slouží především dětem ve věku 0-3 roky a jejich
rodičům. Co všechno zde najdete, jsme se zeptali Martiny Běťákové.
● Komu slouží Rodinné centrum? Kdo hradí jeho náklady?

Každé dopoledne je pro registrované otevřen dětský dopolední klub Klubíčko
s maximální kapacitou 10 dětí. Klub je určen pro tříleté děti a zaměřuje se na nácvik
základní samoobslužnosti, sociální adaptabilitu a rozvoj řečových a psychomotorických
dovedností. Metodické vedení Klubíčka zajišťuje ZŠ a MŠ Psáry, provozní náklady hradí obec.
● Jaké kroužky jsou pro děti k disposici a kolik se za ně platí?
Ve druhém pololetí jsou dále otevřeny následující zájmové kroužky: „Cvičení pro
batolata s maminkami“, které probíhá každé pondělí od 9.30 hodin v tělocvičně místní
základní školy a je určeno dětem od 20 měsíců věku dítěte. „Barvička“ je rukodělný kroužek pro malé děti (cca od 1,5 roku) za doprovodu rodičů. Kroužek od února probíhá ve
středu od 15.30 hodin v Domečku. Cena za jednu lekci je 50 Kč. Nabízíme zvýhodněné
předplatné s možností čerpání dvou náhradních hodin. Další kurzy, vypsané na webových stránkách, jsou otevírány podle zájmu.
Dosavadní čtvrteční hernička pro batolata dostala od února nový ráz – v rámci herny od 15.30 byla zahájena výuka anglického jazyka pro středně pokročilé maminky za
přítomnosti dětí. Výuka probíhá jednou za čtrnáct dní. Cena je 100 Kč za lekci. Zvýhodněné předplatné 800 za 10 lekcí.
V návaznosti na tuto změnu bychom hernu s volným programem rádi přesunuli na
pondělní odpoledne – fungování herny je však podmíněno ochotou maminek převzít
a rozdělit si služby. Děti rostou jako z vody a maminky,
které tuto služby obstarávaly v uplynulých letech, se
vrací do zaměstnání.
● Jaké další akce zajišťujete?
Rodinné centrum Domeček se vedle pravidelných
aktivit soustřeďuje na organizaci a podporu jednorázových akcí, které zpestřují
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život v naší obci a nabízejí možnost příjemně stráveného času nejenom dětem, ale celým
rodinám – dětský den, mikulášská, hasičské bály, zájezdy do divadla atd.
Rodinné centrum je neziskovou organizací, která stojí na dobrovolnické práci lidí
ochotných svou prací pomáhat jiným. Z menší části se na finančních nákladech podílí
samotní uživatelé formou poplatků za členství a aktivity. Ve své současné podobě může
centrum fungovat díky daru Nadace třetího tisíciletí a pomoci ze strany obce Psáry.
Nemalý dík patří i společnosti LIDL, která poskytuje štědré „sladké“ dary.
Máte-li vy sami ochotu aktivně se zapojit, vést kroužky, fungovat jako služba v pondělní herně, uspořádat semináře atd., nabízíme vám prostor
k uplatnění a realizaci vašich nápadů. Neváhejte nás kontaktovat na
info@rcdomecek.cz nebo na tel.: 724 945 261
Aktuální informace na www.rcdomecek.cz

úterý
středa

dopoledne
Klubíčko cvičení pro batolata
9,30 – 10,30
Klubíčko
Klubíčko

čtvrtek

Klubíčko

pondělí

pátek
info:

Klubíčko
kurzy@rcdomecek.cz

odpoledne
herna (hledáme službu)

15,30 - Pastelka
15,00 – 17,00 herna
15,30 – Angličtina pro maminky
(1x za 14 dní)
724 945 261

Text: Martina Beťáková
Foto: archiv RC Domeček

MS BOROVINA

Divočáci: Černí rytíři našeho lesa
Druhý měsíc v roce je věnován především péči o zvěř, zvláště v letošní
nepředvídané zimě, kdy ještě mrazy přetrvávají, nebo znovu udeří. V současnosti se jeví jako nejaktuálnější péče o tzv. černé rytíře. Jde o černou zvěř,
která je takto právem nazývána, neboť se člověku dokáže postavit přímo
a zaútočit v okamžiku ohrožení života.
Pro všechny druhy prasete divokého je charakteristický lesnatý nebo křovinatý
terén a život ve skupině.Typický je vzhled – protáhlý profil těla s kuželovou hlavou
a masivním ryjem, který slouží k vyrývání potravy ze země. Jejich jednoduchý žaludek
jim umožňuje trávení rozličné potravy, je to všežravec.
Divočák obýval naše lesy už odpradávna. Připomeňme si alespoň toho nejznámějšího z Kavčí hory, jenž byl skolen Bivojem. Jako první druh užitkové zvěře se černá
PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011
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MS BOROVINA
dostávala do konfliktu s člověkem v době, kdy začal
pěstovat obilí na polích, která získal vyklučením lesů.
V 18. století, za vlády
Marie Terezie a poté Josefa
II., se poměry mezi člověkem
a černou u nás vyhrotily natolik, že bylo dokonce zakázáno chovat tuto zvěř mimo
obory. Divočák následně
prakticky z našeho území
zmizel, pouze na Moravu se
občas některý zatoulal z oblastí Slovenska.
Zato po druhé světové válce počaly jeho stavy u nás utěšeně narůstat. Hlavní podíl
na této situaci měl nový způsob hospodaření „ve velkém“. Obrovské lány kukuřice či
obilí se staly pro černou prostřeným stolem. Rovněž zde chyběl jakýkoliv řád, který by
způsob lovu přemnoženého rytíře upravoval.
Jak je to s divočáky v katastru Psáry a Dolní Jirčany?
Od roku 1980 se divočák začal v našich lesích objevovat pravidelněji až do současnosti.
Právě tyto zimní měsíce jsou ideální pro zjištění jeho skutečného stavu a pro jeho
početní regulaci. V tomto období totiž divočáci zanechávají znatelné pobytové stopy. Zvěř
přebíhá a pravidelně navštěvuje krmeliště, jež jsou zásobovaná díky velké péči myslivců. Tyto znaky jsou důležité pro činnost Mysliveckého sdružení Borovina, aby rozhodlo, jak zaměřit své hospodaření.Vzhledem k tomu, že černá u nás trvale nepřebývá, lze
na základě zjištěných stop odhadovat výskyt asi 30 kusů. Pokud by stav zvěře nebyl
regulován, mohly by nastat problémy, např. obrovský nekontrolovaný růst stavu zvěře
může mít neblahý následek porušení přirozené struktury populace, náchylnost
k chorobám a zejména obrovské škody páchané na kulturních plodinách a porostech.
Odstřel divokého prasete v našich lesích, individuální i kolektivní (při honech), činí
za rok 2010 celkem 15 kusů. Střílí se hlavně malá prasata, ponechávají se velké kusy
obojího pohlaví pro zachování rodu, jichž je dnes mezi černou zvěří nedostatek. Výtěžek z úlovků je tedy skromný a zůstává sdružení na pokrytí jejich nákladů na činnost.
Jedním ze základních požadavků této velmi opatrné zvěře je dostatečný klid
v honitbách, v nichž se má trvale zdržovat. Na tomto místě chci apelovat na občany a zvláště
na mládež, aby se v lese chovala ukázněně, zvláště v době honů. Aby z dotčených lokalit
nebyli divočáci natrvalo vytlačeni a nebyla znepokojena ostatní zvěř, která v době nouze,
tedy v tomto ročním období, potřebuje velmi šetrné hospodaření se svou energií, o to již
se starají myslivci, kteří mají neustále na paměti promyšlený způsob její ochrany.
MS Borovina, Psáry,
předseda Ladislav Racz
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SDH PSÁRY

Členky SDH Psáry – „Hasičky”,
co o nich ve zkratce napsat?
Třeba to:
➤ že činných členek SDH je celkem 27, z toho jich 16 dělá požární sportovní soutěže.
➤ Věkové rozpětí činných členek je od 16 do 60 let.
➤ SDH má ještě tzv. přispívající členky, jež se neúčastní soutěží a jejichž věkové rozpětí je od 2 do 90 let.
➤ Poslední jejich vyhranou
soutěží je Memoriál Jaroslava Štíbra, který se
konal 25. 9. 2010
v Psárech. Družstvo žen
„A“ jednoduše převzalo
štafetu výher po ženském družstvu „B“.
➤ Naše holky jsou prostě
v okrsku nejlepší.
➤ Webovou stránku svoji
vlastní sice nemají, ale je

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011

23

SDH PSÁRY
společná pro SDH Psáry s muži –
www.hasici-psary.wgz.cz.
I když se aktivně nezúčastňují
výjezdů k požárům, jejich činnost ve
sboru je nezastupitelná. Jsou to ony,
bez nichž by bylo méně pohárů ze
soutěží v požárním sportu, ale i ony,
bez kterých se neobejde již tradiční
masopust, dětský den, mikulášská
nadílka. Na čas věnovaný organizaci
a zajišťování akcí nehledí.

Dělají to rády, vždyť je to pro
naše děti.
„hasičky“
Pod tento článek se společně podepsaly jako „hasičky“ a rovněž
poslaly k nahlédnutí fotografie
jejich přepestré činnosti.

JAK ZLEPŠIT DOPRAVU

Doprava v Psárech
Najít rozumné řešení pro dopravu ze Psár do Prahy se za současné situace jeví jako téměř nemožný úkol. Situace se stala ještě složitější po rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje, kterému nyní vládne sociální demokracie. Pan hejtman Rath se rozhodl, že pro jeho voliče je dobrým lákadlem slib
bezplatného jízdného pro žáky škol. Výsledkem jeho sociálního inženýrství je
snížení frekvence spojů v celém Středočeském kraji a zvýšení jízdného pro
všechny ostatní pasažéry. Takové jednání je nejen proti zdravému rozumu, ale
i proti přání většiny voličů.
V současné době probíhají jednání jak na úrovni Středočeského kraje, tak
i ROPIDu, tedy organizace zodpovědné za dopravu ve Středočeském kraji. Také je třeba zdůraznit, že doprava ze Psár patří do oblasti Pražské integrované dopravy (PID)
a ne do Středočeské integrované dopravy (SID). Proč máme nesmyslně platit za sliby
sociálně demokratického hejtmana?
Vzhledem k této složité situaci jsme se rozhodli pro paralelní řešení. Po setkání se
zástupci obce Jesenice jsme se dohodli na zahájení jednání o zřízení nové autobusové
24
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linky Psáry – Jesenice – Smíchovské nádraží. V této záležitosti již proběhlo jednání
s potenciálním dopravcem, společností Uher. Získali bychom tím nejen další spojení do
Prahy, ale také možnost srovnání konkurenčních služeb se současným dopravcem
Veolií.
Uvažujeme i o zřízení místní linky Psáry – Jesenice. Jednalo by se o malý autobus
pro cca 10 lidí, který by projížděl nejen po hlavní ulici Pražská – Jílovská, ale zajížděl
by i do vzdálenějších koutů naší vsi. Ráno by mohl svézt školáky do Jesenice, přes den
by pak sloužil k dopravě za doktorem, nákupy apod. Tento nápad je zatím ve stadiu
úvah, proto bychom uvítali Váš názor na podobnou službu.
Posledním počinem psárské radnice ve vztahu k dopravě je jednání se Středočeským
krajem o novém povrchu komunikace Pražská – Jílovská a Kutná. Ředitel kraje pan Hostek si zaslouží pochvalu za rychlou reakci, s jakou v lednu jeho úřad zareagoval na naši
stížnost ohledně stavu silnice Pražská – Jílovská a zalátal největší krátery po předešlých mrazech. Otázkou zůstává, jak se krajský úřad postaví k našemu požadavku na
položení nových povrchů zmíněných dvou komunikací, které v současné době připomínají spíše krajinu po bombardování amerických letců na konci druhé světové války.
Vážení občané, snažíme se, abychom našli řešení, které splní sliby Středočeského
kraje a při tom nedojde k omezení již tak poddimenzované dopravy.
Bc. Luděk Nezmar,
místostarosta

ANKETA
Z v˘‰e uvedeného ãlánku je vidût, Ïe se obec snaÏí zajistit dal‰í, pohodlnûj‰í
autobusovou linku BUS 360 (VEOLIA). Co vy na to, obãané? Prosím, odpovûzte na otázky, nejlépe na www.psary.cz.
1. Uvítali byste linku Psáry, Jesenice, Smíchovské nádraÏí?
2. Jaké místo je va‰ím cílem pfii cestû do Prahy?
3. V jak˘ch hodinách cestujete do Prahy?
4. VyuÏíváte k cestû do Prahy MHD?
5. Pokud by MHD jezdila rychlej‰í trasou do Prahy, vyuÏívali byste ji?
6. Uvítali byste jiného dopravce neÏ VEOLIA?

BUS 360 zatím nejezdí, ale v˘hledovû se o tom uvaÏuje
Smíchovské nádraÏí-Psáry
6.10
6:12
6:31
6:35
6:37
6:39

14.30
14:32
14:51
14:55
14:57
14:59

16.00
16:02
16:21
16:25
16:27
16:29

Smíchovské nádraÏí
Lihovar
Jesenice
Psáry, Dolní Jirãany
Psáry, ·tûdfiík
Psáry
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6.06
6:04
5:45
5:42
5:41
5:40

7.20
7:18
6:59
6:54
6:52
6:50

15.40
15:38
15:19
15:14
15:12
15:10
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DOPRAVA

RegBus 339
Budûjovická–Horní Jirãany, T˘nec n.Sáz., aut. st.
Min.

Zastávka

00
06
09
12
13
15
17
19
21
23
26
28













29
30
32
33
34
35
37
38
41
43
45
47
49
51
















53



55



57

Pásmo

Budějovická
0
Nemocnice Krč
0
IKEM
B
U Tří svatých
B
Betáň (x)
B
U Studánky (x)
B
Vestec, Safina
1
Vestec, Šátalka
1
Jesenice, bytovky
1
Jesenice
1
Jesenice, Horní Jirčany
1
Jesenice,
Horní Jirčany, vodárna
1
Sulice, rozc. Radějovice
2
Sulice, Hlubočinka
2
Sulice, Na Křížkách (x)
2
Sulice,} Želivec, Mandava (x) 2
Sulice, Želivec
2,3
Kamenice, Nová Hospoda
3
Kamenice, Olešovice
3
Kamenice, Kult. dům
3
Kamenice, Valnovka
3
Kamenice, Ládví
3
Kamenice, Kuklík (x)
3
Řehenice, Babice
4
Řehenice, Dařbože (x)
4
Týnec n. Sáz., n.Sáz.,
Čakovice
4
Týnec n. Sáz.,
Čisté potoky (x)
4
Týnec n. Sáz.,
hrad Zbořený Kostelec (x)
4
Týnec n. Sáz., aut. st.
4

Hod.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

Pracovní
den

25
20

20

20
20
20
20 50
20
05 50
50
20
30

Hod.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50
16
17
18
19

Sobota +
Neděle

20

20

20

15
20

20

21
22

23
0
1
2
3

platí od 3. 1. 2011
x: na znamení
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DOPRAVA

RegBus 339
Jesenice, Horní Jirãany–Budûjovická
Min.

00
04
06
07
09
11
14
15
18
20
25

Zastávka

Pásmo

Hod.

4

4

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2,3
2
2
2
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16A 56
26 56
31
1
36

1
1
1
1
1
1
B
B
B
B
0
0

21
22
23
0
1
2
3

21
22

 Týnec n. Sáz., aut. st.
 Týnec n. Sáz.,
hrad Zbořený Kostelec (x)
 Týnec n.Sáz.,
 Týnec n. Sáz., Čakovice
 Řehenice, Dařbože (x)
 Řehenice, Babice
 Kamenice, Kuklík (x)
 Kamenice,Ládví
 Kamenice, Valnovka
 Kamenice, Kult. dům
 Kamenice, Olešovice
 Kamenice, Nová Hospoda
 Sulice, Želivec
 Sulice, Želivec, Mandava (x)
 Sulice, Na Křížkách (x)
 Sulice, Hlubočinka
 Sulice, rozc. Radějovice
 Jesenice,
Horní Jirčany, vodárna
 Jesenice, Horní Jirčany
 Jesenice
 Jesenice, bytovky
 Vestec, Šátalka
 Vestec, Safina
 U Studánky (x)
 Betáň (x)
 U Tří svatých
 IKEM
 Nemocnice Krč
 Budějovická

Pracovní
den

Hod.

Sobota +
Neděle

4

36

36
6
6
6
6

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

36

36

36

36

36

23
0
1
2
3

platí od 3. 1. 2011
x: na znamení
A: jede přes zastávku Zelené domky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení a milí občané,
v této Společenské kronice bychom rádi uveřejňovali vaše
výročí, a tak čekáme podněty přímo od vás. Kdokoliv tedy
bude chtít někomu popřát nebo se s námi podělit o oslavy
životních jubileí či svateb, napište nám. Rádi vaše gratulace
otiskneme, a to včetně fotografií z rodinných oslav.
Jestliže si někdo nepřeje zveřejňovat svoje jméno, dejte vědět redakci.

Kdo se narodil?

V prosinci: Tomáš Fárek z Dolních Jirčan
Veronika Novotná z Dolních Jirčan

Kdo zemřel?

Anna Raková z Dolních Jirčan, 90 let.
Zuzana Fáberová z Dolních Jirčan, 52 let.
V lednu:

75 let – Marie Hrušková ze Psár
70 let – Karel Kukla z Dolních Jirčan
70 let – Jana Milíková ze Psár
70 let – Jiřina Vantuchová z Dolních Jirčan
V únoru: 80 let – Jiřina Líbalová ze Psár
90 let – Marie Křížová ze Psár
80 let – Miroslav Hrubý ze Psár
V březnu: 80 let – Jarmila Dvořáčková ze Psár
70 let – Jiří Hladík ze Psár
75 let – Stanislava Ramešová
z Dolních Jirčan
75 let – Růžena Švecová z Dolních Jirčan
70 let – Jitka Pitterlingová z Dolních Jirčan

Kdo oslavil nebo bude
slavit narozeniny?

KULTURA / ZÁBAVA
PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY

12. 3. – masopustní průvod
sraz 12.00 na hřišti Psáry

KNIHOVNA V PSÁRECH
je otevřena v budově OÚ Psáry každé úterý od 13.00 do 17.00 hodin a každý čtvrtek od 16.00 do 20.00 hodin. Naše knihovna má zhruba 12 tisíc knih
(úctyhodné číslo, že?). Přijďte se podívat a vypůjčit si z mnoha pěkných
knížek. Ostatně jen tak zjistíte, kdo se o naše knížky tak hezky stará.

KULTURNÍ CENTRUM JESENICE

Kontakt: Dobromil Nováček,
Budějovická 303, tel.: 603 232 116,
e-mail: dance.novacek@volny.cz

25. 2. – Tančírna
26. 2. – Ples - SK Olympie Dolní Břežany
28
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KULTURA / ZÁBAVA
5.
12.
13.
20.
2.
10.
16.
17.

3. – Ples - Fotbalisté Jesenice
3. – Tančírna
3. – Ples Tanečních kurzů
3. – Pohádka - Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
4. – Jesenická ZUMBA party
4. – Jesenický pohár - celostátní soutěž v tanečním sportu
4. – Tančírna
4. – Pohádka - Tři kouzelné pohádky

Je zahájen zápis do podzimních tanečních kurzů
Vyčují Dobromil a Marietta Nováčkovi, 28násobní Mistři ČR a finalisté Mistrovství
světa profesionálů
Středa –

18.30 hod.- Mládež - první lekce 2. 10. 2011
20.30 hod. - Základní kurz pro dospělé - první lekce 2. 10. 2011
Čtvrtek – 18.30 hod. - Pokračovací kurz pro dospělé - první lekce 3. 10. 2011
20.30 hod. - Speciální kurz pro dospělé - první lekce 3.10. 2011
Neděle – 18.30 hod. - Mírně pokročilí, kurz pro dospělé - první lekce 6. 10. 2011
20.30 hod. - Více pokročilí, kurz pro dospělé - první lekce 6. 10. 2011

KULTURNÍ DŮM KAMENICE
Kontakt:
Ringhofferovo nám.,
tel.: 323 672 643,
e-mail: kckamenicebeckamenice.cz,www.obeckamenice.cz

Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax 323672643,

%

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz

, www.obeckamenice.cz

PLESOVÁ SEZONA V KULTURNÍM DOMĚ KAMENICE
26. února 2011 od 20 hodin - KAMENICKÝ PLES
Hraje : CONCORDIA BAND
28. února 2011 – Pavel Bobek, koncert, vstupné 300 Kč
DĚTSKÉ POŘADY
28. února od 9.00 a 10.30 hodin
22. března 2011 od 9.00 hodin
5. dubna 2011 od 9.00 hodin
od 10.30 hodin
13. dubna 2011 od 9.00 hodin
19. dubna 2011 od 10.15 hodin

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2011

Pinocchio
Velryba Lízinka
Pořad Divadla KRAPET pro děti od 3 do 10 let
pro MŠ
pro I. st. ZŠ – „Jak se dělá tanečník“,
Taneční centrum Praha
VELIKONOČNÍ POŘAD
Divadlo MAZEC pro děti od 3 do 10 let
RADÚZ A MAHULENA
Hraje Divadlo POHÁDKA – pro II. st. ZŠ
29

KULTURA / ZÁBAVA
18. května 2011 od 9 hodin

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Hraje Divadlo ANDROMEDA – pro děti od 3 do
10 let
Vstupné na dětská představení 30 Kč (není-li uvedeno jiné)
OSTATNÍ POŘADY:
24. března 2011 od 19.30 hodin

19. dubna 2011 od 19.30 hodin

LÁSKA NA RUBY
Komedie s písničkami Divadla Kalich
Hrají: Jana Paulová, Dalibor Gondík,
Pavel Zedníček, Bob Klepl a další….
Vstupné 300 a 250 Kč
Koncert - VĚRA ŠPINAROVÁ
Doprovod Adam Pavlík BAND
Vstupné 350/300Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
Muzeum v Jílovém
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9-12 hod. a od 13 do 16 hodin.
WWW.muzeumjilove.cz.
Město Jílové u Prahy Kulturní centrum zve malé i velké diváky dne
26. 2. 2011 od 15:00 hod. na pohádku O chytré kmotře lišce,
spousta písniček čeká děti v naší hudební pohádce.
Cena za vstupenku 75 Kč.
Rezervace vstupenek: prochazkova@jilove.cz Tato emailová adresa
je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript,
tel.: 241021919
Různé převážně taneční, ale i jiné kurzy v Jílovém u Prahy
najdete na www.jílove.cz v sekci kultura/kurzy.
Začaly už od ledna.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ŘÍČANY

Kontakt:
Městské KS Říčany
tel.: 323 602 456

Koncert „Společná věc“ se koná dne 2. 3. 2011 v 19.00 hodin
v městském kulturním středisku Říčany, vstupenky v ceně 140 a 100 Kč, výhodné objednávky vstupenek na www.dub.cz, dale v Městském KS Říčany na tel.: 323 602 456 nebo
606 585 719.
Jedná se o unikátní koncert, kdy se rozeznívá kovový vodnářský zvon pomocí madel…
ale o tom se dozvíte, až se přijdete podívat.
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FOTBALISTÉ
V minulém čísle jsme přinesli čtenářům jen část tabulky skupiny B, nyní přinášíme
tabulku skupiny A.
Stav k lednu 2011 - nyní je přestávka, další kolo začíná v březnu 2011
TABULKA - III. třída - skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
9
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
4
2
3

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

3
3
4
2
3
6
5
5
5
8
6
9
8
10

Skóre
47:24
41:27
53:35
31:18
29:16
40:31
35:27
38:36
21:21
34:42
17:39
19:38
24:46
17:46

Body
28
26
25
25
24
21
20
18
16
13
13
12
9
9

(Prav)
7
8
7
4
3
3
( -1)
0
( -2)
( -8)
( -5)
( -9)
(-12)
( -9)

+
8
8
7
7
7
7
6
6
3
3
2
2
0

0
2
1
2
2
2
1
2
1
3
2
3
2
1

2
3
3
3
3
4
4
5
6
7
7
8
11

Skóre
32:15
32:24
39:23
27:12
34:24
36:18
34:18
31:26
24:24
18:43
25:45
19:32
10:57

Body
26
25
23
23
23
22
20
19
12
11
9
8
1

(Prav)
8
4
5
8
5
1
5
1
( -3)
( -7)
(-12)
(-10)
(-17)

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

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

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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PŘEDSTAVUJEME

Ty naše hospůdky, hospůdečky…
Snažíme se mapovat všechny dolnojirčanské a psárské hospůdky. Někteří z majitelů
se nám už do redakce ozvali.

Restaurace Rubín (také pension) Psáry
Provozní doba: PO zavřeno
ÚT až NE od 12 do 23 hodin
Nabízíme: teplá chutná jídla po celý den, široká škála nápojů. V listopadu se uskutečnila trawesti show
pro ženy. Případné rezervace na tel.: 241 940 886.
Další informace jsou na
http://www.pensionrubin.eu/cz/kontakt.

Restaurace U Suchánků – Dolní Jirčany
Provozní doba: nepřetržitý provoz – denně obědy,
večeře – kromě nedělních obědů, v zimním období kapacita cca 40 míst a sezonní provoz terasy cca 20-30 míst.
Nabízíme: domácí kuchyně, příjemné prostředí,
pořádání rodinných oslav, výročí, firemní oslavy,
cenová relace od 49 Kč hotová jídla, od 59 Kč minutky. Silvestrovská oslava, v lednu a únoru vepřové a zvěřinové hody, v teplejších měsících posezení na terase, 1. května akce: „Husákův den" - ceny jídel jako za totality.
Budova byla postavena v tzv. „Akci Z" a zkolaudována v roce 1981. Původně kompletně sloužila
jako obchod se smíšeným zbožím. V 90. letech z části byla zřízena restaurace. Vlastníkem nemovitosti bylo smíšené družstvo JEDNOTA Praha-západ (v roce 2002 nemovitost odkoupila Obec Psáry). Prvním nájemcem byl pan Karel Pfeffer, dalším Jiří Alfery, a od roku 2005 (2007) Michal Procházka. V roce 2005 prošla restaurace rekonstrukcí.

Hospůdka Na hřišti – Dolní Jirčany, ul. Sportovců
Provozní doba: PO až PÁ od 17 do 23 hodin
Nabízíme: hostům čepovaná piva předních českých
pivovarů, několik druhů jídel a milou obsluhu.
Hospůdka na Hřišti je součástí sportovního areálu
Čechoslovan Dolní Jirčany. Součástí hospůdky je terasa a k ní navazující dětské hřiště, jež nabízí vyžití i mladým rodinám s dětmi. Součástí interiéru,
který tvoří 50 míst k sezení, je i velkoplošná televize, na které je možné sledovat sportovní přenosy.
Hospůdka je v provozu od roku 1993 a její provozovatelka si svým vlídným přístupem k hostům
vybudovala širokou klientelu hostů, již se k ní rádi vracejí.
Pořádají se zde také tradiční akce: Josefská zábava, Pálení čarodějnic s taneční zábavou,Dětský
den plný soutěží pro děti a mládež, Zahájení prázdnin s taneční zábavou, Prázdninové posezení
s country muzikou, Ukončení prázdnin s taneční zábavou, Posvícenská veselice, Drakiáda, Lampionový průvod pro nejmenší, Mikulášská zábava, Silvestr.
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