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Dětský den v Psárech a Dolních Jirčanech
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24

Opravy silnic
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Nevíte si rady?

JESENICE

Důležitá telefonní čísla

lokalita Mladíkov

 poruchy vodovodu a kanalizace – VHS Benešov
– pohotovost 24 hod. denně 
317 721 866
 poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – nepřetržitá služba
840 850 860
 pohotovostní a poruchová služba plynu –
Pražská plynárenská – nepřetržitě
1239
 nevyvezené popelnice – Rumpold – ve všední
dny v pracovní době
 e-mail: kzehrovice@rumpold.cz, 312 658 057
 e-mail: cernosice@rumpold.cz, 251 640 846
 Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba

775 775 978
 Ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz,
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v pracovní době)

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

 Dokončení do 6 měsíců
od uzavření smlouvy
 Cena: 8.700.000 Kč
vč. DPH

V případě hrozícího vzniku škod na majetku
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech
a svátcích na tel.:
• Milan Vácha, starosta
602 754 837
• Vlasta Málková, místostarostka
602 714 101
Více informací najdete na webových stránkách
obce psary.cz/dulezite-odkazy.

 Užitná plocha: 205 m2
 Pozemek: 715 m2

Obecní úřad – pozor změna

úřední hodiny červenec, srpen
po–čt
8–16 hod.
pá
8–13 hod.
út, čt, pá pouze podatelna a nahlížení do spisů

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:
 Dokončení do 12 měsíců
od uzavření smlouvy
 Cena: 8.200.000 Kč
vč. DPH
 Užitná plocha: 183 m2

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

© Talaj – istockphoto.com

 Pozemek: 716 m2
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Usnesení ze zasedání Rady obce
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2011 ze dne 18. dubna 2011
RO Usnesení č. 56/10–2011

I. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a F. Juklem, za cenu
celkem 6.492,- Kč.

II. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a P. Kukou, za cenu
celkem 14.707,- Kč.

III. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

RO Usnesení č. 57/10–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o ukončení Mandátní smlouvy na poskytování právní pomoci z dne 31. 10. 2010 mezi obcí Psáry
a Mgr. Karlem Kadlecem s účinností ke dni 30. 4. 2011.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 58/10–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na opravy místních komunikací v celé obci od:
1. KIRSTONE a. s. – asfalt servis za cenu 124.940,- Kč bez
DPH,
2. REIMO a. s. za cenu 134.382,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem nejvhodnější nabídky od KIRSTONE a. s. –
asfalt servis za cenu 124.940,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci.

RO Usnesení č. 59/10–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Komunikace v ul. Pod Vápenkou“ od:
1. PROJEKT IV s. r. o. za cenu 42.000,- Kč bez DPH,
2. HW PROJEKT s. r. o. za cenu 35.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem nejvhodnější nabídky od HW PROJEKT s. r. o.
za cenu 35.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci.

RO Usnesení č. 60/10–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na pokládku panelových
dílců v prostorách sběrného dvora od:
1. Miloslava Brabce – zemní práce za cenu 102.500,- Kč
bez DPH,
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2. Karla Moravce – autodoprava za cenu celkem
87.000,- Kč.

II. souhlasí

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2011 ze dne 2. května 2011
RO Usnesení č. 66/11–2011

I. schvaluje

Znění Mandátní smlouvy mezi obcí Psáry (mandant)
a Ing. Lucií Libovickou (mandatář). Předmětem smlouvy
je zajištění vydávání Psárského zpravodaje. Odměna
činí 18.000,- Kč / vydání. Mandatář má povinnost převádět podíl z příjmů za inzerci mandantovi.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

S výběrem nejvhodnější nabídky od Karla Moravce za
cenu celkem 87.000,- Kč.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 61/10–2011
I. souhlasí

RO Usnesení č. 67/11–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na nákup nástavce na
metení chodníků k traktoru od:
1. SOLO Praha s. r. o. za cenu 42.415,- Kč bez DPH
(vč. sběrné nádoby),
2. LESPARK s. r. o. za cenu 38.825,- Kč bez DPH (bez
sběrné nádoby).

S uspořádáním lesních zkoušek retrieverů dne 21. 5.
2011 v honitbě Psáry a Okrouhlo pořádaných občanským sdružením Retriever klub CZ.

II. souhlasí

RO Usnesení č. 62/10–2011

III. pověřuje

I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabezpečení a čistotě v obci Psáry:
1. Janě Moravcové na akci „Pálení čarodějnic“ na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech,
2. Otakarovi Kukalovi na akci „Pálení čarodějnic“ na
pozemku p. č. 128/1 k. ú. Dolní Jirčany,
3. Davidovi Tačnerovi a Petru Vondráčkovi na akci „Pálení
čarodějnic“ na pozemku p. č. 627 k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 63/10–2011
I. schvaluje

Znění Smlouvy č. 493110233 o dodávce aktualizací programového vybavení Codexis mezi obcí Psáry a Atlas
Consulting spol. s.r.o. za cenu 7.500,- Kč bez DPH ročně.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 64/10–2011
I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Ing. Jaroslavem Neubauerem (dárce). Předmětem
smlouvy je dar ve výši 20.000,- Kč na nákup zametacího
příslušenství k traktůrku na chodníky.

II. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a NEU-DRINKS s.r.o. (dárce). Předmětem smlouvy je dar
ve výši 20.000,- Kč na nákup zametacího příslušenství
k traktůrku na chodníky.

III. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 65/10–2011
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.
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S výběrem nejvhodnější nabídky od SOLO Praha s. r. o.
za cenu 42.215,- Kč bez DPH (vč. sběrné nádoby).
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 68/11–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Rozšíření
a modernizace víceúčelového hřiště v Dolních
Jirčanech“:
1. ADONIS PROJEKT spol. s r. o. za cenu 32.000,- Kč bez DPH,
2. INRECO s. r. o. za cenu 50.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

S výběrem nejvhodnější nabídky od ADONIS PROJEKT
spol. s r. o. za cenu 32.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 71/11–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany
(příjemce) ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním dětského dne.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 72/11–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů mezi obcí Psáry a Asekol s. r. o. Předmětem
smlouvy je bezplatné poskytnutí dvou kusů stacionárních kontejnerů na baterie a akumulátory.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 73/11–2011

I. bere na vědomí

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek na akci
„Zpracování projektové žádosti o poskytnutí podpory“.

II. schvaluje

Výběr nejvhodnější nabídky od spol. CTS corp. s. r. o. za
cenu 199.000,- Kč bez DPH.

III. schvaluje

Znění Smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a CTS corp. s. r. o.
Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci OPŽP, pr. osa 2, opatření 2.1.3 Snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.

IV. pověřuje

Starostu podpisem této smlouvy o dílo.

RO Usnesení č. 74/11–2011

I. schvaluje

Starostovi Milanovi Váchovi používání soukromého
 ozidla pro pracovní účely a předkládání cestovních
v
příkazů 1x měsíčně k proplacení účetní.

RO Usnesení č. 75/11–2011

RO Usnesení č. 69/11–2011

I. souhlasí

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-126000899/1 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a.s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 683 k. ú. Dolní Jirčany za
jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

I. souhlasí

I. schvaluje

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 70/11–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-126002491/1 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ Distribuce
a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 343/34 k. ú. Dolní Jirčany
za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

www.psary.cz

V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry.
Znak bude použit na mapě obce vydávanou Kompakt
spol. s. r. o.

RO Usnesení č. 76/11–2011
Se záměrem prodat část pozemku p. č. 1079/2 k. ú.
Psáry (cca 90 m²) manž. Konrádovým za cenu 800,Kč/m². Po vyhotovení geometrického plánu bude vyhlášen záměr prodeje.

RO Usnesení č. 77/11–2011

I. bere na vědomí

Opravu písařské chyby ve znění usnesení RO č. 42/7–
2011, bod II. Správně má být: s cenou 15,07 Kč/ks bez DPH.

RO Usnesení č. 78/11–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2011 ze dne 16. května 2011
RO Usnesení č. 79/12–2011

I. schvaluje

tribuce a. s. Předmětem smlouvy je připojení odběrného místa – osvětlení stavby – rekonstrukce hřiště
v Dolních Jirčanech za jednorázový poplatek 5.000,- Kč.

Znění smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a Miloslavem Filipem. Předmětem smlouvy je finanční příspěvek
ve výši 241.400,- Kč – pozemek p. č. 679/5 k. ú. Psáry.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

I. schvaluje

II. pověřuje

RO Usnesení č. 80/12–2011

I. uděluje

Výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007 o stavební
uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
a) M. Filipovi – pozemek parc. č. 679/5 k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 81/12–2011

I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na nákup kolotoče na
dětské hřiště od:
1. Floranet za cenu 24.708,- Kč bez DPH + montáž
7.800,- Kč – typ SC–kovo,
2. Bonita Group Service s. r. o. za cenu 28.233,- Kč bez
DPH+ montáž 5.400,- Kč – typ KK–140,
3. Zbyněk Polášek – Hřiště–zahrada.cz za cenu
57.713,- Kč bez DPH + montáž 6.500,- Kč – typ All 1.

II. souhlasí

S výběrem nejvhodnější nabídky od Bonita Group
Service s. r. o. za cenu 28.233,-1 Kč bez DPH.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše
uvedenou akci.

RO Usnesení č. 82/12–2011

I. bere na vědomí

Předloženou cenovou nabídku ze dne 11. 5. 2011 na
rozšíření stávajícího systému MISYS od spol. Gepro
s. r. o. Jedná se o rozšíření:
1. síťové verze (3 současně pracující uživatelé) za cenu
3.200,- Kč,
2. pasport veřejného osvětlení za cenu 16.000,- Kč
(multilicence) + 14.000,- (převod stávajících dat do
systému),
3. pasport komunikací za cenu 16.000,- Kč (multilicence) + 19.000,- (převod stávajících dat do systému).

II. souhlasí

S přeloženou cenovou nabídkou.

III. pověřuje

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na rozšíření
systému MISYS.

RO Usnesení č. 83/12–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o připojení odběrného místa zařízení
k distribuční soustavě NN mezi obcí Psáry a ČEZ Dis-

1 opravena písařská chyba
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RO Usnesení č. 84/12–2011
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši
10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů
spojených s uspořádáním dětského dne.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 85/12–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v oblasti nastavení systému protikorupčních opatření mezi obcí Psáry a Oživení o. s. Předmětem smlouvy je poskytování odborného poradenství
při tvorbě protikorupční strategie za cenu 20.000,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 86/12–2011

I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Ing. Davidem Grundelem (dárce). Předmětem smlouvy je dar ve výši 20.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s protikorupčním auditem v obci.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 87/12–2011

I. bere na vědomí

Předloženou kalkulaci od Ing. arch. Stýbla na konzultace v souvislosti s projektovým záměrem nové školy
v Dolních Jirčanech za cenu 15.000,- Kč.

RO Usnesení č. 88/12–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 264/20100//OOBCH mezi obcí Psáry (povinný) a Pražská plynárenská Distribuce a. s. (oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 309/6, 465/108, 465/29 a PK 686, vše k. ú. Dolní
Jirčany, za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 89/12–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

RO Usnesení č. 90/13–2011

I. bere na vědomí
1. informace o výsledku následné veřejnosprávní

kontroly na místě v Základní škole a Mateřské
škole Psáry, okres Praha – západ, Psáry, Hlavní 12,
IČ 70840512, konané podle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, v platném znění a zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,
v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění,
2. petici vyjadřující nesouhlas petentů s odvoláním
paní Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky školy,
3. otevřený dopis zastupitelstvu,
4. vyjádření paní ředitelky k výsledku veřejnosprávní
kontroly.

II. odvolává

v souladu s § 166, odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, k 1. 6. 2011 Mgr. Milenu Trůblovou
z funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy
Psáry, okres Praha – západ, Psáry, Hlavní 12, IČ 70840512
z důvodu závažných porušení právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce ředitele, která byla zjištěna zřizovatelem v průběhu veřejnosprávní kontroly
zahájené dne 15. 3. 2011 a ukončené dne 24. 5. 2011
– viz příloha tohoto usnesení.

III. ukládá starostovi
1. podat informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly
členům ZO,

2. informovat odvolanou ředitelku Základní školy

a Mateřské školy Psáry, okres Praha – západ o usnesení č. 90/13–2011 a bezodkladně jí doručit písemné
odvolání do vlastních rukou,
3. bezodkladně vyhlásit výběrové řízení na funkci
ředitele Základní školy a Mateřské školy Psáry,
okres Praha–Západ.

RO Usnesení č. 91/13–2011

I. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a V. Chudomelem,
Psáry, Hlavní 23, PSČ 252 44, za cenu celkem 14.707,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 94/13–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Psáry (povinná) a UNI Stavební s. r. o. (oprávněná).
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene –
vodovodní a kanalizační přípojka pro č. e. 98 mj. přes
obecní pozemek p. č. 355/4 k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 95/13–2011

I. bere na vědomí

Zprávu místostarostky Málkové o aktualizaci kalkulační
nabídky na tisk Psárského zpravodaje ze dne 26. 5. 2011.
Počet kusů zpravodaje bude upravován dle potřeby.

RO Usnesení č. 96/13–2011

I. odvolává

Člena školské rady Ing. Jiřího Janatu.

II. jmenuje
1. Člena školské rady Bc. Michala Petze.
2. Člena školské rady Olgu Kramosilovou.

RO Usnesení č. 97/13–2011

I. schvaluje

Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 21. 4.
2009 mezi obcí Psáry a M3D Production s. r. o. Předmětem dodatku je stanovení způsobu úhrady závazku
stavebníka ve výši 666.300,- Kč obci.

II. pověřuje

Starostu Milana Vácha podpisem tohoto dodatku.

RO Usnesení č. 98/13–2011

I. pověřuje

Starostu přípravou podkladů k vypracování dohody
o spolupráci s obcí Jesenice při rekonstrukci komunikace v ul. Dolnojirčanská.

RO Usnesení č. 99/13–2011

I. jmenuje

Pracovní skupinu ve složení: Ing. Petr Jaško, Vít Olmr
a Milan Rožek k přípravě výběrového řízení na správu
počítačové sítě OÚ Psáry a převzetí WiFi sítě.

RO Usnesení č. 92/13–2011

I. uděluje

Výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. M. Klokočkovi – pozemek p. č. 465/388 k. ú. Dolní
Jirčany,
2. Dřevobis s. r. o, Z. Papež – pozemek p. č. 465/328 k. ú.
Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 93/13–2011

w.psary.c

z

w

w

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2011 ze dne 30. května 2011

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

I. schvaluje

Znění Dodatku č. 5 ke smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi obcí Psáry a Rumpold-P s. r. o.
Předmětem dodatku je stanovení ceny pro rok 2011.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2011 ze dne 14. června 2011
RO Usnesení č. 100/14–2011

I. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž. PetržílovýmiSkřivánkovými za cenu celkem 14.707,- Kč.

II. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry, manž. Noskovými
a P. Noskem za cenu celkem 14.707,- Kč.

III. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek
infrastruktury mezi obcí Psáry a manž. Harenčákovými
za cenu celkem 14.707,- Kč.

IV. IV. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a D. Juklem za cenu
celkem 6.492,- Kč.

V. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a J. Tupým za cenu
celkem 14.707,- Kč.

VI. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a B. Mitrošinem za
cenu celkem 14.707,- Kč.

VII.

pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 101/14–2011

I. schvaluje

Zavedení autobusové linky Psáry – Smíchovské
nádraží od 1. 9. 2011.

II. schvaluje

Výši nákladů na provoz autobusové linky, a to
19.182,- Kč/měsíčně pro obec Psáry.

RO Usnesení č. 102/14–2011

I. schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 416/2010/
OOBCH mezi obcí Psáry (povinný) a Pražskou plynárenskou a. s. (oprávněný). Předměte smlouvy je zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 90/5, 93/1, 577/1,
581/1, 646/1, 660/1 a PK 646/2 k. ú. Dolní Jirčany a p. č.
631/1, 633/1, 1076/1, 1077 k.ú. Psáry za cenu 46.600,- Kč.

II. schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající)
a Pražskou plynárenskou a. s. (kupující). Předmětem
smlouvy je prodej plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 90/5, 93/1, 577/1, 581/1, 646/1, 660/1 a PK
646/2 k.ú. Dolní Jirčany a p. č. 631/1, 633/1, 1076/1, 1077
k.ú. Psáry za cenu 638.000,- Kč.

III. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

RO Usnesení č. 103/14–2011

I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a Rodinným centrem Domeček o. s. (příjemce) ve výši 30.000,- Kč. Příspěvek bude
použit k pokrytí nákladů spojených s činností rodinného centra.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 104/14–2011

I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2011 ze dne 15. června 2011
RO Usnesení č. 105/15–2011

I. jmenuje

Členy konkurzní komise na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ, Hlavní 12, 252 44 Psáry,
IČ 70840512, ve složení:

Předseda Milan Vácha
komise:
Členové
komise:

Mgr. Šárka
Kudrnová
Schelongová
Mgr. Pavel
Kasal
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zástupce zřizovatele

Ing. Petr Jaško zástupce zřizovatele
člen určený ředitelem krajského úřadu

Mgr. Denisa
Koubková

pedagogický pracovník školy

Mgr. Martin
Procházka

školní inspektor
České školní
inspekce

Bc. Michal
Petz

člen školské rady

II. jmenuje

Do funkce tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise,
Mgr. Martinu Běťákovou, zaměstnance zřizovatele.

III. ukládá
odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení v oblasti
základního školství

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2011 ze dne 15. června 2011

Místostarostce Vlastě Málkové bezodkladně jmenovat výše uvedené členy a tajemníka konkurzní komise
pro obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřská
školy Psáry, okres Praha – západ, Hlavní 12, 252 44 Psáry,
IČ 70840512.
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Usnesení č. 25/3–2011
bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

Usnesení č. 26/3–2011

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.

II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.

Usnesení č. 27/3–2011

I. souhlasí

S bezúplatným převodem pozemků p. č. st. 604 a p. č.
85/5 k. ú. Psáry od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových pro Obec Psáry za následujících
podmínek, které budou součástí smlouvy o převodu:
Čl. III. odst. 1
Obec Psáry se zavazuje o stavební parcelu č. 604 a pozemkovou parcelu č. 85/5 řádně pečovat a užívat je pouze k účelům provozování hasičské zbrojnice SDH Psáry
v souladu s veřejným zájmem. Převedené nemovitosti
nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům, nebude je pronajímat a dále je převádět ve prospěch třetí osoby, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Čl. III. odst. 2
V případě porušení kterékoli z povinností dle předchozího odstavce bude stanovena smluvní pokuta v této výši:
a) V případě, že obec převede stavební parcelu č. 604
nebo pozemkovou parcelu č. 85/5 nebo jejich část
na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve
výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
podle uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí
dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně
však ve výši ceny, kterou převodem na třetí osobu
získala.
b) V případě, že obec nebude předmětné nemovitosti
využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2 smlouvy, tj. k provozování hasičské
zbrojnice SDH Psáry, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 %
ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva podle uzavřené
smlouvy do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokuta bude uložena i opakovaně, a to za každé porušení smluvní
povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní
pokuty bude písemně oznámeno zjištěné porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto
porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní
povinnosti obcí odstraněno, bude smluvní pokuta
uložena opakovaně. Úhradu provede obec ve lhůtě
15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzvána.
Čl. III. odst. 3
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými
účelně vynaloženými náklady, zavazuje se obec uhradit
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i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
výzvy převodce k jejich zaplacení.
Čl. III. odst. 4
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené
v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany obce dodržovány a obec je povinna poskytnou k tomu převodci odpovídající součinnost.
Čl. III. odst. 5
Obec je povinna předat vždy do 31.1. kalendářního roku
převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, t. j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které
jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se obec
v uzavřené smlouvě zaváže, apod. Za porušení tohoto
závazku uhradí obec převodci smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč. Smluvní pokutu uhradí ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

Usnesení č. 28/3–2011
I. schvaluje

3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2011 – navýšení o 380.330,- Kč.

Usnesení č. 29/3–2011
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce)
doplatek ve výši 75.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) doplatek ve výši 75.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí
nákladů spojených s činností SDH.

III. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce)
doplatek ve výši 260.000,- Kč. Příspěvek bude použit
k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

IV. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní
Jirčany (příjemce) doplatek ve výši 70.000,- Kč. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

V. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi
obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina Psáry (příjemce) doplatek ve výši 11.000,- Kč. Příspěvek bude použit
k pokrytí nákladů spojených s činností MS.

VI. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

Usnesení č. 30/3–2011
I. schvaluje

Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Psáry za
rok 2010 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.
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Usnesení č. 31/3–2011

I. přerušuje

Jednání o bodu č. 10 programu zasedání zastupitelstva
– Ukončení členství obce Psáry v zájmovém sdružení
obcí KLID.

Usnesení č. 32/3–2011

I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Miloslavem Markem (dárce). Předmětem smlouvy je
bezúplatný převod inženýrských sítí v ul. K Hlásovu.

II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Informace z obce

Co se v dubnu a květnu
udělalo v obci
Měsíce duben a květen jsou každoročně ve znamení údržby zelených ploch – sekání, hrabání
a odvozu trávy z posekaných veřejných prostranství.
Tato činnost tvoří hlavní náplň pracovní čety od jara
až do září. Všichni, kdo máme zahrádku, to známe
z vlastní zkušenosti.
Nejjednodušší je údržba rovných ploch, která
probíhá dvěma zahradními traktůrky. Bohužel, těchto
ploch obec mnoho k údržbě nemá. Rovné plochy
o menší výměře nebo malých nepravidelných tvarů
se ošetřují samochodnou sekačkou. Nejnáročnější je
údržba strání a příkopů. Tyto plochy jsou sekány

Další možnost třídění
Na stávajících místech kontejnerového stání v Psárech
a Dolních Jirčanech přibyly začátkem června dva
nové červené kontejnery, které slouží pro odevzdávání vysloužilých spotřebičů a baterií. Obyvatelé
tak již nemusí chodit na sběrný dvůr, ale mohou je
kdykoliv a pohodlně odevzdat u jednoho z těchto
nově vzniklých separačních stání na tříděný odpad.

OBEC PSÁRY, Pražská 137, 252 44 Psáry

Usnesení č. 33/3–2011

I. schvaluje
II. pověřuje

Obec Psáry vyhlašuje dne 1. 6. 2011 konkurz na obsazení funkce
ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Psáry

Pověřuje starostu obce přípravou podkladů pro výběrové
řízení a radu obce výběrem zpracovatele výběrového řízení.

III. jmenuje

Hodnotící komisi na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve složení Ing. Jakub Krejčí, Vlasta
Málková, Bc. Michal Petz, Pavel Otruba, Jana Valášková
a jako náhradníci Ing. Sovina, Olga Kramosilová,
Ing. Štěpánka Nezmarová, Jakub Adámek, Pavel Kuka.

Renáta Sedláková
benzinovými vyžínači,
a následně musí být
tráva shrabána, naložena a odvezena do sběrného dvora. Tato činnost, zvlášť v teplých
dnech, které panovaly
v průběhu druhé poloviny května, je fyzicky
náročná, a zároveň připomíná boj s větrnými mlýny. Sotva dosekáte jednu
plochu, už dorůstá tráva jinde, a když skončíte s prací
na jednom konci obce, na druhém to vypadá, jako
byste tam vůbec nebyli.
V květnu proběhla oprava výtluků místních komunikací se živičným povrchem.
Do stacionárních kontejnerů
PATŘÍ: drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony a další. Součástí konstrukce je také integrovaný box na baterie a akumulátory.
NEPATŘÍ: televizory, počítačové monitory, zářivky,
úsporné žárovky.
Kde nové kontejnery najdete?
Na kontejnerovém stání na návsi v Dolních Jirčanech
a v Psárech naproti restauraci Rubín.

Obecní úřad Psáry hledá na letní období
červen–říjen 2011 vždy na pondělí a úterý na
brigádu 2 pracovníky na svoz pytlů s odpady
z chatových oblastí Psár a Dolních Jirčan do sběrného dvora v Psárech. Na tuto práci bude poskytnuta obecní multikára. Podmínkou je řidičský
průkaz skupiny B.
Více informací na tel. 241 940 454, pí Sedláková.
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Vyhlášení konkurzního řízení

Vypsání výběrového řízení na výběr provozovatele
vodohospodářské infrastruktury.
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Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ, se sídlem Hlavní 12,
252 44 Psáry, IČ 70840512
Požadavky:
yy vzdělání a pedagogická praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
yy znalost školských předpisů,
yy občanská a morální bezúhonnost,
yy dobrý zdravotní stav.
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
yy přihláška,
yy ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
yy přehled praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem,
yy životopis,
yy nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran,
yy výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce)

Sběr bioodpadu
Jak jsme vás v minulém vydání
Psárského zpravodaje informovali,
od 1. 6. do 26. 10. 2011 proběhne
v obci pilotní projekt na svoz a likvidaci
biodpadu přímo od občanů. Cílem je snížit
celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu, a tím docílit nižší cenu,
kterou občané za odpady zaplatí.
Do projektu může být zapojeno prvních
50 zájemců, kterým bude zdarma zapůjčena
nádoba o velikosti 240 l. Do této doby se přihlásilo 32 lidí, uvítali bychom proto další zájemce,
aby informace, které na konci října z projektu

D
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nebo doklad o jeho vyžádání,
yy lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu
funkce,
yy čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 a osvědčením
podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo
doklad o jeho vyžádání.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně poštou na adresu: Obec Psáry, Pražská 137,
252 44 Psáry nebo doručte osobně na podatelnu
obecního úřadu nejpozději do 30. 6. 2011 do
15 hod.
Obálku označte textem „Konkurz na ředitele školy
– NEOTVÍRAT“
V Psárech dne 1. 6. 2011
Milan Vácha, starosta
vyplynou, měly vyšší vypovídací hodnotu.
Pokud se bioodpad opravdu stane další složkou, kterou občané „produkuji“ a jež se bude
samostatně likvidovat, klesne množství komunálního odpadu, který dnes končí na skládce.
Průměrně nyní váží jedna nádoba s komunálním odpadem 12,2 kg.
Svoz bude probíhat každou středu
a zájemci za něj zaplatí celkem 1.200,- Kč.
Tato cena je konečná. Zájemci o sběr
bioodpadu se mohou přihlásit na e-mailové adrese: kzehrovice@rumpold.cz,
kdy je nutno uvést jméno a příjmení,
adresu, telefonické spojení a e-mail.

E
Na nákup zametacího příslušenství na
chodníky ke stávajícímu traktůrku věnoval
obci Psáry – Dolní Jirčany Ing. Jaroslav
Neubauer 20 tisíc korun a dalších 20 tisíc
korun
poskytla
společnost
NEU-DRINKS s. r. o.
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Téma: Odvolání ředitelky školy

Škola: vyhazov ředitelky
kvůli okresu

„Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ toto známé
české přísloví se mi vybaví při pomyšlení na aktuální
vývoj v naší škole. A když hůl najít nelze, musí se
nějaká vymyslet.
Pokud bychom se našich spoluobčanů zeptali na
přesný název naší školy, myslím, že bychom správné
odpovědi napočítali na prstech jedné ruky. Jaká je
tedy správná odpověď? „Základní škola a Mateřská
škola Psáry, okres Praha – západ“. Pokud jste neuhodli,
nejste sami. Název školy přesně nezná ani náš současný starosta. A právě název školy je ta vymyšlená
hůl, o níž jsem se zmínil.
Nedávno ve škole proběhla kontrola hospodaření
iniciovaná vedením obce evidentně s cílem najít
záminku pro odvolání ředitelky Mgr. Trůblové. Ze
svých zkušeností z práce ve finančním výboru musím
říci, že to byl úkol nadmíru obtížný. Žádná zpronevěra, žádná ztráta majetku, žádná nehospodárnost
ani porušení zákona, pouze drobné a v praxi běžné
účetní nepřesnosti. Ale nakonec přece něco. U 488
obdržených faktur v celkové výši 3,5 mil. Kč nebyl
uveden přesný název školy. Za slovy „Základní škola
a Mateřská škola Psáry“ chyběl dovětek „okres Prahazápad“. Všechny ostatní náležitosti byly v pořádku.
Když se k tomu našly ještě dvě interní účetní směrnice, které odkazovaly na zrušený právní předpis
(v současném legislativním chaosu jev zcela běžný),
bylo vyhráno. Kontrolní orgán kvůli nepřesnému
označení školy prohlásil její účetnictví za neprůkazné.
Všechny věcné námitky vedení školy byly následně
zamítnuty starostou Váchou bez jakéhokoliv zdůvodnění. Rada obce ředitelku přes nesouhlas většiny
rodičů (vyjádřený podporou nedávné petice) odvolala
a okamžitě zahájila výběrové řízení na nového ředi-

Co Vás zajímá

Děkujeme našim čtenářům za
pochvalu i další náměty týkající se nové
podoby časopisu a jeho obsahu. Do
rubriky Co Vás zajímá jsme tentokrát
vybrali dotaz, který se týká nákladů na
tisk Psárského zpravodaje.
 Dobrý den, nemohl jsem si nevšimnout nového
Psárského zpravodaje ve schránce. Mám ale dotaz,
12

Názor opozice
tele. Zdá se Vám to nespravedlivé, nepřiměřené a až
okatě účelové? Rada obce v čele s tandemem Nezmar
– Vácha má však názor jiný.
Paradoxní na celé situaci je, že starosta Vácha a jím
pověření kontrolní pracovníci v průběhu kontroly
sami opakovaně a závažně porušili zákon a poškodili
tak práva kontrolovaného subjektu.
Důsledkem celé situace je odvolání ředitelky školy
neplatné pro rozpor se zákonem. Odvolaná ředitelka
se obrátí na soud a výsledkem pro obec bude kromě
ostudy, rozkladu školy i citelná finanční škoda, spočívající v náhradě ušlé mzdy.
Na neobjektivitu a zjevnou účelovost provedené
kontroly a na nebezpečí vzniku škody písemně upozornil v den jednání rady předseda kontrolního výboru
JUDr. Podlaha starostu Váchu. Z obavy, zda o tomto
dopisu budou všichni radní informováni, jsem se
pokusil před jednáním rady formou SMS informovat
místostarostku Málkovou a radní Kramosilovou,
o nichž jsem se důvodně domníval, že nemají k dispozici všechny podstatné informace. Upozornil jsem
je na možnost vzniku škody a na skutečnost, že náhrada škody bude vymáhána po všech radních, kteří se
na odvolání budou podílet. Moji nabídku na bližší
vysvětlení celé věci však žádná z nich nevyužila.
Zbývající tři členy rady jsem nekontaktoval, neboť
jsem měl za to, že velmi dobře věděli, o co jde.
Uvážíme-li všechny shora uvedené skutečnosti, je
otázkou, zda má za dané situace smysl pokračovat
v narychlo zahájeném výběrovém řízení na nového
ředitele školy. V současnosti sice škola nemá ředitele
žádného, v budoucnu se však díky neplatnému odvolání ředitelky může stát, že bude mít ředitele dva.
Ing. Petr Odstrčil

kolik stál tisk předtím při nákladu 1 500
kusů a kolik stojí dnes? Nechápu, proč vnitřek časopisu je tištěn na křídovém papíře,
i když jak píšete, přijde to na stejnou cenu
jak předtím. Podle mého názoru je to
zbytečné plýtvání veřejných prostředků.
Nebylo by zapotřebí třeba opravit cestu
Dolnojirčanská na Budějovickou, která je horší než tankodrom?
S pozdravem Pavel Bok
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Vážení spoluobčané,
dne 30. května 2011 byla usnesením Rady obce
Psáry odvolána z funkce ředitelka Základní školy
a Mateřské školy Psáry, okres Praha – západ (dále jen
ZŠ a MŠ), a to na základě zjištění závažného porušení
právních povinností vyplývajících z její funkce.
Obec Psáry je zřizovatelem ZŠ a MŠ Psáry. Při
veřejnosprávní kontrole, která je dle zákona povinná,
byla ve škole zjištěna závažná pochybení. Upozorňuji,
že tato kontrola se zabývá pouze hospodařením školy
a nastavením systému vnitřní kontroly, nikoliv kvalitou výuky. To přísluší České školní inspekci. Tato
veřejnosprávní kontrola až doposud nebyla nikdy ze
strany obce Psáry provedena, ač zákon zřizovateli
ukládá konat veřejnoprávní kontrolu ve svých příspěvkových organizacích alespoň jednou ročně.
Vzhledem k tomu, že naše obec nedisponuje
odborem interního auditu, rozhodli jsme se obrátit
na odborníky, a to jak ve fázi samotné kontroly, tak
jejího vyhodnocení. Aby i posouzení kontrolních
zjištění a podaných námitek bylo odborné a zcela
objektivní, přizvali jsme nestranného experta na
oblast interního auditu, Ing. Šárku Kavkovou, která
se zúčastnila i veřejného zasedání zastupitelstva.
Právě na zastupitelstvu bylo z otázek mnoha
občanů patrné, že byli mylně informováni o skutečných důvodech odvolání ředitelky školy. Znovu
opakuji, že kontrola se týkala pouze hospodaření
školy, nikoliv kvality výuky, o kterou se opíraly argumenty v otevřeném dopise zastupitelům distribuovaném po obci společně s peticí. Důvodem odvolání
v žádném případě nebylo chybné označení školy na
účetních dokladech, jak nejčastěji zaznívalo v diskuzi.
Stejně tak závěry kontroly rozhodně neprokázaly
zpronevěru oněch více než 3 milionů korun, které
jsou vyčísleny v Dodatku k protokolu. Tato suma
odpovídá celkovému součtu neprůkazných faktur.
Skutečně závažným kontrolním zjištěním bylo
nedostatečné organizační zajištění finanční kontroly,
porušování a neaktuálnost platných interních směrnic,
Odpovídá Vlasta Málková, místostarostka
obce Psáry
Cena jednoho výtisku černobílého
Psárského zpravodaje v nákladu 1500
ks, formát A5, při počtu 32 stran a gramáži papíru 90 g, byla 15,50 Kč bez
DPH. Cena současného celobarevného časopisu ve stejném nákladu, větším formátu B5, stejné
gramáži papíru 90 g, je 14,67 Kč bez DPH. Pokud
bychom zvolili místo křídy běžný papír, snížila by se
www.psary.cz

Názor vedení obce
porušování zřizovací listiny organizace, a především
fakt, že účetnictví organizace nebylo vedeno tak, aby
to neodporovalo zákonu o účetnictví a ostatním
právním předpisům, ani aby neobcházelo jejich účel.
Ředitelka školy byla seznámena s konečnými
výstupy. Nad rámec svých zákonných povinností
jsme ji pozvali na jednání rady obce, kde jsme jí chtěli
dát maximální prostor pro její vyjádření a případné
návrhy na zjednání nápravy. Místo toho jsme se ale
ze strany paní ředitelky dočkali pouze strohého vyjádření, že nedošlo k závažnému porušení právních
předpisů. Také uvedla, že kontrolní systém v ZŠ funguje a nemohlo tak dojít k úniku finančních prostředků či jejich zneužití a že žádná škoda nevznikla.
Komunikace ředitelky Mgr. Trůblové směrem k obci
byla již v minulosti špatná. Především zásadní neshoda
v pohledu na výsledek veřejnosprávní kontroly a faktická nemožnost zjednání nápravy vedla nakonec
radu obce k odvolání Mgr. Trůblové z funkce ředitelky
školy. Odvoláním nezaniká její pracovně právní vztah,
zůstává i nadále pedagogickým pracovníkem školy.
V současné době probíhá konkurzní řízení na
obsazení funkce ředitele školy. Nový(á) ředitel(ka)
bude vybrán během měsíce července, aby v září mohl
zahájit nový školní rok. Věřím, že s příchodem nového
ředitele se situace ve škole zlepší.
Veškeré dokumenty týkající se kontroly školy
naleznete na webových stránkách obce.
Milan Vácha, starosta obce
Problematika odvolání ředitelky školy se projednávala na zasedání zastupitelstva obce dne
15. 6. 2011. Video z jednání najdete na stránkách
www.psary.cz (Zastupitelstvo – Usnesení 2011 –
Usnesení zastupitelstva č. 3–2011 + Video).

cena za jeden kus o několik desetihléřů,
což je při našem malém nákladu úspora
v řádech stokorun šestkrát do roka.
Za tuto ušetřenou částku lze zrealizovat maximálně provizorní opravu
jednoho výtluku. O plánované opravě
nejenom ulice Dolnojirčanská se dočtete
v samostatném článku na straně 26.
Věřím, že nové silnice i časopis Psárský zpravodaj
budou sloužit ke spokojenosti nás všech.
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Sociální komise

Vlasta Málková, místostarostka a členka
sociální komise

Přivítali jsme nové občánky
Vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu
14. května na Obecním úřadu v Psárech – Dolních
Jirčanech, má v našich obcích již dlouhou tradici.
Přesto bylo tentokrát premiérou nejen pro miminka,
ale i pro některé nové členky sociální komise. Milá
povinnost přivítat naše nejmenší občánky připadla
poprvé i na mne a opravdu jsem si to užívala. Po
mém boku stála zkušená matadorka Martina
Šmerglová, která se na vítání podílí již jedenáct let
a je také autorkou krásných kreseb v pamětní knize.
Oporou byly dlouholeté zkušenosti a pomoc paní
Ivany Šimkové, která má agendu vítání občánků na
obecním úřadě na starosti.
Na květnové vítání bylo pozváno 24 dětí, z nichž
dvacet naše pozvání přijalo. Zasedací místnost obecního úřadu není příliš velká, rozdělili jsme proto vítání
na tři po sobě jdoucí etapy, aby byl dostatečný prostor pro všechny rodiče i prarodiče a obřad si zachoval
komorní ráz. Příjemnou atmosféru pomohly vytvořit
i děti z místní základní školy, které pod vedením paní

učitelky Kličkové třikrát velice pěkně a trpělivě recitovaly i zpívaly. Natáčení videa se ujal člen redakční
rady Psárského zpravodaje MUDr. Jaroslav Sokol,
focení redaktorka časopisu Ing. Lucie Libovická.
Rodiče po zápisu do pamětní knihy a naší gratulaci
dostali květinu a krásnou dětskou deku. Za pár dní
si již mohli na obecním úřadě vyzvednout DVD
s videem i fotkami. Ti, kdo na vítání nebyli osobně,
si mohou prohlédnout záznam či fotky z vítání na
obecním webu www.psary.cz.
Všem, kdo se podíleli na této akci, děkuji ještě
jednou za jejich čas i práci, dětem přeji do života vše
nejlepší a jejich rodičům hodně trpělivosti při výchově
potomků. S novými miminky se setkáme při dalším
vítání na podzim letošního roku.

Naši nejmenší občánci, které jsme v květnu přivítali:
Astaloš Matěj
Dvořák Dominik
Fárek Tomáš
Hamplová Eliška
Hásek Matyáš
Ježková Vanesa
Juročková Vanessa
14

Kašpar Jakub
Krejzová Valerie
Kryštůfková Daniela
Novotná Veronika
Prchalová Emilie
Přibylová Aneta
Rosiak Kristián

Ryboňová Denisa
Sous Maxmilián
Srbová Adéla
Svobodová Tereza
Vandová Ida
Vinecký Petr
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Lucie Libovická

Tereza Bebarová: Světlanou už budu asi navěky
Divadlo, film, televize, dabing, to vše v posledních letech zaměstnává Terezu Bebarovou. V pátek třináctého
května přijala navíc pozvání sociální komise a přišla si popovídat s dolnojirčanskými a psárskými seniory.
Tereza je výborná vypravěčka s nevyčerpatelnou zásobou zážitků, které v jejím podání dovedou dokonale
rozvlnit bránice všech posluchačů. Ostatně, kde jinde se můžete dozvědět, jak na Fidlovačce během představení hledali ztracené zuby nebo proč Eliška Balzerová tančila v kroji okolo vlastnoručně uvařených halušek.
Malou ochutnávku z dvouhodinového povídání jsme připravili i pro Vás, čtenáře Psárského zpravodaje.

 Jak jste prožila dětství a jaký máte vztah
k prarodičům?
Měla jsem krásné dětství. Jezdívala jsem na prázdniny k prarodičům, kteří měli hospodářství a zvířata,
to bylo moje. Každou neděli vždycky hrál místní
rozhlas na památku místnímu zemřelému nějakou
píseň a já jsem sedávala se psem na jeho boudě
a společně s ním jsem do té tklivé hudby vyla. Nebo
taky chudinky kočky vždycky skončily v mém kočárku
pro panenku a nutila jsem je dělat miminko. Mojí
druhé babičce, která se o mne hodně starala, je už
98 let a dodnes mi vypráví, že když mě vodívala do
školky, pokaždé jsem jí pokládala stejnou ustrašenou
otázku: „Vrátíš se pro mne?“ Máme stále moc hezký
vztah. Ráda vzpomínám, jak jsme spolu často jezdívaly vlakem a když s námi jel v kupé nějaký pivař
a nechal tam prázdnou lahev, babička říkávala:
„Terezko, hezky tu lahev vezmi, to je korunka...“
 Kde jste vyrůstala a kdy jste se odstěhovala do
Prahy?
Jsem tzv. zavlečena na Severní Moravu, kam rodiče
odešli z Jižní Moravy za prací do Bohumína. Na jihu
zůstali všichni ostatní příbuzní. Vystudovala jsem
16

konzervatoř v Ostravě, hrála v ostravském divadle,
byl to pohodlný život, ale chtěla jsem zkusit něco
víc. Do Prahy mě tak dotáhla skrytá profesionální
ambice dokázat něco i jinde. Můj přítel také toužil
po Praze, tak jsem se svezla s ním, přestože mi bylo
jasné, že začátky nebudou jednoduché. Šla jsem totiž
na volnou nohu bez jistoty zaměstnání. To se potvrdilo, obeslala jsem všechna divadla, měli ale plno.
Naštěstí se pak objevil Tomáš Töpfer, který zakládal
divadlo Na Fidlovačce, kde jsem se upíchla a jsem
dodnes. Posledních pár let už ale nebydlíme v Praze,
přestěhovali jsme se do Horních Jirčan, kde se nám
bydlí hezky, je tady klid a do Prahy není daleko.
 Které z představení na Fidlovačce můžete
doporučit?
Vřele doporučuji představení Blboun, které napsal
francouzský autor Georges Feydeau. Je autorem
mnoha dalších skvělých a slavných komedií, jako
například Brouk v hlavě či Dáma od Maxima. Hru
režíroval Juraj Herz a hrají tam všechny hvězdy
z Fildovačky včetně pana ředitele Tomáše Töpfera
v roli Blbouna, Eliška Balzerová, Petr Rychlý, Otakar
Brousek ml. a také moje maličkost. Blbouna hrajeme
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2011

už 10 let, představení se rozkošatělo, navymýšleli
jsme si spoustu věcí, takže kdyby to teď viděl pan
režisér, asi by nás zabil. Nazkoušení Blbouna bylo ale
fantastické. Juraj Herz je velký gurmán a jednoho
dne Eliška Balzerová navařila pro všechny k obědu
báječnou svíčkovou. Za dva dny to někoho inspirovalo a přinesl guláš. Zvrhlo se to tak, že jsme udělali
rozvrh a každý den musel někdo uvařit pro všech asi
15 lidí. Pak ale přestalo stačit jen hlavní jídlo, přibyly
moučníky a lidi se začali trumfovat a dokonce se na
jednotlivá jídla skládaly básně a ty se pak recitovaly.
Vyvrcholilo to na předposlední zkoušce, kdy Eliška
Balzerová ještě s jednou kolegyní uvařila čerstvé
halušky, obě si vzaly kroj a při obědě zpívaly slovenské národní písně. Všichni na to dodnes moc rádi
vzpomínáme. Příští divadelní sezonu se můžete těšit
na nové představení, které právě zkoušíme, je opět
od Georgese Feydeaua, jmenuje se Proutník pod
pantoflem a režíruje ho Tomáš Töpfer. Ke zkoušení,
konkrétně k veřejným generálkám, které se konají
den před premiérou a chodí na ně hodně důchodců,
se také vážou zajímavé historky. Za těch 10 let, co
jsem na Fidlovačce, se snad pokaždé muselo představení přerušit, protože v publiku se někomu ze
starší generace něco přihodí. Hrajeme, děj se rozběhne a do toho se třeba ozve: „Halo, tady omdlela
paní“. Jednou jsme museli přestat hrát, protože paní
ztratila zuby, což je v současné době velký majetek,
takže se hledaly. Jsou to i pro herce velmi zajímavé
chvilky (smích).
 V televizi Vás už několik let vídáme v seriálu
Ulice v roli Ukrajinky Světlany. Jaký vidíte největší
rozdíl mezi divadlem a televizí?
Pokud budeme mluvit o seriálu Ulice, tak to je

Sociální komise

Naši senioři

V pátek 13. května uspořádaly členky sociální
komise již druhé setkání s našimi seniory. Kromě
výborných moučníků ke kávě připravily také
chutnou krmi pro duši v podobě humorného
vyprávění herečky Terezy Bebarové, která přišla
všechny osobně pozvat na představení Blboun
do divadla Na Fidlovačce. Vyprávěla o svém dětství, natáčení seriálu Ulice i dabování. Užili jsme
si dvě hodiny plné smíchu a pohody. Už nyní
připravujeme nové překvapení na další setkání,
o kterém vás budeme včas informovat v srpnovém vydání Psárského zpravodaje. Jak jsem zjistila
z vašich ohlasů, rádi by dorazili i někteří mladší
lidé okolo padesáti či šedesáti let, ale domnívají
se, že setkání jsou určena jen pro naše nejstarší
občany. Nebojte se a přijďte mezi nás!
Vlasta Málková, místostarostka a členka
sociální komise
velká továrna a velmi složitý organizmus. V Hostivaři,
v areálu bývalých tiskáren, máme ateliéry, kde
v prvním patře sídlí produkce a dole jsou šatny,
cattering, posezení pro kompars, kostymérny
a k tomu dva ateliéry. V produkci musí vytvořit složitý
plán, aby se každý den stihlo natočit třeba i 16 obrazů.
Jen pro srovnání, v České televizi se za jeden den
natočí zhruba tři až čtyři obrazy. Jede se od časného
rána a v jeden den vás tzv. „vytočí“ třeba i z 10 dílů.
Stává se tak, že točím něco, aniž jsem četla, co se
stalo předtím. Režisér jen vysvětlí emoce, nikdo nemá

Parádní Blboun!

Červnová kulturní invaze ze Psár a Dolních Jirčan
směrem ku Praze se zdařila. Naším cílem byl Blboun,
komedie divadla Na Fidlovačce, na kterou se rychle
rozprodalo všech 55 lístků, které obecní úřad pro
své občany zajistil. Díky hromadnému přesunu
autobusem, který ochotně nabídl a osobně řídil
ředitel Domova Laguna Psáry, Jakub Adámek, jsme
včas a bez starostí s parkováním dorazili do divadla
a mohli si tak v klidu vychutnat fantastické herecké
výkony Tomáše Töpfera, Terezy Bebarové, Elišky
Balzerové a mnoha dalších skvělých herců. Dobrou
náladu z nás po představení nespláchl ani déšť
a zprávy z kuloárů zní, že na podzim se plánuje
další hromadná výprava za kulturou.
-lib-

www.psary.cz

17

Statistika není nuda
Kulaté či půlkulaté narozeniny jsou v osobním
životě vždy důvodem k velké oslavě. Psárští a dolnojirčanští občané si tak mohli v květnu společně
přiťuknout, protože v jejich obci byl právě zapsán
3500 obyvatel!
Od ledna do května roku 2011 se v obou obcích
narodilo 21 nových dětí, z toho 13 chlapců, mezi nimi
i dvojčata, a 8 děvčat. Za stejné období zemřeli 4 lidé,
84 lidí se přistěhovalo a 25 odstěhovalo.
Zajímá vás, kolik lidí má stejné příjmení jako vy?
Na stránkách www.kdejsme.cz si můžete vyhledat
četnost jakéhokoliv příjmení nejen v rámci ČR, ale
i jednotlivých okresů. Můžete zjistit třeba to, že nejpočetnějším jménem u nás je Jiří a Marie, nejčastěji
se setkáváme s paní Novákovou a panem Novákem,
na deváté místo se například probojovalo příjmení
Nguyen. Údaje jsou čerpány z oficiální databáze
MVČR a zachycují stav k lednu 2010.
18

Věk není překážkou cvičení

© Robert Kneschke – Fotolia.com

společně jezdili na oblastní premiéry, čekaly tam na
nás zástupy lidí, všichni Zdeňkovi nosili jídlo, bábovky,
štrúdly, má totiž strašnou spoustu fanoušků po celé
republice. Natáčeli jsme za krásného počasí, protože
Zdeněk nemá zimu rád a točí jen v létě. Oproti natáčení Ulice byla změna nejen v poklidnějším tempu
práce, ale také v bohatším rozpočtu, než má seriál.
Připadala jsem si jako Greta Garbo, každé ráno pro
mne jezdilo domů auto, měla jsem svůj karavan,
nosili nám ledovou tříšť. Jediné, co mi na filmech
trochu vadí, jsou erotické scény. Tady mě také jedna
čekala. Otevřela jsem scénář, nadšená, že mám velkou
roli, a tam čtu: Karel a Zuzana vcházejí do místnosti,
začnou se vášnivě líbat, to jsem už zpozorněla, vrhají
se po sobě, srážejí nábytek, ona se svléká. Hrůza! Pak
se ukázalo, že film je komedie a i tahle scéna bude
natáčená s velkou nadsázkou. Mého partnera hrál
navíc Jirka Langmajer, který nezkazí žádnou
legraci.
 Často dabujete hrané i animované filmy, nyní
prý dáváte hlas kreslené Fifince ze Čtyřlístku.
Je to tak, scénář Čtyřlístku se zatím stále vyvíjí.
Díky tomu, že se jedná o první rozpohybovaný
Čtyřlístek, museli jsme s panem režisérem vytvořit
Fifince charakter, tedy vyřešit, kolik je jí vlastně let
a jakým hlasem bude mluvit. Dávali jsme hlas němé
postavičce, která měla vždy u pusy jen bublinu.
Dohodli jsme se, že to nebude ani dítě ani dospělák,
prostě takový puberťák asi okolo 18 let. Moc Čtyřlístku
fandím, animovaný film má u nás dlouhou tradici
a je škoda, že není dost peněz a sponzorů, kteří by
jej podpořili ve větší míře.

Vývoj počtu obyvatel
v období 1990–2011 v obci
Psáry a Dolní Jirčany

V minulém vydání Psárského zpravodaje jsme se
letmo zmínili o připravovaném zdravotním cvičení
pro seniory. V současné době již můžeme nabídnout
více informací.
Cvičení začne v září 2011 a bude probíhat jednou
týdně v dopoledních
hodinách v moderní
tělocvičně Domova
Laguna Psáry. Přesnou
hodinu a den upřesníme
v srpnovém vydání
časopisu. Lekcí se může
zúčastnit kdokoliv pobírající starobní nebo
invalidní důchod. Aby
se lektorky mohly všem
dostatečně věnovat, je
počet účastníků v kurzu
omezen. Již nyní evidujeme řadu zájemců,
a z tohoto důvodu otevíráme kurzy dva, každý
s trochu jiným zaměřením a pod vedením jiné
lektorky. Kurzy budou trvat 5 měsíců, od září do ledna
a od února do června, předpokládaná cena je buď
250 Kč za měsíc nebo výhodnějších 1000 Kč v případě
zakoupení celého cyklu 5ti měsíců. Pokud to technický stav bazénu umožní, bude jedna hodina měsíčně probíhat ve vodě.
Kurz A pod vedením diplomované fyzioterapeutky
Terezy Švejdové
Intenzita cvičení bude vždy přizpůsobena věku

Počet obyvatel
4000

Karel Zvolský – 85 let
Věra Kořalníková – 80 let
Josef Dvořáček – 75 let
Věra Malá – 70 let
Josef Šimeček – 70 let
Vlasta Soukupová – 70 let
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a fyzickému stavu cvičících. Po úvodním zahřátí
organizmu a dechových cvičeních budou následovat
cviky v různých polohách a s možností využití nářadí.
Nejde jen o posilování, ale zejména protahování
všech svalových skupin a kloubů. Závěr hodiny bude
vždy věnován zklidnění organizmu, dechovým cvičením a relaxaci.
Kurz B pod vedením
Mgr. Lucie Dercsényio
vé, Ph. D., choreolož
ky, taneční kritičky
a terapeutky
Tento druh cvičení
využívá pilatesovu
metodu a prvky taneční
a pohybové terapie.
Zaměřuje se na zlepšení
pružnosti, koordinace,
svalové rovnováhy
a posilování malých
svalů. Cvičení vede
k uvědomění si těla
a dýchání; plynulé provádění pohybů přispívá
k ohebnosti, podporuje
soustředění a sebeovládání, napomáhá 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.
Nejste-li dosud přihlášeni a zvažujete svou účast,
neodkládejte své rozhodnutí! Více informací a regis
trace u paní Vlasty Málkové, tel. 602 714 101.

Blahopřejeme našim občanům,
kteří v červnu nebo červenci oslaví
významné životní jubileum

© Elena Blokhina - Fotolia.com

čas vás něco učit, a proto je to pro mne stále výzva.
Divadlo je naopak o pomalém kontinuálním a precizním cvičení, kdy na zkoušení jedné hry máte dva
měsíce času.
 Spojují si Vás lidé s rolí Světlany i v civilním
životě?
Někdy jen z legrace říkám, že budu pro lidi
Světlanou asi už navěky. Kamkoliv přijdu, hlavně děti
na mne volají: „Světlano!“ Často se mi to stává s romskými dětmi, ty jsou hodně kontaktní.
 Lze odejít z tak nekonečného seriálu?
Každý rok podepisujeme novou smlouvu, a díky
tomu se můžeme, jako třeba Hanka Maciuchová,
která si teď dala pauzu, dohodnout na přerušení či
odchodu. Podle toho se pak píše scénář na další rok,
vymýšlejí nevěry, nemoci, odjezdy do zahraničí.
 Uvažujete o dětech? Jak se pak takováto
situace řeší?
Děti zatím nemám, dlouho jsem váhala, zda je
vůbec mít. Biologické hodiny se však pomalu ozývají,
ale v naší profesi to opravdu není jednoduché načasovat, protože je na vás navázáno hodně lidí.
 Jaké bylo natáčení filmu Doktor od jezera
Hrochů s režisérem Troškou?
To byla velká zkušenost, hrála jsem manželku
hlavního hrdiny, takovou vypočítavou mrchu, která
mu zahne s jeho kolegou z práce. Mojí maminkou
byla Eva Holubová, která to celé šéfovala a třídila
chlapy slovy: „Tenhle je na houby, tenhle je fajn, toho
si vezmeš.“ Zdeněk Troška se o nás fantasticky staral,
nosil nám dárky, byla s ním neskutečná legrace, jeho
umění vcítit se do duše ženy je okouzlující. Když jsme
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Dětský den v Psárech

Na dětský den se na psárském hřišti bavili malí
i velcí, příjemný průběh dne nezkazily ani rozmary
počasí. Tak jako každým rokem, čekala na děti řada
soutěží v podobě házení míčku na cíl, skákání v pytli,
shazování plastových nádob proudem vody či oblí-

Jak se slavil Dětský den
Piráti z Jirčan
aneb Na vlnách dětského dne

Letos proběhl již 6. ročník dětského dne
pořádaného na hřišti v Dolních Jirčanech,
tentokrát zasvěcený pirátům z Karibiku.
Malé piráty čekal během jejich cesty za
pokladem chamtivý korzár a jeho poztrácené mince, projížďka v baňatém škuneru, setkání s Bludným Holanďanem,
skládání kostry na ostrově mrtvých,
skořápky u zpropadeného námořníka,
pirátský kvíz a mnoho dalších dobrodružství. Po splnění všech úkolů se
děti dostaly k pokladu, kde si mohly
vzít krásnou odměnu ze starobylé
truhly, a pak už si jen užívat dalších
atrakcí v podobě skákacího hradu,
střelby, hašení a samozřejmě pořádného sousta na posilnění. U ohýnku
si děti samy opékaly buřtíky jako
správní piráti. Každý si také mohl
i s rodiči něco pěkného vyrobit
v našich dílnách. Již tradičně jsme vytvářeli
originální trička a nově přibylo také malování na sklo, které se těšilo až nečekané-

PRODEJ a SERVIS

MÁTE SEŘÍZENÉ
KOLO PŘED
DOVOLENOU??
výprodej posledních
kusů textilu

mu úspěchu. Všichni také mohli zhlédnout šermířskou bitvu, v níž soupeři bojovali tak ostře, že byla
zapotřebí i lékárnička.
V průběhu dětského dne bylo moře a obloha
klidné, idylu pak narušila silná bouře, které jsme se
nezalekli, ale rychle jsme sbalili soudky s prachem
a rumem, a zábava pokračovala až do brzkých ranních
hodin díky kapele Ježkovi voči.
Celý dětský den se mohl uskutečnit jen díky našim
sponzorům, kterým moc děkujeme: Obec Psáry, Bravo
trade s. r. o., Klub Předškoláček, Czech Olten tenis
a Klarp s.r.o. Děkujeme také všem nadšeným dobrovolníkům, bez nichž by akce rovněž nemohla vzniknout a hlavně všem návštěvníkům. Na všechny se
budeme moc těšit příští rok.
Eva a Petra Jaškovy

1. července otevíráme

bené pátrání, kdo najde ve velkém chodském koláči
zapečenou padesátikorunu. Děcka se cpala, až se jim
boule za ušima dělaly. Odměnu za své výkony si děti
mohly vybrat ve stánku s hračkami. Vyhledávanou
částí programu byla jízda na koních, kde celé odpoledne stála fronta zájemců. Dětský den v Psárech

K Vrtilce 317, Praha 4 – Písnice

Tel. 261 911 452,  www.emap-praha.cz
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno: Po, Út, St 10–18, Čt 12–20,
Pá 10–18, So 9–14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

i v Dolních Jirčanech navštívili také klienti Domova
Laguna Psáry, kteří si jej očividně užívali.
Bezchybný průběh a skvělou zábavu zorganizovali
hasičky a hasiči z SDH Psáry a za to jim patří velké
poděkování.
-red-

kadeřnictví JANIKA
dámské – pánské – dětské
pedikúra (mokrá)

Otevírací doba:
		

po–pá 9–20 hod.
so na objednání

Těšíme se na Vaši návštěvu!
objekt Psárské restaurace, přízemí, Psárská ul.

tel. 737 819 259
20
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110. výročí SDH Psáry
Uplynulo již 110 let od chvíle, kdy byl 8. února 1901
založen sbor dobrovolných hasičů obce Psáry. Takové
výročí je důvodem k velkým oslavám, pro něž byl
zvolen 12. květen 2011. A bylo se opravdu na co dívat.
Sbor dobrovolných hasičů Psáry má 73 činných
členů, z toho je 46 mužů a 27 žen. Sbor má navíc 79
podporujících členů. Je na místě vyjmenovat aktivní
členy sboru, bez jejichž nadšení se tato mnohdy
nelehká práce neobejde: Láďa Zeithaml – starosta,
Jarda Hruška – strojník, Jindra Komárek – velitel sboru,
Honza Honek – velitel výjezdové jednotky, Jirka Kříž

– čestný starosta, Ivo Vondráček – jednatel, Naďa
Komárková – pokladní, Marcela Skřivanová – velitelka
žen a Jana Dubajová – cvičitelka žen. O velice záslužné
a obětavé práci hovoří cca 20 výjezdů ročně k požárům a technické pomoci. K této činnosti slouží hasičský vůz Škoda 706R TPH, motorové stříkačky a další
nezbytné základní vybavení. Je jen škoda, že aktivních
členů není více.
Fungování SDH Psáry by nebylo možné bez zásadní
finanční podpory OÚ Psáry a dalších sponzorských
příspěvků od pana Václava Nováka, ODS, TOP 09,
Rodinného centra Domeček a paní Nezmarové.
V sobotu, v den oslav, bylo nádherné počasí. Sjelo
se na 14 hasičských sborů s technikou z okolních
vesnic včetně HSZ Praha. Vedle hasičských vozů
a nové techniky zde byl k vidění i historický hasičský
vůz, koňská stříkačka, motocykl a další. Přítomni byli
také starosta obce pan Milan Vácha, místostarostka
Vlasta Málková, čestní hosté p. Mlejnský – předseda
okresního svazu hasičů Praha-západ, p. Český – velitel
profesionálních hasičů Jílové u Prahy a další.
Sešlo se na 400 diváků, kteří v dopoledních hodi22

nách mohli sledovat 1. kolo soutěže požárního sportu
12. okrsku hasičů. Ze 7 zúčastněných družstev mužů
obsadilo 1. místo družstvo SDH Dolní Jirčany
a 2. místo družstvo SDH Psáry. V kategorii žen obsadilo z 5 družstev 1. místo družstvo SDH Psáry A
a 2. místo SDH Psáry B.
Ve 14 hodin začala vlastní oslava výročí SDH Psáry,
a to předáním pamětních listů sborům a hasičům,
čestné uznání OSH Praha-západ a medaile za příkladnou práci a zásluhy. Za OÚ Psáry převzal pamětní
list místostarosta Luděk Nezmar. Výpravou do historie
by se dala nazvat ukázka hašení požáru vědry a koňskou stříkačkou. Diváci mohli obdivovat precizně
provedenou práci hasičů při záchraně osoby z hloubky. Nejvíce vzrušující však byla ukázka vyproštění
a záchrany osoby z havarovaného auta, na které se
podíleli hasiči z Jílového u Prahy s vyprošťovací technikou, obecní policie a záchranná služba.
Adrenalinovou podívanou bylo i hašení hořícího
auta. Autonehodu připravili hasiči z Dolních Jirčan
a hašení auta hasiči z Jílového u Prahy. Na závěr se
zejména pro pobavení dětí vyrobila lehká pěna, která
jinak při akci zamezuje přístup kyslíku do objektu.
Večer oslava pokračovala zábavou v hospůdce Na
hřišti, kde vyhrávala pozvaná kapela k tanci
i k poslechu.
Můžeme s jistotou potvrdit, že se akce vydařila.
Všichni návštěvníci mohli vidět atrakce pro pobavení
i prožít náročnou práci hasičů na vlastní oči. Nám
nezbývá, než poděkovat všem, kdo se na akci podíleli,
a popřát všem hasičům co nejméně zásahů a zároveň
hodně zdaru v jejich náročné a obětavé práci.
Jiří Římovský
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Čarodějnice
Poslední dubnovou Filipojakubskou noc tradičně
zpestřily „čarodějnice“. V Dolních Jirčanech jste mohli
vidět dokonce dvoje. Tradiční akci na hřišti navštívilo
velké množství našich spoluobčanů i chatařů včetně
dětí, večer vystoupila skupina Digital Bananas. Druhé
čarodějnice na hrázi Kukaláku byly podstatně komornější, odpoledne zpestřily ukázky jízdy na vodních
skútrech. Večer bohužel obě akce překazil studený
déšť. Snad se příště počasí vydaří lépe.
MUDr. Jaroslav Sokol

Sraz heligonek
Někteří z našich čtenářů pravděpodobně zaregistrovali zajímavou akci, která proběhla v sobotu
2. dubna 2011 na hřišti SK Rapid Psáry. Víte, co je to
„heligonka“? Určitě jste správně odpověděli. Jedná
se o tahací harmoniku, která se od klasické pianové
tahací harmoniky liší tvarem, rozložením kláves

a způsobem hry. Název heligonka je odvozen od
názvu dechového basového nástroje heligonu, jehož
zvuk tuto harmoniku vzdáleně připomíná.
Jedním z nadšených hráčů na heligonku je pan
Pavel Otruba s bratrem Josefem, kteří společně uspořádali „Sraz heligonek“. Celá akce by se neobešla bez
podpory fotbalového klubu SK Rapid Psáry, hospody
Na hřišti a finanční podpory Václava Nováka. Srazu
se zúčastnili další hosté – heligonkáři, z nichž bych
chtěl jmenovat paní Lidušku Kouckou s rodinnými
příslušníky, která vyučuje hru na tento nástroj, a další
hosty z Plzně, Prahy a Ondřejova u Říčan.
Nezaměnitelné tóny harmoniky přilákaly do sálu asi
80 posluchačů a další desítky lidí zůstaly venku a využily pěkného počasí.
Po velkém úspěchu akce se Pavel Otruba, hlavní
organizátor srazu, rozhodl pořádat setkání heligonek
každý rok. Určitě vás budeme o termínu včas
informovat!
Jiří Římovský

Nohejbal
Vážení sportovní přátelé, kamarádi,
24. dubna uspořádal nově založený nohejbalový
oddíl na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech premiérový turnaj, který se odehrál za slunného počasí.
Zahájení sportovního klání se zúčastnila i místostarostka Vlasta Málková. Potěšila především účast
mladého družstva Kokonů z osady Na Vysoké a družstvo nohejbalistů ze Psár. Turnaj nakonec vyhrála
Jirčanola, která ve finále porazila Vysokou 2:0 na sety.
Oddíl nohejbalu, jako oficiální člen SK Čechoslovanu
Dolní Jirčany, tímto zve do svých řad všechny milovníky této krásné, technické a ryze české hry.
Dotazy vám rád zodpoví Ivan Nejedlý – předseda
nohejbalového oddílu tel. 603 230 823.
MUDr. Jaroslav Sokol
www.psary.cz
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Obecní policie

Lucie Libovická

Pozor na tipaře!
Na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 19. 10. 2007 mezi obcemi
Psáry a Jesenice zajišťuje Obecní policie Jesenice úkoly stanovené zákonem
č. 533/1991 o obecní policii na území obce Psáry. Snížila se díky práci obecní
policie v Psárech kriminalita? S jakými problémy se policisté nejčastěji potýkají
a co by si přáli zlepšit? Na toto téma jsem si povídala s velitelem obecní policie
Mgr. Petrem Dohnalem.
 Kolik přestupků jste od začátku letošního roku
na území Psár řešili?
Byly to pouhé dva přestupky, protože přestupková
činnost na úseku majetku, rušení veřejného pořádku
či nočního klidu je na území Psár v současné době
minimální. Nezahrnuji do tohoto výčtu ale dopravu
a parkování, což je problematika, která je ožehavá
ve všech nových satelitech a obytných zónách, kde
lidé vlastní více aut, než je k dispozici parkovacích
míst. Domy se kolaudují s tím, že majitelé budou
parkovat na svém pozemku, jakmile ale přijede
návštěva, stojí s autem na chodníku. To je věc, kterou
řešíme v Jesenici i Psárech nejčastěji. Jinak naše činnost tkví hlavně v prevenci, suplujeme v tomto ohledu
i přítomnost Policie ČR v Jílovém. Podle vyjádření
bývalé starostky Psár se díky naší práci a přítomnosti
podařilo za poslední roky významnou měrou snížit
kriminalitu na území obce na nynější úroveň. Nyní
těsně spolupracujeme i se současným vedením obce
a v posledních měsících jsme si na několika společných schůzkách nastavili jasná pravidla fungování.
 Kolik policistů slouží u Obecní policie Jesenice
a jak často podle smlouvy hlídkujete v Psárech?
Ve službě máme 8 strážníků, nyní ale byla vypsána
výběrová řízení, takže stav by se měl doplnit.
Fungujeme nepřetržitě 24 hodin denně po dvou
strážnících na směnu. Směny jsou 12 hodinové, vždy
od 7 do 19 a od 19 do 7 hodin. Strážníkům se snažím
před každou službou dělat krátkou instruktáž, kde
se zaměřujeme na mimořádné úkoly a věci, které se
ten den budou řešit. V Psárech by podle smlouvy
měli vykonávat službu dva strážníci celkem 12
hodin denně, tj. 6 hodin v případě dvoučlenné
hlídky. Snažíme se tak každý den do této oblasti
zajet, provést preventivní činnost, podiskutovat
s lidmi. Pokud hlídka přijíždí v úředních hodinách
obecního úřadu, nahlásí svou činnost a případně
převezme úkoly, které pro ně připraví starosta.
 V čem zejména tkví preventivní činnost obecní
policie?
Kromě běžné prevence v ulicích spolupracujeme
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se školními a předškolními zařízeními, ráno
v jejich okolí korigujeme
dopravu, což již řadu let
úspěšně
funguje
v Jesenici. Dohodli jsme
se na tom, že nás bude Mgr. Petr Dohnal
obec i škola informovat
o větších akcích, takže asistujeme při odjezdech
autobusů na výlety, býváme u četných akcí zájmových sdružení, jako jsou dětské dny či sportovní klání.
V minulých měsících jsme řešili i některé nežádoucí
jevy, jako jsou problémy s bezdomovci, kteří se zdržovali v Psárech v okolí prodejny potravin a popíjeli
na veřejnosti alkohol.
 V březnu schválilo místní zastupitelstvo
vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Pomohla vám vyhláška
řešit tento problém?
Vyhláška napomohla zlegalizovat naši činnost, ale
nebyl to hlavní podnět, který by nás vedl k tomu,
abychom podnikli nějaké kroky k nápravě. O tomhle
problému jsme se dozvěděli bohužel až ve chvíli, kdy
to obec pociťovala jako nepříjemnou a obtížnou
záležitost pro občany. V současné době, jak jsem již
zmínil, jsou vyřešeny jak principy komunikace mezi
obcí a policií, tak i situace s konzumací alkoholu,
protože jsme si s problematickými místními lidmi
nastavili určitá pravidla, která fungují.
 A jak funguje komunikace s občany? Obracejí
se na Vás se svými problémy?
Obracejí se na nás, ale uvítal bych lepší zpětnou
vazbu a větší důvěru. Mrzí mne, když se lidé svěří
s nějakým dlouhodobým problémem, a na dotaz, zda
nám volali, odpovědí, že si mysleli, že bychom stejně
nepřijeli nebo to neřešili. Apeluji vždy na lidi, aby byli
vnímavější ke svému okolí a volali vždy, i když se jim
třeba zdá, že to není důležité. Lepší je prověřit oznámení, které nemá smysl, než následně řešit vloupání
či jinou nepříjemnou událost. Nechci nikoho navádět
k nějakému udávání sousedů, jen bych si přál, aby
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lidé měli zájem o to, co se děje v jejich okolí, a dokázali nás upozornit na akutní problém. Jedná se zejména o situace, kdy se po obci pohybují cizí osoby
a zdá se, že tipují domy na vykradení. Dlouhodobě
řešíme například krádeže a poškozování náhrobků
na hřbitově. Domnívám se, že není možné, aby si za
celou dobu nikdo ničeho nevšiml. To, že štěká pes,
zcela nevyřešíme, pokud ale někdo výrazně porušuje
vyhlášku obce tím, že o víkendu či v noci ruší nadměrným hlukem své okolí nebo pálí roští v lese, na
to samozřejmě reagujeme. Zároveň ale prosím
o pochopení a shovívavost v situacích, kdy například
sousedovi jednou za rok přijede velká návštěva a auta
parkují na chodníku. Ve stejné situaci se za pár dní či
týdnů můžete ocitnout i vy.
 A pokud by se vyskytla nějaká stížnost na práci
obecní policie?
V tom případě se může kdokoliv obrátit přímo na
mne. Pokud například voláte hlídku, zapište si čas,
a kdyby se nic nedělo, dejte mi vědět, udělám pořádek a vyvodím důsledky. Často mě ale mrzí, že přestože naši kluci v Psárech fungují dobře, lidé je registrují jen v případě, že si s nimi popovídají na ulici.
Jinak panuje představa, že nic nedělají a jen se vozí
v autě. Za směnu, tedy 12 hodin, projedou v rámci
svého ohromného služebního obvodu v průměru
jen 50 km, což je minimum. Většinou se snažíme, aby
byli co nejvíce na ulici a měli kontakt s občany.
 Jak dlouho vy osobně pracujete u obecní
policie?
Ke státní policii jsem nastoupil v roce 1982 a sloužil
tam 25 let, pak jsem rok a půl pracoval na Nejvyšším
kontrolním úřadu a nyní druhým rokem dělám velitele obecní policie.
 Změnil se Váš pohled na práci obecní policie?
Musím přiznat, že dřív jsem práci obecní policie
podceňoval, ale teď vidím, že kluci musí mít velice
dobré znalosti mnoha zákonů včetně přestupkového
zákona, zákona o obecní policii, živnostenského
zákona a mnoha dalších. Musí mít dobré místní
i osobní znalosti. Záběr je široký a kolikrát obdivuju,
co všechno musí řešit a k čemu se dostanou. Díky
tomu, že obsazení místní obecní police je stabilizované a slouží zkušení policisté, jsou mnohdy velkým
pomocníkem státní policie, které tak ulehčují práci.
Se státní policií máme nadstandardní vztahy, což není
vůbec běžné, a navzájem si vycházíme maximálně
vstříc. A není to jen spolupráce se státní policií, ale
i s celým integrovaným systémem, hasiči, záchrankou
a dobré vztahy jsou i se školními zařízeními i občany.
Pořádáme například přednášky pro seniory, kteří se
často stávají terčem zájmu zlodějů, podvodníků
a násilníků, jsou zranitelnější i v silničním provozu.
www.psary.cz

 Řešili jste v posledních dnech a týdnech nějaké
zajímavé případy?
Koncem května jsme zadrželi pachatele při vloupání do rodinného domu v Jesenici, u rybníku nedaleko školy v Jesenici jsme chytili exhibicionistu, shodou
okolností občana Psár, podařilo se nám zjistit, kde
a jakým způsobem se podává alkohol mladistvým,
asi před měsícem jsme zasahovali při vloupání do
provozovny kadeřnictví v Psárech, kdy majitelka, která
přišla ráno do práce, vystrašila pachatele se sbalenými
věcmi, které chtěl ukrást. Překvapený zloděj, aniž
cokoliv odcizil či někomu ublížil, utekl. Naše hlídka
byla na místě první, provedla šetření, pátrání po
pachateli však bylo v tomto případě bezúspěšné.

Kdy volat státní policii?  158

Pokud se jedná o trestnou činnost, krádeže,
vloupání, násilí, závažnou dopravní nehodu apod.
I v těchto případech může přijet obecní policie,
na místě provést šetření, pátrat po pachateli či
pohlídat místo činu, ale veškerou administrativu
a zejména podklady pro pojišťovnu zajišťuje státní
policie.

Kdy volat obecní policii?
 775 775 978 (nonstop)

V méně závažných případech jako je nedodržování veřejného pořádku, vyhlášek obce, rušení
nočního klidu, vandalismus, špatné parkování
ohrožující bezpečnost, občanské soužití apod.

Velitel Obecní policie Jesenice
Mgr. Petr Dohnal  775 775 980

Stížnosti a nespokojenost s prací obecní
policie.
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Doprava

Milan Vácha, starosta obce

Opravy a výstavba komunikací v naší obci
Druhá polovina tohoto roku bude ve znamení tolik
potřebných oprav a budování komunikací. Pro mnohé
z nás dobrá zpráva, pro jiné možná nepříjemná
komplikace…

I. Oprava hlavní silnice II/105 Dolní
Jirčany – Jílové u Prahy

V dohledné době bude realizována oprava povrchu
naší nejdůležitější komunikace Pražská–Psárská–
Jílovská. Dle posledních informací by se měl úsek Dolní
Jirčany – Jílové u Prahy opravovat v období od 6. 7. do
5. 8. 2011. Úplná uzavírka bude v úseku Jílové, Radlík
od křižovatky s III/00315 ke křižovatce se sil. III/1051
v Psárech (ul. Kutná). Rezidentům bydlícím v tomto
úseku bude příjezd k nemovitostem samozřejmě
umožněn.

úsek se již ovšem nachází v katastru Horních Jirčan
spadajících pod Jesenici. Nejenom, že povrch komunikace je dlouhodobě v dezolátním stavu, ale především šířka této silnice velmi omezuje provoz
a v zimních měsících téměř znemožňuje řádnou
údržbu. Výsledkem jsou pak velmi nebezpečné situace, kdy řidiči z obavy před uvíznutím velmi riskují
a vjíždějí bez zastavení až na komunikaci II/603 („starou benešovskou“).
Již na naší první povolební návštěvě v Jesenici
jsme se obrátili na nové vedení obce Jesenice s naléhavou žádostí o realizaci tohoto díla. Deklarovali
jsme i odhodlání finančně se podílet na provedení
zakázky, neboť je tato komunikace velmi důležitá
i pro naše občany. Z předpokládané částky 2 mil. Kč
zaplatí naše obec 300.000,- Kč.
Částka je zdánlivě vysoká, avšak nejedná se pouze
o úpravu nevyhovujícího povrchu, ale též o zatrubnění příkopu, což umožní rozšíření asfaltového povrchu na šíři 5 metrů.
27. května bylo vydáno stavební povolení. Do konce
měsíce června proběhne výběr zhotovitele a plánovaná výstavba se uskuteční v červenci tohoto roku.

III. Propojení hlavní místní komunikace
K3 v nové lokalitě Dolních Jirčan

75 % domů v dané lokalitě, bude komunikace pokryta
druhou vrstvou asfaltu.

IV. Chybějící úsek ulice Antonína Šimka

Dalším plánovaným úsekem a připravovanou
stavební zakázkou v hodnotě více než 2 mil. Kč je
dokončení povrchu zámkové dlažby v úseku ulice
Antonína Šimka. V současné době proběhlo zaměření v terénu a vyjednáváme s majiteli pozemků,
které nejsou ve vlastnictví obce. Následovat bude
zpracování projektové dokumentace a žádost o stavební povolení. Pokud se nevyskytnou zásadní komplikace, chtěli bychom stavbu realizovat v období
říjen – listopad 2011.

V. Co nás trápí?
a) Uzavřená Hlavní

II. Dolnojirčanská ulice – noční můra
našich řidičů

Myslím, že Dolnojirčanskou ulici lze bez nadsázky
označit za nejnebezpečnější úsek v okolí. Jedná se
o výjezd z nové lokality v Dolních Jirčanech. Tento
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Celkovému zlepšení dopravní obslužnosti v nové
zástavbě v Dolních Jirčanech pomůže i propojení
úseku komunikace K3. Bude možné projet od „rybníčku“ (křižovatka ul. Horní a K Lůžku) přes ul.
V Domkách, dále pokračovat nově otevřeným úsekem
do ul. Na Lukách a na konci Dolních Jirčan se napojit
na II/105 a pokračovat směrem Jesenice / Pražský
okruh. Tento úsek by měl být předán do předčasného
užívání nejpozději 30. června 2011. Jakmile se dostaví
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zího vedení, které řešení problému odsouvalo několik
let, jsme se dostali do velmi nevýhodné vyjednávací
pozice. V mezidobí totiž došlo k uznání vyměřovacích
bodů a vybudování obecního vodovodu a kanalizace
na soukromém pozemku dotyčné osoby. Závažnost
celé situace si vyžaduje projednání nejvyšším orgánem obce, tedy zastupitelstvem. O vývoji jednání
Vás budeme informovat.
b) Popelka – ulice Kutná

Z pohledu obce nám zůstává ještě jeden nelehký
úkol, který se budeme snažit v dohledné době vyřešit.
Povrch ulice Kutná je výrazně poznamenán výstavbou inženýrských sítí, jejímž důsledkem je propadání
silnice. Místostarosta Luděk Nezmar v této souvislosti
velmi intenzivně jedná se zástupci Středočeského
kraje. Podle předběžných informací by mohlo dojít
k opravě dané komunikace ještě letos na podzim.
Stojíme před obdobím čilého stavebního ruchu,
který s sebou vždy přináší nepříjemné komplikace,
ale doufám, že výsledkem bude zkvalitnění života
v naší obci.
Milan Vácha, starosta obce

Velmi komplikované je majetkoprávní vypořádání
s majitelem pozemků, přes které vedou ulice Hlavní,
Na Výsluní a Sportovců. Komunikace Hlavní je uzavřena již téměř rok. Díky chybným krokům předchowww.psary.cz

27

Historie

Vít Olmr

Noc kostelů v Dolních Jirčanech
Noc kostelů, farář Jan, šenk na faře a první pomník dopravní nehody na světě. Že nevíte, co mají tyto
pojmy společného? Je to historie Dolních Jirčan, zejména pak kostela svatého Václava. Jezdíme kolem něj
každý den, vídáme ho z Jesenice, z Pražského okruhu, z kopce nad Libeří i z dalších míst, a přesto si troufám
tvrdit, že o něm mnoho nevíme. Především díky práci Lenky Bejdové a jejího týmu jsme měli možnost se
o historii kostela a obce trochu poučit na akci zvané „Noc kostelů“, která se uskutečnila v pátek 27. 5. 2011.
Noc kostelů je obdobou Muzejní noci, tedy událost, při které církev otevře brány svých chrámů
a kostelů široké veřejnosti, která tak má možnost si
vyslechnout povídání o historii svatostánku, farnosti
a okolí, a navíc si lze prohlédnout i jindy uzavřené
prostory, opět s náležitým výkladem. Je veliká škoda,
že programy jednotlivých kostelů se vzájemně překrývají, a mnoho lidí tak dá přednost některému ze
známých chrámů před místním kostelíkem.
Ale vraťme se nyní do Jirčan a do kostela svatého
Václava. Zdejší noc kostelů byla zahájena právě
Lenkou Bejdovou a návštěvníci si vyslechli její poutavou přednášku o historii kostela a blízkého okolí
(úplné znění přednášky naleznete na webu obce). Poté
následovalo krátké představení dětí z místní mateřské
školy, které si spolu se svými učitelkami připravily
program skládající se z písní, básní a malá Eliška

zahrála také na flétnu. Poté si návštěvníci mohli prohlédnout také přilehlé prostory, jako jsou zákristie,
galerie s varhany a další.
Noc kostelů je akce, která není jen o víře, návštěvníci měli možnost vyslechnout si mnoho zajímavého
z historie obce i samotného kostela. Nezbývá než
poděkovat pořadatelům za uskutečnění této
události.

Něco o kostele

Původní kostel svatého Václava byl postaven
koncem 12. století. Z té doby se dochovalo kruhové
kněžiště, dochované jsou jeho obvodové zdi. Z roku
1300 zůstala zachována jen apsida a zákristie, kostelní
loď je novorománská z roku 1877, dřevěná zvonice
jednou vyhořela od blesku a jednou spadla stářím.
Zděná zvonice byla dostavěna počátkem 20 století.
Před několika lety prošel interiér i exteriér kostela
důkladnou rekonstrukcí, díky které je opravdovou
chloubou.
Interiér kostela bohužel utrpěl ztráty díky nájezdu
zlodějů, takže zde chybí sochy svatého Prokopa
a svatého Vojtěcha za oltářem a u postranních oltářů.
V kostele je rovněž náhrobní kámen se dvěma znaky
a nápisy, které patří Ferdinandu ze Sebušína
a Mandelíně ze Sebušína.
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Nad hlavním oltářem visí rokokový obraz knížete
Václava od malíře Raaba. Nad postranním oltářem
vpravo visí obraz svaté rodiny, pod ním je socha Panny
Marie. Na levém postranním oltáři visí obraz sv. Kateřiny
Sienské a pod ním je socha sv. Terezie z Lisieux. Terezie
z Lisieux se narodila 2. ledna 1873 ve Francii jako Terezie
Martinová, pocházela z velmi chudých poměrů, měla
9 sourozenců, z toho 5 zemřelo. Do řádu karmelitek
byla přijata výjimečně již v 15 letech, musel o tom být
informován papež a povolit to diecézní biskup. Ona
sama byla velmi nemocná, trpěla stavy úzkosti, a zemřela ve 24 letech na tuberkulózu. Často byla mučena
myšlenkou, že ji Bůh opustil, někdy dokonce že je
odsouzena k zatracení. Jejím heslem bylo „Všechno je
milost“. Posmrtně byl vydán spis jejích vzpomínek
z dětství nazvaný Historie jedné duše. Prohlášena za
svatou byla v roce 1925 a Lisieux se stalo poutním
místem Západu a byla tam postavena bazilika, kde je
svatá Terezie pohřbena ve skleněné rakvi. Je patronkou
misií na celém světě, Francie, nemocných AIDS a TBC,
pilotů a učitelkou církve.
Obětní stůl, křeslo pro kněze, kříž a lavici pro
ministranty před čtyřmi lety navrhl a vytvořil umělecký truhlář pan Michal Tydlitát z místní truhlárny.
Varhany z roku 1880 vyrobil pražský varhanář Karl
Schiffner. V kostele jsou rovněž osazeny tři zvony:
Poledňák, svatý Václav a umíráček svatý Vojtěch
zvaný Vojta.
Abychom však nezůstali jen u strohých čísel a výčtu
uměleckých předmětů, archívy zmiňují i faráře Jana,
který zde působil v 16. století a nebyl zrovna vzorem
ctností – opíjel se, nálevnu na faře měl, ve vězení
seděl, dokonce si na faře držel i povětrnici. To si ale
místní sedláci nenechali líbit – vtrhli na faru a nevěstku mu sebrali – sami pro sebe.
Asi zde nemá valný smysl opisovat vše, co bylo
na noci kostelů předneseno, to si můžete poslechnout
na www.psary.cz, ale zmíním ještě jednu zajímavost,
kterou se návštěvníci mohli dozvědět.

Na staré benešovské, poblíž čerpací stanice mezi
Horními Jirčany a Jesenicí, je pomníček. 22. prosince
1706 zahynula na hranici Jirčan a Jesenice na benešovské silnici baronka Maxmiliána Alsterová z Astfeldu.
Zemřela při tragické nehodě kočáru při cestě z Vídně
do Prahy. O dva roky později zde její manžel a zeť
nechali postavit pomník, který má dvě zajímavosti:
je postaven jako štíhlá, mírně zaoblená trojúhelníková
stavba, a dále je to 1. pomník na světě postavený
oběti dopravní nehody.

Řadový RD v Dolních Jirčanech k prodeji
RE/MAX Ability nabízí ŘRD 4+kk, užitná
plocha 137 m2 + terasa 12 m2, okrasná
zahrada 259m2, oválný bazén s protiproudem a mobilním zakrýváním.
Moderní novostavba zkolaudována 2005
provedena moderními technologiemi pro
nízkonákladový provoz. Místo jako ideální
kombinace dosažitelnosti centra Prahy
a v dotyku přírody. Komfortní bydlení
s minimálními provozními náklady.

Renata Svatá, +420 739 500 576, renata.svata@re-max.cz
www.psary.cz

Cena: 5 900 000 Kč
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Tipy na léto
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
www.muzeumjilove.cz
Výstavy (Názvy mají pouze informativní charakter)
4. 6.–28. 8. 	Členská výstava 2011 středočeského sdružení výtvarníků
25. 6.–4. 9. 	Turistické sběratelské předměty
– tur. známky, magnetky a štítky
26. 3.–11. 9. 	Kovářské řemeslo – minulost
a současnost jílovských kovářů
14. 5.–18. 9. 	Snídaně v trávě – vaříme
v přírodě
25. 6.–6. 11. 	Páni kluci – pohled do světa hraček,
her a dobrodružství
9. 7., 14–20 hod.	Muzejní potlach – setkání přátel,

Kde zaženete hlad a žízeň

SDH Dolní Jirčany
trampské písničky
3. 9. 	Den s hasičským záchranným sborem ke
30. výročí založení. Program v muzeu i ve
městě

Společenské centrum Kamenice

Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
25. září, 19.30 hod.

CAVEMAN

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

Tabulku připravil Jan Kříž

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Jirčanští hasiči uspěli na mistrovství ČR
V sobotu 14. 5. se vyprošťovací družstvo dobrovolných hasičů z Dolních Jirčan zúčastnilo prvního
měření sil dobrovolných jednotek, předurčených
k zásahům při dopravních nehodách. První ročník
této soutěže se konal v Milevsku. Naší účasti předcházel přibližně měsíční intenzivní výcvik ve vyprošťování a zdravovědě pod vedením profesionálních
hasičů. Vzhledem k velké finanční náročnosti pořizování originálního záchranářského vybavení nám
byla část zapůjčena kolegy z HZS Praha a některé
prostředky jsme si vyrobili sami.
Byla to opravdu sázka do loterie, naší silnou stránkou byla taktika u zásahu a zdravověda, tedy disciplíny, jejichž hodnocení je podstatné.
Překvapilo nás, že se mimo jiné sbory přihlásili
i kolegové ze Slezska a Moravy. Celkem bylo přihlášeno deset soutěžních družstev. Při ranním rozlosování startovního pořadí jsem měl opravdu ,,šťastnou
ruku“. Startovali jsme jako první v pořadí…
Naše vozidlo bylo postaveno mimo soutěžní areál,
ve kterém se zatím připravovala simulovaná dopravní
nehoda. Na příkaz prostřednictvím radiostanice jsme
vyrazili na zásah do areálu. Jednalo se o dopravní
nehodu dvou osobních automobilů s těžce zraněným
řidičem. Řidič druhého vozidla byl zraněn lehce
a zmateně pobíhal kolem vozidel. Po provedení
průzkumu a určení priorit byl prostor zajištěn před
požárem a vozidla proti pohybu. Následoval vstup
zdravotníka do vozidla. Zdravotník po celou dobu
zjišťoval stav zraněného a snažil se s ním komunikovat
a uklidňovat jej. Z boku vozidla bylo započato s odstřiháváním dveří a prostředního sloupku pomocí hydraulických nůžek. Zdravotník zjistil vážné zranění

páteře, bylo ji nutno stabilizovat pomocí páteřní
dlahy. Pro šetrné vyproštění bylo nutno odstranit
i zadní dveře. Vše bylo provedeno s maximálním
ohledem na bezpečí zraněného, byly překryty ostré
hrany a provedeno vlastní vyproštění a předání zraněného zdravotníkům. Doba pro tento úkol byla
15 minut. Mírně jsme ji překročili, ale bylo to s ohledem na vážnost stavu zraněného.
Dále následovaly ukázky ostatních týmů, obzvlášť
výborně jsme hodnotili ukázku kolegů ze Šenova
a Jablunkova.
Při vyhlašování výsledků v nás všech byla malinká
dušička, ale výsledek nás ohromně překvapil. Umístnili
jsme se na čtvrtém místě! Pro nás, úplné nováčky,
navíc první na startu, to bylo velmi cenné místo. Svůj
cíl jsme splnili, budeme ale stále pokračovat a snažit
se v této oblasti zlepšovat.
Ostatně již druhý den po našem návratu domů
své zkušenosti ze zdravovědy použil náš strojník
Martin Zela. Při nehodě motocyklu poskytl první
pomoc zraněné motorkářce a asistoval záchrance při
jejím ošetřování.

Požární sport
V sobotu 11. června proběhlo ve Zlatníkách 2. kolo
okresní soutěže Praha-západ v Požárním sportu.
Družstvo SDH Dolní Jirčany vyhrálo ve všech
disciplínách a postoupilo do krajského kola.

Blahopřejeme a držíme jim palce!

-red-
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Internet

Vít Olmr

Jak se připojit k internetu?
Možností připojení k internetu v Psárech a Dolních Jirčanech je mnoho. Cílem tohoto článku není ukázat
na ideální řešení domácího připojení, ale poskytnout přehled o možnostech.
Nejprve je třeba si říci, co od svého připojení k internetu
očekáváte. Pokud běžné činnosti, jako je prohlížení WWW
stránek, stahování a odesílání e-mailů, stahování souborů
a podobně, máte neomezené možnosti včetně mobilních
připojení (i když to je na doma spíše nouzové řešení).
Chcete-li hrát hry, online sledovat televizní pořady
a podobně, jsou možnosti připojení již velmi omezené,
protože jakékoliv bezdrátové připojení je s ohledem na
rychlost odezvy nevhodné. Ne že by bylo vyloučené, ale
nechcete-li poslouchat sáhodlouhé nářky Vašich potomků, na WiFi raději zapomeňte.
Zde bych rád zdůraznil, že nejdůležitějším kritériem
pro výběr poskytovatele nemusí být vždy uváděná
rychlost připojení, ale rovněž důležité parametry jsou
agregace, latence a FUP. V ADSL a VDSL technologiích
se navíc často uvádí odlišná rychlost pro download
(stahování) a upload (odesílání) dat.
Agregace je parametr, který představuje maximální
počet uživatelů dělící se o kapacitu linky. Pro domácí
potřeby neposkytuje téměř žádný operátor vyhrazenou
linku, a když, tak za téměř nesmyslné peníze. Pokud
Vám tedy poskytovatel připojení nabízí linku 10 Mbit
při agregaci 1:5, znamená to, že v nejhorším případě
jsou pro Vás určeny nejvýše 2 Mbity a vyšší bude pouze
v případě, že v okolí momentálně nevyužívají linku jiní
uživatelé. Je však třeba si uvědomit, že prakticky žádný
poskytovatel připojení negarantuje rychlost připojení
a agregace je spíše ukazatelem kapacity sítě.
Rychlost odezvy je ukazatel důležitý zejména pro
děti a pro hráče (i když to představuje spíše synonymum).
Latence je parametr, který se běžně neuvádí a je dán
spíše technologií. Obecně lze říci, že kabelový internet
(ADSL, VDSL) bude mít latenci vždy nižší než bezdrátové
připojení. Nechcete-li platit za kabelovou přípojku, vybíProvider
ÚVT

Přístupové body

Rychlost

rejte vhodný tarif konzultací s příslušným operátorem.
Často lze parametry připojení vylepšit použitím jiné
technologie či přístupového bodu.
FUP, aneb Fair User Policy, někdy též přezdívané
„Limity“ jsou důležité pro stahovače, hráče a online
diváky filmů a seriálů, protože představují možná omezení přenesených dat. Pro běžného uživatele prohlížejícího web a e-maily bezpředmětné, ale v nejlevnějších
tarifech často obtěžující záležitost.

Způsoby připojení a jejich charakteristika
Drátový internet (ADSL, VDSL)

Vzhledem k tomu, že v obci není rozvedena žádná
kabelová televize ani jiný metalický či optický rozvod
internetu, je s ohledem na domácí užití ve hře pouze
možnosti ADSL a VDSL. Obě technologie vycházejí ze
stejné podstaty a tou je přenos dat po telefonní lince
a obě jsou závislé na její kvalitě a na vzdálenosti od telefonní ústředny. Nelze tedy říci, že máte-li telefon s pevnou
linkou, máte možnost tohoto připojení. Na stránce DSL.cz
naleznete online formulář pro ověření dostupnosti obou
technologií, ale podobné interaktivní formuláře naleznete
i u operátorů a poskytovatelů internetu. V závislosti na
poskytovateli připojení může nebo nemusí být vyžadována aktivace hlasových či jiných služeb, a proto se vyplatí
vybírat pečlivě. Mezi největší poskytovatele ADSL linek
patří např.:
yy O2 – www.o2.cz
yy Wia – www.wia.cz
yy GTS Novera (firemní klientela) – www.gts.cz
yy Volný – adsl.volny.cz
yy Vasesit.cz – www.vasesit.cz
ADSL linka má řadu výhod, počínaje nízkou pořizovací cenou, protože zavedení linky (jsou-li položené

Cena Rychlost

Jesenice, Dolní
Jirčany, Psáry

8 Mb/s 300,- 100 Mb/s

Jesenice, Zlatníky,
Dolní Jirčany

4 Mb/s 474,-

eHamnet

Dolní Jirčany

1 Mb/s 356,-

JM-Net o.s.

Psáry, Dolní Jirčany

cheapernet

Tondach

WIA

10-40 Mb/s 400,400 kb/s 400,-

Cena

dle technic- Levnější varianta UVT Blesk
kého řešení

10 Mb/s

954,-

4 Mb/s

Bezdrátový internet (Wifi)

Připojení pomocí Wifi je nyní velmi populární, protože
je jednoduché a je v něm veliká konkurence, takže lze
získat velmi výhodné ceny. Wifi však má jedno veliké
úskalí a tím je těžší ověřitelnost dostupnosti připojení
právě i díky veliké konkurenci. Obecně platí, že aby bylo
možné získat připojení, je třeba mít přímou viditelnost
na tzv. přístupový bod (AP – access point). Mapu přístupových bodů mají jednotliví poskytovatelé na svých
stránkách a my jsme se pokusili o jakýsi kompilát, který
naleznete na obecním webu, zde jen stručná tabulka.
Obecní Wifi zde zaujímá tak trochu specifické postavení, protože v současné době probíhá výběrové řízení
na její odkup, a díky tomu se s naprostou jistotou budou
měnit její ceny a podmínky provozu (zejména rychlost
jistě vzroste). Pokud se nacházíte v jejím dosahu a máte

Koc
inTerneT proViDer

členský příspěvek. Instalace
v ceně 2–4000 Kč nepovinná
951,-

INTERNET

, Kost

Mobilní připojení

Poslední možností je připojení pomocí některého
z GSM operátorů, ale nemá smysl je zde rozebírat, protože pro připojení domácnosti jsou zcela nevhodné
nejen pro nízkou přenosovou rychlost a vysokou latenci,
ale zejména pro uplatňování limitů na přenášená data
a absenci jakékoliv garance parametrů služeb.

á r o v,
ZV
e, Jesenice, K
ěTšili
yTíce!, Horní Jirčany, Hrnčíře, e,ChTolěputípinc, Vestec, Zdiměřice, Zlatníky, Z vole, Ž elivec.
jsme poKinr
č k a , H o dk o v i
r y, R a d ě jo v ic

elec u K

á
D ol n í Bř e ž a n y, D o l n í J ir č a n y, H lu b o
P o p o v ič k y, P s
ří ž k u , K ř í ž k o v ý Ú j e z d e c, Li b e ň , O h r o b e c , O k r o u h lo O s ni c e , P ís n ic e ,
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UVT BlesK
8 mbps / 480 Kč

je n í
připo

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

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

od 250,-Kč měsíčně

od 480,-Kč měsíčně

plaŤTe jen To, Co proVoláTe!

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

CeníK Měsíční paušál za telefonní číslo
Ceny Volání za minutu

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

36 Kč

1,2 Kč/min
0,6 Kč/min
3,0 Kč/min

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

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

ZDarma
1 650 Kč
1 950 Kč
1 250 Kč

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

TELEVIZE

Vasesit.cz
Dolní Břežany
2 Mb/s 576,8 Mb/s
1992,- levnější varianta Broadband
Podrobnější přehled včetně mapy přípojných bodů najdete na obecním webu www.psary.cz.
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anda

o připojení zájem, sledujte informace na obecních WWW
stránkách.
Nabídka služeb je velmi široká a jen těžko porovnatelná, proto jsme vybrali co možná srovnatelné tarify
i za cenu mírného zkreslení finanční výhodnosti nabídek.
Někteří poskytovatelé totiž nabízejí těžko srovnatelné
„akcelerované“ rychlosti, kdy platí vyšší rychlost pouze
po omezenou dobu, nebo není nijak garantována
a může být omezena s ohledem na celkové zatížení
linky poskytovatele. Tyto služby jsou uvedeny
v poznámkách.
Nejste-li však technický guru, do připojení se sami nikdy
nepouštějte, jakkoliv Vám budou přátelé říkat, jak je to
jednoduché. Přesnost nastavení směrové antény je zde
větší než u té televizní. Upevnění a nasměrování antény
může být i pro šikovného kutila hrou na celé odpoledne,
a to mu ještě nikdo nezaručí, že se výsledek podaří. U profesionální firmy Vás tak neúspěch může stát pouze cenu
práce technika, u amatérské instalace také cenu nepotřebného hardware.

-

951,- Garantovaná rychlost.
Akcelerované služby 3–12 Mb/s

jediný tarif
4 Mb/s

Poznámka

kabely) je zdarma a při uzavření smlouvy na delší období
je zpravidla modem a někdy i montáž zdarma (jste-li
technicky zdatnější, využijete samoinstalační balíček,
aneb připoj a funguj). Nízká latence a vysoká spolehlivost připojení rovněž hovoří pro.
Nevýhodou může být vyšší provozní cena, pokud skočíte
na lep obchodníkovi a necháte si zavést všemožné služby
jako je TV, telefon, IP telefon (a ty ceny zní velmi lákavě).
Rovněž všechny doplňkové služby, jako jsou pevná IP
adresa, nižší agregace (počet uživatelů dělících se o přenosovou kapacitu), mohou vyjít dráže.

www.psary.cz
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
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Ceny včetně DPH

Fotbal – stav k 20. 6. 2011

údaje převzaty z webových
stránek ČMFS (bez záruky)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Krňany
Vestec
Psáry
Jesenice B
Davle

Zvole B
D. Břežany
Bojanovice
Libeř
Slapy
Vrané
Hradištko B
Hvozdnice B
Mníšek B

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Poslední zápas 18. 6. 2011
Slapy – Psáry
2:2 (0:1)

+
18
18
15
13
14
14
13
10
10
8
6
7
4
3

0
3
1
4
7
4
3
4
7
5
2
7
3
6
2

5
7
7
6
8
9
9
9
11
16
13
16
16
21

Skóre
93:53
116:47
91:65
73:44
61:41
94:65
84:62
43:53
59:62
38:78
41:74
57:89
43:89
28:99

Body
57
55
49
46
46
45
43
37
35
26
25
24
18
11

(Prav)
18
16
10
7
7
6
4
(-2)
(-4)
(-13)
(-14)
(-15)
(-21)
(-28)

Branky: před uzávěrkou nebylo oficiálně uvedeno

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

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

Záp.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

+
17
16
15
15
13
11
10
9
8
8
5
3
2

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

4
4
6
7
6
11
11
11
11
12
15
17
17

Skóre
74:27
75:37
64:36
72:26
65:30
57:45
58:67
46:75
48:49
51:59
43:80
28:71
24:103

Body
54
52
48
47
44
35
33
31
29
28
19
13
11

(Prav)
18
16
12
11
8
(-1)
(-3)
(-5)
(-7)
(-8)
(-17)
(-23)
(-25)

Poslední zápasy 19. 6. 2011
Libeř B – D. Jirčany
1:7 (0:4)
Okrouhlo – Psáry B
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Branky: Folwarczny Tomasz – Škrabák Vladimír 3, Zanáška Miroslav,
Srb Michal, Krejza Martin, Líbal Petr
13:0 (6:0) Branky: před uzávěrkou nebylo oficiálně uvedeno

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2011

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: ČERVEN 2011, vyšlo 23. 6. 2011. Grafická úprava: Ing. Vít Libovický. Tisk: OMIKRON Praha spol. s r. o.
Uzávěrka dalšího vydání: 12. srpna 2011
www.psary.cz
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VÝSTAVBA BAZÉNŮ * ÚDRŽBA
A SERVIS BAZÉNŮ * PŘÍSLUŠENSTVÍ
bazénová chemie
CTX

příslušenství

filtrace

zakrytí hladiny

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

