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28. 3., 15 hod.
Předvelikonoční 

6. setkání seniorů
OÚ Psáry

30. 3., 14–18 hod.
Zápis do mateřské školy
Budova MŠ, Pražská 155, 
Psáry – Dolní Jirčany

31. 8. 
Konec fotosoutěže 
„Obec, jak ji neznáme“

29. 2., 18 hod.
18. 4., 18 hod.

Zasedání Zastupitelstva 
obce Psáry

OÚ Psáry

17

17

30

30
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3. 3., 12 hod. (10.30 hod.)
Tradiční Masopust
Trasa Štědřík – Psáry

14. 4., 15 hod.
Druhý sraz heligonek

Hospůdka Na hřišti Psáry

Do 29. 2.
Poplatky za komunální 
odpad a psy v roce 2012

Pořadatelům různých akcí na území naší obce 
nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

Zbuzany

www.byty-zbuzany.cz
www.staving-olomouc.cz

Uzavřený komplex tří viladomů
Ceny bytů od 39.000,- Kč/m2

Termín zahájení od 1. 4. 2012

„To pravé bydlení pro vás“

w

ww.psary.cz
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RO Usnesení č. 201/33–2011
I.	 schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (příjemce) ve 
výši 2.485,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s činností MS.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 202/33–2011
I.	 schvaluje

Znění smlouvy o zajištění plnění předškolního vzdělává-
ní R. Š. mezi obcí Psáry a MěČ Praha – Kunratice za cenu 
7.464,- Kč za školní rok 2011/2012. 

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 203/33–2011
I.	 bere	na	vědomí

Předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské 

školy Psáry, okres Praha západ, IČ 70840512 na rok 2012.
II.	 schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry pro rok 2012, 
a to: plyn 460.000,- Kč, el. energie 350.000,- Kč, vodné 
a stočné 90.000,- Kč.

RO Usnesení č. 204/33–2011
I.	 schvaluje

Znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (nájemce) 
a  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(pronajímatel). Předmětem smlouvy je pronájem části 
pozemku p.  č. 589/22 k.  ú. Dolní Jirčany, tj. 258 m², za 
cenu 1.806,- Kč ročně.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 205/33–2011
I.	 souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

Usnesení č. 43/5–2011
I.	 bere	na	vědomí

Vzdání se mandátu člena zastupitelstva – Jany  Valáškové 
k 1. 11. 2011. 

II.	 bere	na	vědomí
Složení slibu nového člena zastupitelstva – Václava 
 Nováka. 

III.	 schvaluje
Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, a to 
v plné výši v souladu s § 71–73 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích a podle aktuálního prováděcího nařízení vlády 
za výkon funkce od 14. 12. 2011.

Usnesení č. 44/5–2011
I.	 bere	na	vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

Usnesení č. 45/5–2011
I.	 bere	na	vědomí

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

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 

Usnesení č. 46/5–2011
I.	 schvaluje

5. rozpočtové opatření obce na rok 2011 – navýšení 
o 1.008.906,- Kč.

II.	 pověřuje
Radu obce Psáry příp. schválením 6. rozpočtového 
 opatření obce na rok 2011 ke konci tohoto roku do 
 maximální výše 200.000,- Kč. 

Usnesení č. 47/5–2011
I.	 schvaluje

Rozpočet obce Psáry na rok 2012 ve výši 33.873.000,- Kč 
jako přebytkový – příjmy ve výši 33.873.000,- Kč 
a  výdaje ve výši 31.880.000,- Kč, financování ve výši 
1.993.000,- Kč.

Usnesení č. 48/5–2011
I.	 bere	na	vědomí

Informaci starosty obce Milana Váchy jako určeného 
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 5 
územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany 
o stavu pořizování změny č. 5 a uskutečněných jednání.

II.	 ukládá
Pořizovateli změny č. 5 územního plánu sídelních  útvarů 
Psáry a Dolní Jirčany:
1. lokality Z5–24a a Z5–25a návrhu změny č. 5 z 03/2010 

přeřadit do územní rezervy;
2. z návrhu zadání regulačního plánu lokality „Centrum 

obce Psáry“ vypustit lokality Z5–24a a Z5–25a a do-
plnit, že u lokality Z5–23 a Z5–24b regulační plán 
nahradí územní rozhodnutí na stavby veřejné infra-
struktury;

3. hlavní využití lokality Z5–30 a Z5–31 (rekreace na plo-
chách přírodního charakteru) doplnit o hřiště;

4. v podmínkách využití plochy lokalit Z5–11 a Z5–26 
(občanské vybavení – veřejná infrastruktura) pro školu 
doplnit max. výšku staveb 12 m a neuvádět velikost 
maximální zastavěné plochy;

5. zapracovat výše uvedené body 1 až 4 do Pokynů pro 
zpracování (druhého) návrhu změny č. 5 společně se 
závěry k řešení stanovisek dotčených orgánů a kraj-
ského úřadu a Pokyny předložit zastupitelstvu obce 
ke schválení;

6. regulační plány pro plochy Z5–28a + Z5–28b  budou 
řešeny společně s plochami Z5–29c a Z5–29d. 
 Regulační plány nahradí územní rozhodnutí na stav-
by veřejné infrastruktury.

Usnesení č. 49/5–2011
I.	 schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a OPT REAL s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je 
prodej inženýrských sítí, komunikace a veřejného osvět-
lení v lokalitě Ve Stráži v Psárech za cenu 10.000,- Kč. 

II.	 schvaluje
Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaný) 
a OPT REAL s. r. o. (dárce). Předmětem smlouvy je poskyt-
nutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč. 

III.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Usnesení č. 50/5–2011
I.	 schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaný) 
a L. D., Ing. K. F., M. H., J. K. (dárce). Předmětem smlou-
vy je bezplatný převod vodovodních řadů, splaškové 
a dešťové kanalizace, komunikací a veřejného osvětlení 
v lokalitě Na Skalce I – ul. Okružní. 

II.	 schvaluje
Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaný) 
a L. D., Ing. K. F., M. H., J. K. (dárce). Předmětem smlou-
vy je bezplatný převod pozemků p.  č. 465/202 – orná 
půda o výměře 506 m² a 465/228 – orná půda o výměře 
3037 m² v k. ú. Dolní Jirčany. 

III.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Usnesení č. 51/5–2011
I.	 schvaluje

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a to 
v  plné výši pro neuvolněné místostarosty, členy rady, 
předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v sou-
ladu s § 71–73 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle 
aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon funkce 
členům zastupitelstva od 1. 1. 2011.

Usnesení č. 52/5–2011
I.	 souhlasí

S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životní-
ho prostředí a zemědělství Středočeského kraje na pro-
jekt „Výstavba kanalizace v ul. Pod Kostelem“ v celkové 
výši do 1.300.000,- Kč.
souhlasí
S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje 
obcí a měst Středočeského kraje na projekt „ Autobusové 

zastávky v obci“ v celkové výši do 500.000,- Kč.
II.	 souhlasí

S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ na 
projekt „Multifunkční sportovní hřiště“ v celkové výši do 
1.000.000,- Kč.

III.	 schvaluje
Uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí 
některé z dotací.

Usnesení č. 53/5–2011
I.	 souhlasí

S podáním žádosti příspěvkové organizace obce 
 Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha zá-
pad, IČ 70840512 o poskytnutí dotace z Fondu sportu, 
volného času a primární prevence Středočeského  kraje 
na projekt „Obnova povrchu venkovního školního 
hřiště“ v celkové výši do 300.000,- Kč.

Usnesení č. 54/5–2011
I.	 schvaluje

Výši poplatků na rok 2012 za svoz komunálního odpa-
du v obci dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2006, kterou 
se stanoví poplatek za komunální odpad v nezměněné 
výši jako v r. 2011.

II.	 schvaluje
Směrnici č. 4/2011 obce Psáry k příspěvku na platbu 
 komunálního odpadu.

Usnesení č. 55/5–2011
I.	 schvaluje

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Psáry 
na rok 2012: 15. února, 18. dubna, 13. června, 12. září 
a 12. prosince.

Usnesení č. 56/5–2011
I.	 přerušuje

Jednání o bodu č. 15 programu – Zřízení sociálního fon-
du a schválení pravidel tvorby a čerpání. 

Usnesení č. 57/5–2011
I.	 pověřuje

Kontrolní výbor kontrolou průběhu výběrového řízení 
na správu počítačové sítě obce a uzavření smlouvy s fir-
mou WeDoIT.cz s. r. o. se zvláštním zaměřením na opráv-
něnost užívání softwaru a platnost jeho licencí. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33–2011 ze dne 12. prosince 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2011 ze dne 14. prosince 2011

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz
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RO Usnesení č. 206/34–2011
I.	 schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. 924/19, zahrada o výměře 
110 m² k. ú. Psáry za cenu 800,- Kč/m². 

RO Usnesení č. 207/34–2011
I.	 schvaluje

Znění Dodatku ke smlouvě o zajišťování servisní činnos-
ti a ke smlouvě o nájmu s následnou koupí mezi obcí 
Psáry (objednatel, nájemce) a WeDoIT.cz s. r. o. (poskyto-
vatel, pronajímatel). Předmětem dodatku je ukončení 
smluvních vztahů vyplývajících z uzavřených smluv.

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 208/34–2011
I.	 schvaluje

Znění Dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor mezi obcí Psáry (pronajímatel) a M. P. (nájemce). 
Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy 
o 1 rok. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 209/34–2011
I.	 souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.

RO Usnesení č. 1/1–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 17/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor mezi obcí Psáry (pronajímatel) a MUDr. L P. (ná-
jemce). Předmětem dodatku je úprava výše nájemného 
na 5.000,- Kč měsíčně.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 18/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 1505757896 
na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu mezi obcí 
Psáry a Generali Pojišťovnou, a. s. Předmětem dodatku 
je rozšíření pojištění o výkon veřejné služby, roční po-
jistné se nemění.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 19/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí  Psáry 

(oprávněná) a manželi F. (povinná). Předmětem smlouvy 
je zřízení věcného břemene na pozemku č. 465/208 k. ú. 
 Dolní Jirčany bezplatně na dobu neurčitou.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 20/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Dohody o úpravě práv a povinností — zřízení, 
provoz, údržba a opravy dešťové kanalizace mezi obcí 
Psáry a paní J. L., vlastníkem pozemku. Předmětem 
smlouvy je bezúplatné zřízení, provoz, údržba a opravy 
dešťové kanalizace na p. č. 465/306 k. ú. Dolní  Jirčany.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 21/4–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu.

RO Usnesení č. 2/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene č. IE-12-6004082/1 mezi obcí 
 Psáry (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí 
oprávněná). Předmětem smlouvy je věcné břemeno na 
 pozemcích p.  č. 1089/1, 1089/5, 1089/4 k.  ú. Psáry za 
cenu 64.000,- Kč vč. DPH. 

II.	 	pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 3/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi obcí Psáry (budoucí povinná) 
a Ing. Bc. M. K. (budoucí oprávněná). Předmětem smlou-
vy je věcné břemeno na pozemcích p. č. 141/4 k. ú. Dolní 
Jirčany za cenu 5.000,- Kč vč. DPH. 

II.	 	schvaluje
Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (povinná) a Ing. Bc. M. K. (oprávněná). Předmětem 
smlouvy je věcné břemeno na pozemcích p.  č. 141/4 
k. ú. Dolní Jirčany za cenu 5.000,- Kč vč. DPH. 

III.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 4/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a obcí Zlatníky (kupující). Předmětem smlouvy je prodej 
hasičského automobilu Škoda 706 PTHP CAS 25 za kup-
ní cenu 150.000,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 5/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí Psáry (pronají-
matel) a Mgr. M. M. (nájemce). Předmětem smlouvy je 
pronájem bytu v č. p. 154 za cenu 3.442,- Kč.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 6/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) a  Kámen 
Zbraslav s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je 
 dodávka kameniva na rok 2012.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 7/2–2012
I.	 souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na zpracování žádosti 
o dotaci na akci „Zateplení budovy obecního úřadu“. 

RO Usnesení č. 8/2–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 8/3–2012
I.	 bere	na	vědomí

Předložené cenové nabídky na odpadové pytle od: 
1. NeOmA s. r. o./NeOmA PLC za cenu 94.050,- bez DPH,
2. PYTLÍK, a. s. za cenu 94.640,- Kč bez DPH,
3. WRAP, s. r. o. za cenu 102.350,- Kč bez DPH,
4. OSKAR PLAST, s. r. o. za cenu 111.730 Kč bez DPH.

II.	 souhlasí
S výběrem nejvýhodnější nabídky od společnosti 
 NeOmA s. r. o. za cenu 94.050,- Kč bez DPH. 

III.	 pověřuje
Ivanu Šimkovou zasláním objednávky na výše uvede-
nou akci. 

RO Usnesení č. 9/3–2012
I.	 schvaluje

Plán inventur za rok 2011 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., 
o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010, který 
nahrazuje příkaz k provedení inventarizace. 

RO Usnesení č. 10/3–2012
I.	 schvaluje

Záměr směny pozemku č. 1079/21, ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 20 m² k. ú. Psáry za po-
zemek č. 737/10, orná půda o výměře 27 m² k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 11/3–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zajištění přestupkové agendy obce 
Psáry mezi obcí Psáry a JUDr. J. B. a JUDr. R. S. Předmě-
tem smlouvy je zajištění přestupkové agendy za paušál-
ní částku 4.167,50 Kč bez DPH měsíčně. 

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 12/3–2012
I.	 bere	na	vědomí

Předložené cenové nabídky na zpracování projektové 

 žádosti o poskytnutí podpory na zateplení budovy OÚ od: 
1. CTS corp., s. r. o. za cenu 99.000,- bez DPH vč. pevné 

odměny 40.000,- Kč,
2. Allowance s. r. o. za cenu 135.000,- Kč bez DPH vč. 

pevné odměny 40.000,- Kč.
II.	 souhlasí

S výběrem nejvýhodnější nabídky od společnosti 
CTS corp., s. r. o. za cenu 99.000,- Kč bez DPH. 

III.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy.

RO Usnesení č. 13/3–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby 
mezi obcí Psáry a Úřadem práce České republiky. Před-
mětem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci ve-
řejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče 
o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 14/3–2012
I.	 souhlasí

S vydáním čestného prohlášení pro PP Distribuci a. s. 
ve věci potvrzení vlastnictví a zainvestování stavby ply-
novodu v ul. Na Stráni v Psárech včetně 7 ks plynovod-
ních přípojek pro p. V. N., a to z důvodu uzavření kupní 
smlouvy na toto dílo. 

RO Usnesení č. 15/3–2012
I.	 bere	na	vědomí

Rada obce bere na vědomí informaci R. Sedlákové týka-
jící se stížnosti pana K. z ulice Pod Stráží.

RO Usnesení č. 16/3–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34–2011 ze dne 21. prosince 2011

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2012 ze dne 2. ledna 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2012 ze dne 6. února 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2012 ze dne 9. ledna 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2012 ze dne 23. ledna 2012

Termíny zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
mimořádné: 29. 2., 18 hod.

řádné: 18. 4., 18 hod.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2012 ze dne 15. února 2012 Co Vás zajímá
 � Pane starosto a paní místostarostko, přeji vám 

úspěšný nový rok a hodně zdraví. Já vím, že teď budete 
mít plno jiných starostí, ale musím vám napsat. Velmi 
mě trápí vzhled návsi v Dolních  Jirčanech. 
Vím, že je v plánu výstavba nové školy 
a návrh na nový střed obcí ve Štědříku, ale 
žijeme	a	bydlíme	TEĎ	a	TADY v Dolních 
Jirčanech. Děti chodí do školy u návsi, škola 
byla založena roku 1693. Je tu i kostel z 12. 
století. Jsou to dvě krásné kulturní památky. 
V některých obcích jsou i informační tabule o historic-
kých a zajímavých objektech v obci. Náves je ve vel-
mi nepěkném stavu. Je neupravená, nevzhledná, bez 
zeleně a za kostelem je samé bláto, i  koně jsou tam 
v blátě. Stačí se jen jít podívat. Když vidím okolní obce, 
jak se snaží i ve staré zástavbě udržovat vzhled a krásu 
obce, je mi z té naší smutno. 
A	tak	se	ptám,	bude	se	s	návsí	také	něco	dělat? 

S pozdravem J. Kalousková
Odpovídá Milan Vácha, starosta obce Psáry

Vážená paní Kalousková,
náves v Dolních Jirčanech je opravdu, jak píšete, 

nevzhledná. Ve svém dotazu jste možná nevědomky 
udeřila hřebíček na hlavičku. Skutečně je v plánu jako 
priorita nová základní škola a výhledově i centrum 
Štědřík. A právě v tom je ten zásadní problém. Dle 
platného územního plánu jsou pozemky, na nichž se 
nachází náves, včetně Obchůdku u Bajzů a restaurace 
U Suchánků, bývalé dětské hřiště i výběh pro koně 
určeny pro školství. Jsou to jedny z  mála pozemků, 
které obec vlastní a kde lze něco vybudovat. Dokud 
nebude dokončena nová základní škola, je poměrně 
riskantní s touto lokalitou nějak významněji nakládat. 
Nechci zbytečně malovat čerta na zeď, ale vyloučili 
bychom tím i případnou nouzovou možnost instalace 
mobilní buňkové školy, pokud by ta naše současná již 
kapacitně nestačila. Je to totiž jediný obecní pozemek, 
který by byl pro podobný záměr reálný, a to jak z hle-
diska územního plánu, tak relativní dopravní dostup-
nosti a dostupnosti inženýrských sítí. Máme-li ponechat 
pozemek jako dočasnou kapacitní rezervu pro školu, 
je problematické přistoupit k revitalizaci návsi, neboť 
v případě získání dotace na takový projekt je vyžado-
vána i tzv. „udržitelnost“, což v podstatě znamená, že 
po realizaci nelze po určitou dobu (pro tento typ pro-
jektu obvykle 10 let) dělat na místě významné zásahy 
a změny funkčnosti. Pro určení funkce, jakou by mělo 
centrum Jirčan dlouhodobě plnit, je důležitá i vyba-
venost v plánovaném centru na Štědříku. Pokud by se 
totiž po definitivním schválení 5. změny územního 
plánu našel investor na nové centrum Štědřík s před-

pokládanými obchody, tak by jirčanská náves měla 
plnit jinou funkci, více oddechovou, aby nedošlo k roz-
tříštění nákupního potenciálu (kupní síly) v obci. 

Z uvedeného vyplývá, že naše možnosti jsou ome-
zené. Aktuálně jednáme o případném pro-
nájmu pozemku za objektem restaurace na 
dobu asi 5 let společnosti Symbio+cycling, 
která by zde vybudovala „Trénikové centrum 
cyklistického týmu SYMBIO+ cycling“. 
Pokud by se od tohoto záměru upustilo, 
tak bychom rádi upravili bývalé hřiště pro 

potřeby dětí nejen z naší základní školy. Dále 
jsme od března 2012 podepsali smlouvu o veřejné 
službě na využívání nezaměstnaných spoluobčanů. 
Tuto novou pracovní sílu využijeme při pracích na 
zlepšování vzhledu především centrálních částí obce. 
Doufáme, že do léta dojde k viditelné změně.

Záměr je vytvořit vlastní týmové a klubové příjemné 
prostředí pro členy klubu, kteří se zde budou moci za 
pomoci profesionálů připravovat na cyklistickou sezónu. 
Centrum počítá s programem jak pro dospělé, tak pro 
děti. Tréninkové centrum bychom chtěli zasadit do 
prostředí, kde není problém vyjet do přírody, protože 
se počítá s tím, že trénovat se bude i venku. Centrum 
bude v provozu po celý rok a každému ročnímu období 
budou trenéři přizpůsobovat tréninkový program. 
V centru chceme použít nové modely cyklotrenažerů, 
které umožňují jet trasy a etapy ze známých závodů 
jako je Tour de France apod. Další tréninky plánujeme 
jak na individuální, tak na skupinové úrovni dle výkon-
nosti jednotlivce, a to se zaměřením nejen na cyklistiku, 
ale i na všeobecnou přípravu a techniku.

Do projektu chceme zapojit i okolní školy, tak aby 
mohly prostory v rámci své výuky využívat. Na odpolední 
hodiny pak plánujeme různé sportovní kroužky. O prázd-
ninách bude fungovat příměstský tábor a budou orga-
nizována soustředění v ČR a zahraničí.

Tereza Tlamsová,  
manažerka týmu www.symbiopluscycling.cz

Trénikové centrum cyklistického týmu 
SYMBIO+cycling

Po uzávěrce 
Ve středu 15. 2. 2012 se mělo uskutečnit veřejné 

zasedání zastupitelstva, na kterém ovšem nebyl 
schválen program zasedání zastupitelstva. 
Neschválení programu znamenalo ukončení zasedání. 

K projednávání jednotlivých bodů tedy vůbec nedo-
šlo. V souladu se zákonem byl vyhlášen náhradní 
termín mimořádného zastupitelstva, a to středa 
29. 2. 2012 v 18.00 hod.

V březnu minulého roku se na internetových 
stránkách objevily nové informace o bývalé podni-
katelské činnosti místostarosty Luďka Nezmara, o jeho 
hrubém ztěžování postupu insolvenčního soudu 
a zároveň byl na obecním úřadě několikrát hledán 
policisty v civilu. 
Na základě toho 
jsme požádali 
pana Nezmara, 
jako koaličního 
partnera, aby do 
konce června 
předložil vysvětle-
ní, v  jakém stavu 
jsou všechny jeho 
soudní spory 
a  dluhy, zejména 
u státních organi-
zací (České správy 
sociálního zabez-
pečení, finančních 
úřadů a zdravot-
ních pojišťoven). Jednali jsme tak i kvůli zvýšenému 
počtu dotazů občanů na nekalé praktiky v podnikání 
takto vysoce postaveného představitele obce. 
Požadované vysvětlení pan Nezmar přes své ujištění 
dodnes nedodal a  namísto toho začal intenzivně 
pracovat na destrukci koalice a navázání spolupráce 
s podnikatelem Václavem Novákem (TOP 09). Václav 
Novák sice od voličů mandát zastupitele nezískal, 
ale Jana Valášková mu na podzim svým odstoupením 
z funkce zastupitele mandát uvolnila. Po tomto kroku 
snahy o destrukci stávající koalice ještě zesílily a v pro-
sinci vygradovaly pokusem o mé odvolání. Cílem 
bylo vytvořit zde novou koalici pod vedením Václava 
Nováka a Luďka Nezmara. 

Pro novou koalici se však nepodařilo získat potřeb-
ných osm hlasů, takže žádný puč neproběhl. Nicméně 

tito dva zastupitelé ve snaze získat pro své plány 
nadpoloviční většinu neustále pokračují. To má 
zásadní vliv na veškerá jednání, fungování rady obce 
a nemožnost přípravy dlouhodobých projektů. V sou-
časném složení je téměř nemožné kvalitně zajistit 

rozvoj obce. 
Patová situace 
a  vztahy mezi 
zastupiteli téměř 
vylučují zajištění 
osmi hlasů pro 
j a k é k o l i v 
uskupení. 

Václav Novák 
se nejprve do 
zastupitelstva díky 
malému počtu 
hlasů vůbec nedo-
stal. Nyní usiluje 
o  post místosta-
rosty. V minulosti 
participoval na 

obecních zakázkách a dá se očekávat, že jeho cílem 
je v tom pokračovat. K takové spolupráci je Luděk 
Nezmar  ideálním partnerem. 

Před volbami jsme vám slíbili, že povedeme radnici 
transparentně, čistě ve vašem zájmu. Při spolupráci 
s tandemem Nezmar–Novák však není v našich silách 
tento slib do budoucna zajistit. A jelikož nám náš 
počet mandátů neumožňuje zajistit plnohodnotnou 
koalici, dostali jsme se do absolutního patu, ze kte-
rého nevidím východisko. Čím dál víc se kloním 
k  názoru, že jediným řešením, i když nouzovým, 
jsou předčasné volby.

Vždy jsem se snažil informovat občany o všem 
otevřeně, a to dělám i nyní. Mám vážnou obavu 
o budoucnost naší obce, ale uděláme vše, co bude 
v našich silách.

Milan Vácha, starosta 

Patová situace ve vedení obce
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 9hrabání listí, zametání, škrábání krajnic, nakládka 
a odvoz – ul. Horní, Hlavní, V Zahradách, Štědřík, 
Sportovní, Jílovská, Na Návsi, Pražská, Kutná, 
Psárská,
 9ořezání a odvoz větví přesahujících do veřejného 
prostranství – ul. Na Skalce, Vysoká, K Junčáku,
 9úprava tújí – ul. U Nádržky a v zahradě mateřské 
školy vč. naložení a odvozu,
 9vyřezání náletových dřevin, naložení a odvoz – ul. 
Úzká,
 9výměna lampy veřejného osvětlení za kostelem 
v Dolních Jirčanech,
 9osazení nové lampy na křižovatce ul. Jílovská, 
Psárská a ul. Na Návsi,
 9přidání nové lampy na křižovatce ul. Na Vápence 
a Jílovská,
 9 instalace sněhových zábran u sil. II/105 při vjezdu 
do Dolních Jirčan,
 9oprava povrchu – ul. Pod Strání, Na Výsluní, Pod 
Kostelem, Úzká, Vysoká, Za Můstkem, U Nádržky,
 9kontrola a oprava upevnění zpomalovacích retar-
dérů na místních komunikacích,
 9vybourání a odvoz nevyužívaného zděného pří-
stavku na popelnice na Štědříku,
 9úprava veřejného prostranství pro vánoční trhy,

 9montáž nového kotce vč. výroby boudy pro odchy-
cené psy v obci,
 9oprava výtluků na komunikacích technologií meto-
dou ITHR (infra termo homogenizační renovace),
 9úprava křižovatky ul. Na Vápence a Ve Svahu a pro-
čištění koryta dešťové kanalizace,
 9oprava uvolněných sloupků dopravního značení 
po obci,
 9doplnění silničních patníků ul. Pod Vápenkou,
 9zabezpečení šachet dešťové kanalizace po odcizení 
poklopů – celkem v obci na komunikacích odcizeno 
7 ks poklopů,
 9sběr odpadků z příkopů v průjezdním úseku sil. 
II/105 v obcích,
 9úklid cesty ke hřbitovu Psáry a památníků,
 9čištění kanálů dešťové kanalizace – ul. Pražská 
a lokalita Na vápence,
 9úklid sněhu na komunikacích a chodnících vč. 
posypu,
 9oprava střechy márnice na hřbitově ve Psárech,
 9týdenní úklidy autobusových zastávek, kontejne-
rových stání, vysypání odpadkových košů a výměna 
pytlů v koších na psí exkrementy,
 9pravidelné svozy pytlů s odpady z chatových 
oblastí.

Informace z obce

Co se v obci udělalo v měsících prosinec – leden

Renáta Sedláková

Informace k novým 
občanským průkazům
Úřední hodiny Městského úřadu Černošice
odd. osobních dokladů, Podskalská 19, Praha 2:

pondělí, středa  8–17 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8–12 hod.

Upozorňujeme na dlouhé čekací doby u vyřizování 

nových občanských 
průkazů či cestovních 
d o k l a d ů . 
Doporučujeme proto 
využít možnost objed-
nat se prostřednictvím 
internetu www.
mestocernosice. cz 
na konkrétní hodinu, 
kdy bude vaše žádost 
o občanský průkaz 
nebo cestovní doklad 
vyřízena bez čekání. 
Stejná možnost platí 
i pro výdej osobních 
dokladů.

Odcizení a ztrátu občanského průkazu můžete 
hlásit na matričních úřadech v Czech Point.

Formuláře na žádost o občanský průkaz se již 
nevyplňují! Veškeré úkony (elektronická žádost a foto-
grafování) se uskuteční až v kabince úřadu, kde se 
žádá o občanský průkaz.

Když se zatoulá váš čtyřnohý 
miláček

Přestože se o ně denně s láskou staráme, krmíme 
je, venčíme a pečujeme o jejich zdraví, občas se stane, 
že využijí nestřeženou chvilku a zmizí z našeho dohle-
du. Kde pak hledat zatoulaného pejska?

Pokud psa postrádáte nebo naopak nějaký cizí 
běhá vaší ulicí a majitel je v nedohlednu, obraťte se 
kdykoliv na obecní policii v Jesenici, se kterou má 
naše obec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Zde 
získáte aktuální informaci o tom, zda nebyl váš pes 
již odchycen a umístěn v kotci, který je u budovy 
obecního úřadu v Psárech, nebo naopak policisté 
zajistí odchyt cizího toulajícího se psa. 

V pracovních dnech se můžete také obrátit na 
pracovníky obecního úřadu, kteří na základě vámi 
dodaných informací obratem umístí na webové 
stránky obce zprávu o ztraceném psu, včetně jména, 
rasy, fotky a kontaktu na majitele. Webové stránky 
by měly být i prvním místem, kam půjde majitel 
zatoulaného psa hledat informace. 

Kontakty:
Obecní policie Jesenice 775 775 978 (nonstop)
OÚ Jesenice 241 940 454
www.psary.cz

Nově zřízený kotec za obecním úřadem hostil 
během víkendu 11–12/2 pejska, který byl odchycen 
v ulici U Svatého Jána v Dolních Jirčanech. Příběh 
měl šťastný konec, majitel si svého psa v neděli 
vyzvedl

Nezapomeňte zaplatit 
poplatky za komunální 
odpad a psy do 29. února!

popelnice 120 litrů (jedna známka) 2.145,- Kč
popelnice 240 litrů (dvě známky) 3.795,- Kč
kontejner 1100 litrů 19.900,- Kč
odpady rekreační objekt 1.210,- Kč
pes 100,- Kč
druhý a další pes 200,- Kč

Úřední hodiny: pondělí 8–12, 13–17 hod.
 středa 8–12, 13–18 hod.
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a. s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti 
nebo telefonické dohody.

D
E

Děkujeme všem 60 občanům, 
kteří se od listopadu 2011 do 
února 2012 přihlásili v obci 
k trvalému pobytu a do obec-
ního rozpočtu tak přinesou 
téměř 400 tisíc korun ročně. 
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V několika Psárských zpravodajích se opakovaně 
poukazovalo na velkou zadluženost obce na konci 
minulého volebního období. Ráda bych k tomu 
učinila pár poznámek a uvedla věci na pravou míru. 
Při předávání obce novému vedení měla obec 
závazky ve výši 31 mil. Kč a všechny byly do lhůty 
splatnosti. Proti tomu činila hotovost plus pohle-
dávky částku 14 mil. Kč. K tomu je ovšem nutné 
přidat ještě smluvně zajištěnou část dotace z SFŽP 
ve výši 18 mil. Kč. Z tohoto jednoduchého přehledu 
lze zjistit, že to se zadlužením nebylo tak zlé. 

K tomu je nutné podat i stručné vysvětlení 
k financování investičních akcí v naší obci. Při vytvá-
ření rozpočtu zbývá každý rok volných 5–7 milionů 
Kč na investice. Původní plán byl požádat o dotaci 
na rozšíření ČOV. Při konzultacích na SFŽP jsme 
však zjistili, že lze podat žádost i na stavbu vodo-
jemu, kanalizační řady a vodovodní sítě, na které 
jsme měli platné stavební povolení. Věděli jsme, že 
to bude jedna z  největších investičních akcí, na 
kterou lze sice získat vysokou dotaci, ale která 
s  sebou přináší i povinnost obce podílet se na 
financování ve výši 30 % (28 mil. Kč). Věděli jsme, 
že je to velká finanční zátěž pro obec, ale že se dá 
i za pomoci úvěru od SFŽP zvládnout. Úvěr ve výši 
cca 7 mil. Kč byl obci poskytnut na dobu 10 let 
s jednoprocentním úrokem.

Skutečnosti, které se týkaly financování výstavby 
ČOV, vodojemu a inženýrských sítí, byly vždy pro-
jednány a schváleny zastupitelstvem obce Psáry, 
rovněž tak byl schválen rozpočtový výhled na rok 
2010, 2011 a 2012, ze kterého bylo zřejmé, že 

poslední faktury na tuto akci budou splatné v roce 
2011. Nevím, proč pan starosta Vácha neustále 
upozorňuje na zadluženost obce, když o všem věděl. 
V letech 2006 až 2010 byl nejen zastupitelem, ale 
první rok i místostarostou. 

V letech 2006–2010 se nám podařilo nejen zapla-
tit pohledávky vůči Finančnímu úřadu Praha-západ 
a SFŽP ve výši 15 mil. Kč, ale i proinvestovat s pomocí 
získaných dotací cca 140 mil. Kč, ať už to byla I. etapa 
inženýrských sítí, mateřská škola včetně kuchyně, 
několik nových silnic a posledně zmiňovaná akce 
výstavby ČOV, vodojemu a inženýrských sítí. 
A k tomu výčtu tak trochu patří i akce, které byly 
sice provedeny v roce 2011, avšak byly připravovány 
dlouhodobě dopředu, ať to byla oprava 
Dolnojirčanské ulice, na kterou jsme v roce 2008 
zajistili projektovou dokumentaci, ale stavební 
povolení díky odvoláním obyvatel Horních Jirčan 
bylo vydáno až v roce 2011, na financování opravy 
ulice Pod Vápenkou, kde byla smlouva s Nadací 
třetího tisíciletí uzavřena v roce 2009. Opravě silnice 
105 II. tř. předcházelo složité jednání se zástupci 
dotčených obcí, kterými projížděla těžká nákladní 
auta s materiálem na výstavbu Pražského okruhu, 
a s investory výstavby Pražského okruhu o následné 
opravě této komunikace. 

Nemáme zájem na mediální přestřelce kdo má 
pravdu a kdo ne. Nyní je nutné, aby současné vedení 
mohlo v klidu pracovat, aby mohlo zajistit investice 
alespoň v takové míře, jako se podařilo minulému 
vedení.

Jana Valášková, bývalá starostka obce Psáry 

Obec Psáry se v minulém roce rozhodla absolvovat 
protikorupční audit, a to spolu s dalšími šesti samo-
správami. Audit postupně probíhá v několika oblas-
tech a kromě nakládání s finančním majetkem se 
týká např. veřejných zakázek, dotační politiky, správy 
majetkových účastí apod. Audit je zajišťován nezis-
kovou organizací Oživení, o. s., která spolupracuje 
s dalšími odborníky na jednotlivé oblasti. 

Cílem auditu není odhalit konkrétní korupční 
jednání nebo porušování příslušných předpisů, ale 
identifikovat oblasti, kde kvůli absenci nebo ne zcela 
vhodné konstrukci vnitřních předpisů či v důsledku 
koncentrovaných pravomocí mohou korupční vlivy 
působit.
Míra korupčních rizik se zjednodušeně odvíjí od 
vzorce: 
riziko korupce =  monopol moci  

+ volnost v rozhodování  
– transparentnost procesů

Následuje sestavení tzv. mapy korupčních rizik, 
kde se kromě míry rizika (1 – nejnižší, 2 – střední, 3 – 
nejvyšší) promítá i závažnost dopadu případného 
korupčního jednání. Ta je stupňována podobně, 
přičemž nejnižší mírou se rozumí vznik škody do 
500  tis. Kč, a naopak zvýšenou mírou dopadu se 
rozumí riziko škod, které převyšují 5 mil. Kč.

Obec Psáry čelila počátkem roku 2011 problémům 
s likviditou a nebyla schopná splácet některé závazky 
po lhůtě splatnosti. Otázka řízení likvidity byla opa-

kovaně řešena finančním výborem i starostou obce 
s tím, že byl zpracován plán Cash Flow. I při výpadku 
daňových výnosů za měsíce srpen a září roku 2011 
ve výši přes 500 tis. Kč v porovnání se stejnými měsíci 
roku 2010 (relativní pokles daňových výnosu dosáhl 
v těchto měsících 13 %) postupně narůstá objem dis-
ponibilních prostředků obce, a to až na hodnotu přes 
7 mil. Kč. Přes výše uvedené zůstává poměrně nízký 
objem krátkodobého finančního majetku na 
1 obyvatele. 

Vzhledem k tomu, že obec Psáry již v minulosti 
vynaložila částku přes 22 mil. Kč na spolufinancování 
výstavby čističky odpadních vod a aktuálně se již 
nepředpokládají infrastrukturní výdaje podobného 
rozsahu, lze konstatovat, že došlo k významnému 
snížení rizika nízké likvidity, a tím i rizika, že by obec 
musela (za případně méně výhodných podmínek) 
čerpat kontokorentní úvěry. Obec Psáry je jedinou 
samosprávou, která má ze sledovaných samospráv 
v současné době zpracován plán CASH FLOW.

Obec Psáry má současně také dostatek prostředků 
na splácení dlouhodobých úvěrů a návratných finanč-
ních výpomocí. V případě návratné finanční výpomoci 
od Státního fondu životního prostředí České repub-
liky má navíc obec velmi výhodné podmínky úročení. 
Žádná relevantní korupční rizika nebyla u obce 
Psáry v souvislosti s nakládáním s finančním 
majetkem identifikována, potenciální operační 
riziko spojené s neomezenou možností výběru hoto-
vosti je na stejné úrovni jako u ostatních auditovaných 
samospráv.

Obec Psáry má deponovány finanční prostředky 
u České spořitelny, a. s., zůstatek na běžných účtech 
byl ke dni 30.  11.  2011 7.318.871 Kč. Úročení pro-
středků na běžných účtech v České spořitelně, a. s. 
je pásmové, max. 0,75  %. Spolupráce s uvedenou 
bankou probíhá bez toho, aby obec Psáry prováděla 
poptávku po uložení prostředků. Na trhu přitom jsou 
banky, které při srovnatelné míře kreditního rizika 

 Mgr. Libor Michálek, MPA, finanční poradce

PSÁRY –  
Nejnižší riziko korupce u finančního majetku

Ing.	Libor	Michálek je český ekonom a úředník, 
známý svou kritikou zejména z druhé poloviny 90tých 
let, kdy jako zaměstnanec Fondu národního majetku 
poukazoval na tunelování privatizačních fondů. Dále 
je známý jako dnes již bývalý ředitel Státního fondu 
životního prostředí, který koncem roku 2010 poukázal 
na pletichy při zadávání veřejné zakázky.

Byly na tom Psáry opravdu tak zle?

Reakce
Na to, že paní bývalá starostka „uvádí věci na 

pravou míru“, nezazněla v jejím článku skutečná 
podstata platební neschopnosti obce v první polo-
vině roku 2011.

Dodnes nám zůstaly z minulých období těžko 
vymahatelné „plus pohledávky“ ve výši 5 mil., které 
byly do značné míry i skutečným důvodem zmíněné 
platební neschopnosti. Tyto pohledávky bereme 
v rozpočtu s rezervou, a dokud nebudou peníze 
reálně na účtu, nemůžeme s nimi operovat.

Spoluobčany průběžně seznamuji se skutečným 
aktuálním stavem financí v obci bez jakýchkoliv 
přikrášlení, nezávisle na tom z jakých jsou 
období. 

Na zastupitelstvu obce, kde o financích pokaždé 
mluvím, je možné položit doplňující dotazy na 
vysvětlení.

Aktuální stav k 10. 2. 2012
Neuhrazené závazky po splatnosti: 0,- Kč
Disponibilní stav na účtu obce: 8,9 mil. Kč

Milan Vácha, starosta obce
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nabízí úrok až o 1  % vyšší. Při objemu finančního 
majetku 7 mil. Kč je samozřejmě potenciál navýšení 
úrokových výnosů nízký (cca 70 tis. Kč ročně), ale 
vzhledem k tomu, že finanční majetek obce Psáry 
zatím tvoří jen cca 1,2 % celkových aktiv (u ostatních 
samospráv se jedná obvykle o 5 i více %) a rovněž 
finanční částka připadající na 1 obyvatele je 
3–4 násobně nižší oproti některým obcím, potenciál 
růstu hodnoty majetku i výnosů z něj není 
zanedbatelný.

Proto bylo auditem doporučeno realizovat 
poptávku po uložení prostředků v bankách ales-
poň 1x ročně, a to na základě obdobných pravidel, 
jaká jsou stanovena pro veřejné zakázky, tj. zejména 
zveřejnit skutečnost, že samospráva poptává uložení 

finančních prostředků v určitém objemu na stano-
venou dobu, specifikovat náležitosti nabídek, vymezit 
hodnoticí kritéria především kvantitativním způso-
bem a případně stanovit maximální objem prostřed-
ků, které budou uloženy v jedné bance. Hodnocení 
nabídek by následně měla realizovat hodnoticí komi-
se, přičemž zápisy z jednání této komise by měly 
obsahovat standardní náležitosti běžné u veřejných 
zakázek. Doporučuje se, aby poptávku po uložení 
peněžních prostředků nerealizovaly třetí osoby, 
ledaže jsou naplněna doporučení, která se pro tyto 
případy navrhují u veřejných zakázek. Vnitřní předpisy 
samosprávy, příp. společností, které jsou samosprá-
vou ovládány, by měly procesní postupy pro tyto 
případy stanovit.

Leden ve škole
Když se řekne leden ve škole, většina z nás si nej-

spíše vybaví pololetní písemky, zkoušení na poslední 
chvíli, aby se jazýček na vahách paní učitelky přiklonil 
k té lepší známce, a nakonec vysvědčení. A to 

se 31. ledna rozdávalo samo-
zřejmě i v naší škole. 
Nejslavnostněji vyzní tato 
chvíle tradičně v prvních tří-

dách. Na svém vysvědčení našli 
děti známku u každého z vyučo-

vaných předmětů a někteří 
dokonce i pochvalu třídního 
učitele. Na druhou stranu 

třeba pro páťáky je vysvědčení již 
reálným hodnocením jejich odvedené práce a uka-

zatelem, kam dál po páté třídě. Ať tak či tak, práce 
odvedly děti v prvním pololetí hodně. A tak ve dnech 
těsně po vysvědčení byl pro ně připraven odpočin-
kový, a  přesto vzdělávací program. Ve středu se 
zúčastnily preventivní besedy s tiskovým mluvčím 

Policie ČR, Praha – venkov, 
nprap. Zdeňkem Chalupou. 
Ve čtvrtek uhodily silné 
mrazy a školu navštívil zkuše-

ný cestovatel a polární průvodce 
Miroslav Jakeš. Poutavým způso-

bem přiblížil dětem krajinu za 
polárním kruhem, vyprávěl 
příhody, ukázal dětem výba-

vu polárníka a nádherné foto-
grafie medvědů a film o svých 

výpravách. Děti byly nadšené a živě diskutovaly.

Škola Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně ředitelky školy

Vysvědčení, zápisy, besedy, ...

Zápis do 1. třídy
V pondělí 13. února proběhl v základní škole zápis 

do 1. třídy. Přestože po celé čtyři hodiny trvání zápisu 
byly připraveny čtyři zkušené zapisující paní učitelky 
a paní psycholožka, tvořila se chvílemi fronta. V sou-
časné době je v obci hlášeno 64 předškolních dětí. 
53  z  nich přišlo k pondělnímu zápisu a spolu s nimi 
3  děti s odkladem školní docházky a 4 předškoláci 
z  jiných obcí. Celkem se tedy v naší škole zapsalo 
60  budoucích prvňáčků. Lze očekávat, že všechny 
zapsané děti do první třídy nenastoupí, protože do 

31.  května mají rodiče například možnost požádat 
o  odklad školní docházky. Přesto je však zřejmé, že 
v  příštím školním roce budou otevřeny alespoň dvě 
1. třídy, ne-li dokonce tři. Rodiče předškoláků dali jed-
noznačně najevo, že škole důvěřují a že považují za 
důležité, aby jejich dítě navštěvovalo základní školu 
v místě, kde žije, kde má své kamarády, kde vytváří své 
sociální vazby. Této důvěry si velice vážíme a uděláme 
vše pro to, aby kvalita vzdělávání na naší škole neustále 
stoupala a aby se jak stávající žáci, tak budoucí prvňáčci 
ve škole cítili dobře.

Knihovna získala moderní 
techniku

V lednu 2012 byla dokončena instalace nového 
počítačového vybavení, které je součástí obecní 
knihovny. Jedná se o diaprojektor, plátno a notebook, 
které mají umožnit realizaci atraktivních programů 
obecní knihovny – plánujeme vzdělávací besedy, 
semináře a kurzy, jak pro děti, rodiče s dětmi, tak pro 
dospělé a seniory.

Premiérou pro nové vybavení byla lednová beseda 
předškoláků s tiskovým mluvčím Policie ČR, Praha 
– venkov, nprap. Zdeňkem Chalupou. Děti si s poli-
cistou hravou formou zopakovaly pravidla silničního 
provozu, shlédly zajímavý, poučný a zároveň zábavný 
film a na závěr mohly panu nadpraporčíkovi klást 
otázky, což se jim velmi líbilo, a opravdu této mož-

nosti využily. Takže teď kromě toho, jak se přechází 
přes silnici a že je důležité jezdit v autosedačce 
a nevystupovat z auta dřív než rodiče, vědí, jak se 
chytají zloději, na co jsou pouta a že se z internetu 
nemají nelegálně stahovat filmy.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro školní rok 

2012/2013 se uskuteční v budově MŠ, Pražská 
155, Psáry – Dolní Jirčany v pátek 30. 3. 2012 od 
14 do 18 hod.

Vezměte si s sebou občanský průkaz zákon-
ného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou 
přihlášku potvrzenou lékařem. Přihláška je 
k vyzvednutí v kanceláři ZŠ každé pondělí a středu 
od 8 do 13 hod.

Školku je možno navštívit a prohlédnout 
v týdnu od 5. do 9. 3. kdykoli po tel. domluvě na 
734 854 314.

Kritéria stanovená ředitelkou školy po domlu-
vě se zřizovatelem pro přijetí k předškolnímu 
vzdělávání od školního roku 2012/2013:
I. kritérium

Do Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres 
Praha – západ se k předškolnímu vzdělávání při-
jímají děti s trvalým pobytem přijímaného dítěte 
a zák. zástupce v obci Psáry.
II. kritérium

Děti splňující kritérium I. jsou přijímány v násle-
dujícím pořadí:
a)  Dítě, které v následujícím školním roce dovrší 

věk pro povinnou školní docházku (v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb.) v posloupnosti od 
nejstarších k nejmladším (tj. přednost má starší 
dítě před mladším).

b)  Další děti jsou přijímány podle data narození 
v  posloupnosti od nejstarších k nejmladším 
(tj. přednost má starší dítě před mladším).
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Sociální komise

Prosincové a lednové setkání seniorů

Vlasta Málková, místostarostka  
a členka sociální komise

Setkání seniorů, tedy s přihlédnutím k poměru 
mužů a žen spíše seniorek, se uskutečnilo v polo-
vině prosince, a poté ke konci ledna. 

Předvánoční setkání se neslo v duchu blížících se 
svátků. Stoly zaplnily nespočetné druhy vánočního 
cukroví, které napekly jak návštěvnice, tak členky 
sociální komise, popíjel se voňavý vánoční punč 
a  koledy navozovaly sváteční atmosféru. Přijela se 
na nás opět podívat i herečka Stanislava Seimlová, 
která kromě dobré nálady, které má vždy na rozdá-
vání, navíc přivezla i plný košík čokoládových dobrot 
pro své vrstevnice a členky sociální komise, ale i pro 
děti z místní základní školy, které potěšily pásmem 
vánočních písniček a básniček. Ze setkání si všichni 
účastníci odnášeli i hezké dárky.

Podruhé jsme se sešli v lednu. Hostem byl Jaromír 
Voborský, který se již přes třicet let zabývá astrologií 
a numerologií. Seznámil nás se svým pohledem na 
různá proroctví, týkající se roku 2012, vysvětlil princip 

mayského kalendáře a nabídl svůj názor na souvislosti 
mezi znamením zvěrokruhu, psychikou a nemocemi. 
Díky šíři tématu i dotazům trvalo toto setkání přes 
tři hodiny. 

Obec ve spolupráci se sociální komisí a základní 
školou vyhlašuje fotosoutěž na téma 
„Obec, jak ji neznáme“.

Zachyťte prostřednictvím fotoobjek-
tivu jakoukoliv událost, osobu či 
místo na území Dolních Jirčan 
a Psár a pošlete fotografii do 
31. srpna 2012 v elektronické 
podobě na adresu 
 psarskyzpravodaj@psary.cz 
v rozlišení minimálně 6  M 
pixelů (doporučeno 10 M pixe-
lů), fotografie mohou být 
barevné i černobílé. 

12 vítězných fotografií 
bude zařazeno do nástěnné-
ho kalendáře pro rok 2013 
a  autoři budou odměněni 

zajímavými cenami. 
Součástí soutěže je i dětská kategorie 
„Obec očima dětí“, které se mohou 

zúčastnit děti do 15 let. I pro malé 
fotografy platí mini-

mální rozlišení 
6  M pixelů, 
zbytek je na 
jejich dětské 
f a n t a z i i . 
I  z  těchto 
fotograf i í 
bude vytvo-
řen originál-
ní kalendář 
a na vítěze 
čekají pěkné 
odměny.
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Miluše	Flossová	 70 let
Karel	Mareš	 70	let
Rozalia	Poskočilová	 70	let
Jiřina	Sejtková	 70	let
Jiří	Čermák	 75	let
Jaroslav	Davídek	 80	let
Jarmila	Havlíčková	 80	let
František	Machač	 80	let
Josef	Mlejnek	 80	let
Miroslav	Šafařík	 80	let
Josef	Reitinger	 85	let

Členky sociální komise srdečně zvou všechny 
místní seniory a seniorky na předvelikonoční setkání, 
na kterém se seznámíme s historií velikonočních 
svátků a oslav příchodu jara. Vezměte s sebou i své 
osvědčené recepty na tradiční velikonoční 
pochoutky.

Těšíme se na vás!

Pozvánka  
na 6. setkání seniorů

dne 28. 3. od 15 hodin na OÚ Psáry

Soutěž o 12 nejkrásnějších fotografií 

Blahopřejeme	našim	občanům,	kteří	v březnu	a dubnu	
oslaví	významné	životní	jubileum
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Na základě dohody mezi obcí Psáry, zastoupenou 
místostarostkou Vlastou Málkovou, a Domovem 
Laguna Psáry, v čele s ředitelem Mgr. Jakubem 
Adámkem, došlo během měsíce ledna ze strany 
Domova Laguna k pozvolnému přebrání uživatelů 
pečovatelské služby od Mostu k domovu. Veškerá 
komunikace mezi oběma společnostmi a jejich pra-
covníky při přebírání agendy proběhla na profesio-
nální úrovni a Most k domovu poskytl veškeré pod-
klady. Děkujeme za vstřícnost. Domov Laguna spustil 
na svých internetových stránkách  www.	lagunapsary.	cz 
sekci pečovatelská služba, kde jsou k dispozici veškeré 
informace k pečovatelské službě, včetně žádosti ke 
stažení. O pečovatelskou službu je z řad obyvatel Psár 
a Dolních Jirčan velký a nečekaný zájem. Domov 
Laguna se bude snažit všem vyjít vstříc a maximálně 
uspokojit všechny potřeby našich spoluobčanů. 
Cíle pečovatelské služby: 

Cílem pečovatelské služby je poskytnout osobám 
ve znevýhodněné situaci takovou 

míru podpory, aby mohly co 
nejdelší dobu a v maximálně 
možné míře žít ve svém při-
rozeném domácím 

prostředí. 
Pro koho jsou služby 

určeny: 
Služba je určena mlad-

ším seniorům od 
65–80 let a star-

ším seniorům 
od 81 let. Dále 
osobám s chro-

n i c k ý m 

duševním  onemocněním, osobám s kombinovaným 
postižením, s  mentálním postižením, s  tělesným 
postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým 
postižením, se zdravotním postižením od 27 let. 
Komu nelze služby poskytnout:

 y osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny, 
např. jsou natolik soběstačné, nebo nejsou v tak 
nepříznivé sociální situaci, aby byly závislé na 
pomoci jiných,

 y osobám, které nemají s Domovem Laguna Psáry 
uzavřenou smlouvu o poskytování služby na jejich 
území,

 y osobám, které vyžadují jiný druh sociální služby, 
např. asistenční službu (asistence 3 a více hod. 
vcelku), pobytovou službu, krizovou pomoc atp.

Důvody pro odmítnutí zájemce:
 y naplněná kapacita služby,
 y zájemce s neschopností součinnosti. Zájemce 
např. odmítne proces vyjednávání o službě nebo 
není ochoten respektovat podmínky, za kterých 
se služby poskytují.

Etika pečovatelské služby: 
 y respektování lidské důstojnosti, soukromí a při-
rozeného studu,

 y respektování osobnosti – jedinečnosti každého 
uživatele,

 y respektování svobodného rozhodování 
uživatele,

 y podpora uživatele pouze v oblastech, kde je to 
nutné a potřebné. Nebereme uživatelům odpo-
vědnost za vlastní život, ale vedeme je 
k soběstačnosti.

Poslání služby: 
Poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou 

službu seniorům a zdravotně postiženým občanům 
se sníženou soběstačností v jejich domácnostech na 
území obce Psáry – Dolní Jirčany, případně v obcích 
Psárska, kteří o tuto službu projeví zájem a uzavřou 
s Domovem Laguna Psáry smlouvu o poskytování 
pečovatelské služby. 
Kontakty: 
Gabriela Křížová, vedoucí úseku pečovatelská služ-
ba, tel. 731 615 686, www.	lagunapsary.	cz
Provozní doba:
pondělí–pátek od 7–15. 30 hod. 

Poskytované úkony péče a ceník
Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.

Název Cena

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 – pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/hod.

 – pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hod.

 – nácvik sebeobsluhy 100 Kč/hod.

 – pomoc při použití WC 100 Kč/hod.

 – pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 – pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod.

 – pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 – dovoz jídla 10 Kč/úkon

 – pomoc při přípravě nebo příprava jídla a pití 100 Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 – běžné nákupy a pochůzky 100 Kč/hod.

 – běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/hod.

 – donáška vody a paliva (např. ze studny, sklepa) 100 Kč/hod.

 – praní a žehlení ložního nebo osobního prádla 50 Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 – doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
 poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100 Kč/hod.

Základní sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Fakultativní činnosti

 – masáž zad a šíje v Domově Laguna Psáry 100 Kč/úkon

 – odvoz vozidlem provozovaným Poskytovatelem na masáž a zpět 20 Kč

 – odvoz klienta na nákup vozidlem provozovaným Poskytovatelem (Jesenice 
nebo Jílové)

40 Kč

 – zprostředkování nákupu (Jesenice, Jílové) – dopravné 40 Kč

 – doprovod klienta na nákupy 100 Kč

 – dohled 100 Kč/hod.

 – výlety, kulturní akce pořádané Poskytovatelem 50 Kč/do 100 km

100 Kč/do 200 km

150 Kč/do 300 km

200 Kč/do 400 km

250 Kč/do 500 km

 Mgr. Jakub Adámek, ředitel Domova Laguna Psáry

Zájem o pečovatelskou službu stoupá
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Ti, kdo zažili dobu před rokem 89, mají měsíc 
březen spojen s Měsícem knihy. Akce se zrodila 
v padesátých letech minulého století a měla sloužit 
k propagaci politické literatury a šíření vědeckého 
světového názoru. Jejím cílem bylo dostat knihy 
k  zemědělcům na venkov, k dělníkům do továren 
a k mládeži do škol. Vyhlašovaly se soutěže s názvy 
jako například „Celá třída čte“ či „Budujeme vzornou 
lidovou knihovnu“. Český národ však nikdo do čtení 
nutit nemusel. Každý čtvrtek, což byl den, kdy 
 centrálně vycházely nové knihy, se před dveřmi 
knihkupectví tvořily fronty lidí a knihovny byly pra-
videlným cílem malých i velkých čtenářů. Od roku 
1989 již není Měsíc knihy oficiální „shora“ řízenou 
akcí, dodnes se k ní však řada velkých knihkupců 
s oblibou vrací; v tyto dny pořádá spoustu autogra-
miád, setkání s  autory a na pulty se dostává větší 
množství nových titulů než v jiné měsíce. Knihovny 
navázaly na tradici celostátní akcí „Týden knihoven“, 
která letos v říjnu proběhne již po šestnácté. Cílem 
je zejména podchytit mladé čtenáře a připomenout, 
že kniha je i v dobách internetu a počítačů stále 
atraktivní variantou využití volného času. 

Knihovna v Psárech má již dlouhou tradici. 
Pamětníci si možná vzpomínají, jak si chodili půjčovat 
knihy do prostor nad hospodu v Psárech na návsi, 
kde se o výpůjčky starala dobrovolná knihovnice 

paní Léblová. Stěhování nastalo v roce 1976, kdy se 
knihy přesunuly do nových prostor v budově obec-
ního úřadu. V posledních 30 letech všichni, kdo si do 
druhého patra obecního úřadu chodí pravidelně 
půjčovat knihy, znají i místní knihovnici, paní Ivanu 
Šimkovou, která zde pracuje již 30 let. Po vystudo-
vání knihovnické školy v Praze a dvou letech práce 
v  knihovně strojnické fakulty na Karlově náměstí 
nastoupila na plný úvazek do psárské střediskové 
knihovny. V roce 2002 vedení obce omezilo otevírací 
dobu jen na dvě odpoledne v týdnu a z knihovnice 
se tak stala i úřednice, která má na starost evidenci 
poplatků. Knihovna je však stále jejím nejoblíbeněj-
ším místem, kterému se s velkou péčí věnuje. Radost 
jí dělají zejména děti, které jsou pravidelnými návštěv-
níky, a vždy jim ráda doporučí nějakou zajímavou 
knížku.
Trocha statistiky

Knihovna dostává na nákup knih a časopisů od 
obce 30 tisíc korun ročně. V loňském roce se za tuto 
částku nakoupilo 91 nových knižních titulů. Knihovna 
registruje 128 čtenářů, z čehož 61 jsou děti do 15 let. 
Mezi nejčastěji půjčované žánry patří detektivky, 
romány, pohádky a školní četba. Za rok 2011 učinili 
čtenáři 2910 výpůjček. 
Otevírací hodiny knihovny: 
úterý 13–17 hod., čtvrtek 16–20 hod.

Knihovna Lucie Libovická

Březen, jak jinak než měsíc knihy

Sourozenci Honzík (10) a Martínek (3) patří k pravidelným návštěvníkům knihovny

Z historie našich obcí

Řemeslníci a obchodníci
Na dolnojirčanské návsi vedle statku s popisným 

číslem 13, který patřil rodině Doležalů, stával malý 
domek, ve kterém bývala trafika. Vedla ji paní 
Chaloupková, za svobodna Šindelářová. Kromě novin, 
tabáku, cigaret a psacích potřeb tam také prodávala 
cukroví. Pan Josef Mlejnek z Dolních Jirčan vzpomíná, 
jak od ní vždy dostával výborné mléčné bonbony od 
cesty. I jeho manželka, paní Anna Mlejnková, vzpo-
míná dodnes na malý krámek i chutné cukrovinky, 
na které sem chodívala společně s dcerkou trafikant-
ky, se kterou kamarádila. 

Domek je již zbořený, a tak zůstaly jen vzpomínky 
pamětníků a staré fotografie. 
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Máte v rodinném archivu také nějaké staré fotky, pohlednice či si 
vzpomínáte na zajímavé příběhy spojené s historií Dolních Jirčan či Psár? 
Dejte nám prosím vědět, abychom mohli poskládat historickou mozaiku 
obce a uchovali ji pro další generace. Zapůjčené dokumenty obratem 
v pořádku vrátíme.
Kontakty:  psarskyzpravodaj@psary.cz, tel. 603 477 211 – Lucie Libovická

Současné foto statku č. p. 13, ve kterém nyní sídlí 
základní škola
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Vzpomínka na Vánoce
Již tradiční vánoční zpívání dětí ze základní školy 

a klientů z Domova Laguna proběhlo letos v jirčan-
ském kostele v úterý, 20. prosince. Taktéž tradičně 
moderovala toto předvánoční zastavení paní Renata 
Dlouhá, tentokrát společně s Andreou Haramulovou 
ze čtvrté třídy. Děti zahrály a zazpívaly adventní 
a vánoční písně a na závěr si připravily nádhernou 
píseň Václava Neckáře Půlnoční, která probudila 
vánoční náladu snad v každém z nás. A skutečná 
půlnoční, tedy půlnoční mše? Ta se letos v jirčanském 

kostele také neobešla bez dětí. Farnost ve spolupráci 
s učitelkami z mateřské školy uspořádala vánoční 
bohoslužbu od 15 hod, kde se zpívaly české koledy 
za doprovodu kytary. Kostel byl úplně plný a Vánoce 
mohly začít… Mgr. Martina Běťáková

Za betlémy s Lagunou
Výletu se společně se zaměstnanci a klienty 

Domova Laguna zúčastnilo i několik obyvatel obce 
Psáry. Výlet se vydařil, zejména byl velmi dobře vybrán 
cíl – Vlašimský zámek, ve kterém má své sídlo muze-
um Podblanicka, které každoročně pořádá Vánoční 
výstavy. V muzeu jsme si prohlédli jejich stále expo-
zice – zbraně, zvěř, fotografie z oblasti Vlašimska. Byl 
nám umožněn i výstup do věže, kde je krásný rozhled 
do okolí. Letošní vánoční výstava se zaměřila na 
skleněné betlémy, které byly zapůjčené od soukro-
mých sběratelů a tvůrců z okolí Železného Brodu. 
Všechny vystavené exponáty byly překrásně propra-
cované. Všichni celý den strávili v uvolněné a přátelské 
náladě, v takové, která k vánočním svátkům patří. 

Mgr. Jakub Adámek

16. ledna se sál psárského Domova Laguna zcela 
zaplnil hosty, kteří společně s vedením Domova, 
zaměstnanci i klienty oslavili 50 let od jeho vzniku. 
Odpolednem prováděl moderátor Martin Vencl, 
kterého znají zejména diváci TV Nova, k čestným 
hostům patřil Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda 
Senátu parlamentu ČR, Mgr. Zuzana Jentschke 
Stöcklová, radní pro oblast sociálních věcí, či primář 
MUDr. Jan Cimický. Řečníci z řad politiků, pedagogů 
i lékařů vyjadřovali uznání nad dlouholetou prací 
bývalého ředitele Laguny, PaedDr. Ladislava Adámka, 

který v ústavu pracuje od jeho vzniku a jemuž se 
podařilo vybudovat areál služeb na špičkové evropské 
úrovni. Velkou část svého pracovního i osobního 
života spojila s Domovem Laguna i jeho žena, Zdeňka 
Adámková, která zde pracuje jako sociální pracovnice. 
Syn, Mgr. Jakub Adámek, převzal rodinnou štafetu 
a zastává nyní post ředitele.

V průběhu slavnostního odpoledne vystoupil 
místní pěvecký kroužek, který úspěšně reprezentuje 
Domov na řadě soutěží, přehlídkách a kulturních 
akcích regionu. Program pokračoval řadou dalších 
vstupů, na kterých se podíleli například Vlastimil 
Harapes či František Nedvěd mladší. 
Trocha historie

5. ledna 1962 vznikl v Psárech Ústav sociální péče 
pro děti s kapacitou 50 míst. Budova, dokončená v roce 
1940, byla původně určena jako rekreační zařízení 
pražské stavební firmy Hrabě a Lozovský. Svému účelu 
ale nikdy nesloužila, protože ji během války Němci 
používali k rekonvalescenci svých raněných důstojníků. 
V roce 1970 byl objekt zrekonstruován a kapacita 
navýšena na 75 dětí. V 80. letech se podařilo zajistit 
pro nejschopnější klienty první pracovní příležitosti 
mimo areál ústavu, vytvořit polochráněné bydlení bez 
trvalého dohledu pro 12 klientů a v roce 1992 založit 
při ústavu pomocnou školu, která slouží nejen pro děti 
z Domova Laguna, ale i  z  okolí. Všechny tyto kroky 
vedly k vyšší integraci místních chráněnců a otevřenosti 
vůči okolí. Snahou vedení bylo zajistit lepší podmínky 
pro život a aktivity klientů, což se podařilo v roce 2004, 
kdy byl na místě bývalých kasáren v těsném sousedství 
původního ústavu otevřen nový moderní areál s tělo-
cvičnou, dílnami, bazénem, ordinací i novými prosto-
rami školy. V roce 2007 byl zrekonstruován a znovu 
otevřen i původní areál. Domov Laguna nyní poskytuje 
služby 120 klientům, a to v denním a týdenním staci-
onáři, domově pro osoby se zdravotním postižením 
a domově pro seniory za zvláštních podmínek, tj. pro 
ty, kteří se po celý život starali o dítě s mentální retar-
dací a vzhledem k věku potřebují v této péči pomoci, 
a také vytvořit pro staré rodiče představu o tom, jak 
jejich dítě bude žít po jejich odchodu ze života.

Lucie Libovická

Domov Laguna Psáry oslavil padesátiny
Setkání myslivců s dětmi

I tento podzim se k naší velké radosti uskutečnilo 
setkání žáků ZŠ v Dolních Jirčanech se členy MS 
Borovina Psáry. Setkání proběhlo u rybníka v Dolních 
Jirčanech, za účasti padesáti dětí, jejich pedagogů 
i  rodičů. Počasí nám bylo nakloněno, a tak všichni 
zúčastnění zažili krásné odpoledne, pro žáky 
 zpestřené připraveným programem.

Vedle soutěží o ceny s mysliveckou tematikou 
a  sladkosti měly děti možnost naučit se poznávat 
dřeviny našich lesů či vystavené myslivecké trofeje. 
Největší zájem vzbudila jednoznačně lebka dospělého 
divočáka. Jedinečný zážitek skýtala také ukázka lovec-

kých dravců, připravená sokolníky pány Makovičkou 
a Číhalem. Zastoupeni byli rovněž kynologové, a tak 
žáci kromě výkladu o loveckých psech zhlédli rovněž 
názornou ukázku jejich výcviku a vodní práce. Akce 
byla zakončena tradičně občerstvením, kdy si děti 
pochutnávaly na vlastnoručně opečených špekáčcích. 
Celou akci pak korunoval slavnostní výstřel.

Žáky ZŠ je nutno tímto pochválit za vzorné chování 
a rádi bychom jako myslivci vyjádřili upřímnou radost 
nad zájmem dětí o přírodu kolem nás. Děti i učitelé 
byli skvělí a my se velmi těšíme na další podobné 
akce, které je pro nás potěšením pořádat.

Petr Sivaninec, MS Borovina

Stalo se

Zleva: Ing. Zdeněk Škromach, Mgr. Zuzana 
Jentschke Stöcklová, PaedDr. Ladislav Adámek, 
MUDr. Jan Cimický a Zdeňka Adámková
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Zimní období patří u hasičů údržbě techniky, 
výcvikům a valným hromadám, kde se hodnotí 
činnost sboru za uplynulý rok a plánuje se práce na 
rok následující. Stejně tomu bylo i u jirčanských hasi-
čů. Valná hromada byla pořádána v Dolních Jirčanech 
v restauraci Na Kopečku za účasti představitelů obce 
a hostů ze sousedních sborů. Náš sbor zasahoval 
celkem u 16 událostí. Jednalo se o 10 požárů, 
1 dopravní nehodu, 4 technické zásahy a jeden planý 
poplach. U technických zásahů se jednalo většinou 
o odstraňování stromů hrozících pádem, likvidaci 
bodavého hmyzu a zasypání vyteklých ropných pro-
duktů. Požáry zahrnovaly zejména hořící lesní porosty, 
kontejnery, automobily, ale i obytné domy a také 
truhlárnu ve Zlatníkách. Největším a nejnáročnějším 
zásahem byl požár truhlárny a obytného domu ve 
Zlatníkách. Prvně jsme též zasahovali při požáru 
automobilu na Pražském okruhu. Naštěstí žádný ze 
zásahů nebyl tragický, nicméně škody na majetku 
u zásahů šly do desítek milionů korun. 

Nadále ve výjezdové jednotce razíme cestu shody 
a vzájemné vyměnitelnosti technických prostředků 
s profesionálními jednotkami. Pořídili jsme pomůcky 
na vyprošťování osob a další materiál zkvalitňující 
provedení zásahu. Nejvýznamnější událostí byl 
nákup nových dýchacích přístrojů a evakuačních 
masek. Velký dík patří panu Fryčovi, jenž nám poskytl 
sponzorský dar na nákup těchto ochranných pro-
středků, a dále velké díky panu starostovi obce 
Váchovi a paní místostarostce Málkové za zprostřed-
kování této finanční pomoci. Realizace tohoto pro-
jektu je jasným signálem, že se svěřenými prostředky 
hospodaříme s rozumem v poměru kvalita cena 
v porovnání s hodnotou lidského života. Pořizujeme 
si věci pro lidi, pro záchranu životů, zbytečnosti u nás 
nemají místo. Naplňujeme tímto naše hasičské poslá-
ní: Jsme tam, kde je nás potřeba.

Naši hasiči se zúčastnili všech školení a výcviků. 
Školení jednotky probíhá dle požadavků na odbornou 
přípravu jednotek a vždy se snažíme dát něco navíc, 
něco, co je přizpůsobeno našemu vybavení či naší 
předurčenosti. Prakticky to znamená výcvik dekon-
taminace v chemických oblecích a nově i vyprošťování 
osob z havarovaných automobilů, se kterým jsme 
začali již od dubna a průběžně pokračovali až do 
podzimích měsíců. V srpnu jsme začali s plaveckou 
přípravou, tedy s poskytování první pomoci tonou-

címu. Je to první stupeň záchranářské činnosti, 
v zimních měsících bude následovat záchrana tonou-
cího ze zamrzlé hladiny. Dalším našim zdrojem vědění 
je účast na cvičeních pořádaných HZS st. Jílové. Loni 
to byl opět zajímavý výcvik nositelů dýchací techniky 
v areálu firmy HAKI ve Studeném, dále taktická cvi-
čení, která jsme absolvovali hned tři. Taktické cvičení 
na areál skladů firmy Explosive service ve Psárech, 
úpravna vody ve Vestci a podzemní garáže obytného 
souboru v Jesenici. Ve všech případech byla připra-
vena nejsložitější varianta zásahu, někdy si to i sami 
zkomplikujeme, třeba umístněním figuranta v pro-
storu podzemních garáží a jeho následným trans-
portem a záchranou. Tato cvičení jsou vždy velice 
zajímavá a snažíme se v co největším počtu hasičů 
saturovat informace získané v těchto potencionálně 
nebezpečných objektech. Asi největším naším úspě-
chem bylo založení vyprošťovacího týmu. Výcviky 
ve vyprošťování jsou jedny z mála, jež jdou velice 
dobře naaranžovat tak, aby co nejvěrněji simulovaly 
reálnou dopravní nehodu. Naši práci ve vyprošťování 
jste mohli vidět na oslavách založení sboru ve Psárech. 
Na prvním MČR ve vyprošťování osob jsme obsadili 
čtvrté místo. Dobře si vedeme v požárním sportu, 
kde obsazujeme přední pozice. Úspěšně jsme zápolili 

v soutěži Železný hasič. Sportovních aktivit však bylo 
více. Zúčastnili jsme se lyžařských závodů O pohár 
ředitele HZS Praha, závodu v běžeckém lyžování, 
tradičního splutí Sázavy na raftech a Jílovského 
 cyklokolečka, hrajeme tenis a florbal, chodíme do 
posilovny. Stíháme i kulturu a preventivně výchovné 
akce. Pořádali jsme hasičskou zábavu a výlet do 

Karlových Varů. Pomoc a další nabídku spolupráce 
jsme poskytli nově založenému hasičskému sboru 
ve Vestci. Naši techniku a vybavení jsme předvedli 
malým školákům při příležitosti prvního školního dne 
v jirčanské škole. Koncem roku jsme pomohli se 
zdobením vánočního stromku na Štědříku. 

Výčet naší činnosti je snad konečný, přes jaro a léto 
nebyl snad jediný volný víkend, který bychom nevě-
novali své práci, svému koníčku, svému poslání. Nešlo 
by to bez výborné spolupráce s obecním úřadem, 
zejména s panem Váchou a paní Málkovou, na které 
se vždy s důvěrou obracíme a kteří nás plně podpo-
rují. Děkujeme všem svým sponzorům a podporo-
vatelům, kteří na naši práci přispívají, děkujeme svým 
rodinám, jež nás musí mnohdy oželet u společného 
stolu, ale hlavně děkuji Vám, naši jirčanští hasiči, za 
Vaši oběť volného času, trpělivosti, prostředků, sil, 
nervů a osobní statečnosti, kterou obětujete za naši 
společnou věc, za ochranu zdraví a majetku našich 
občanů, a to vše v kamarádském duchu.

Hodně štěstí a spokojenosti do roku 2012 Vám 
přejí HASIČI DOLNÍ JIRČANY. 

 Bc. Miloslav Burián, Velitel JSDH Dolní Jirčany

Jirčanští hasiči bilancovali

V rámci brigádní činnosti SDH Psáry se koncem 
září 2011 zahájily práce zaměřené na zvednutí 
střechy zbrojnice, úpravu fasády a vjezdových 
vrat, malování, dokončení úprav a oprav na výjez-
dových vozidlech a požární technice a vyčištění 
okolí kolem zbrojnice. Celá akce probíhala pod 
bedlivým dozorem pana Kříže a byla ukončena 
koncem října 2011. Výsledek splnil všechna oče-
kávání, bylo odpracováno celkem 730 brigádnic-
kých hodin. Poděkování patří všem, kteří se osobně 
zúčastnili této akce nebo přispěli svojí finanční či 
materiální pomocí.

Zajímavou skutečností jistě je, že výjezdová jed-
notka SDH Psáry, v počtu 10 členů, je zařazena do 
integrovaného záchranného systému Středočeského 
kraje. Je plně využívána k zásahům v katastru obce 
i v širokém okolí regionu. Členové zásahové jednotky, 
jmenovaní zastupitelstvem obce, mají potřebné 
zákonem předepsané odbornosti, nutné pro výkon 
při zásahové činnosti.

Poděkování patří také panu Ing. Bc. Nezmarovi, 
který zajistil pro SDH Psáry použitý, ale plně funkční 
hasičský vůz LIAZ CAS K24, který nahradil starší vůz 
Škoda 706R TPH.

 Jiří Římovský

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Psárech
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Jak všichni víte, fotbalisté po tradič-
ním Silvestrovském zápase zahajují 
zimní přípravu, která patří k těm nej-
neoblíbenějším činnostem v životě 
fotbalisty. Proto se dnes budeme věno-
vat ostatním sportům, které v našem 
oddíle provozujeme.

Nohejbalisté měli vánoční turnaj, 
který se velmi vydařil, a všichni si ho 
chválili (podrobnosti o turnaji najdete 
v článku na vedlejší straně). Dál pokračují 
ve svědomité přípravě na opravdovou 
soutěž, do které se od jarní sezóny hlásí.

 Důležité také je, že se znovu zrodili 
volejbalisti, kteří se schází v úterý 
v 19 hod. a v sobotu v 16 hod. v nafukovací hale OLTEN 
CZECH TENIS nad jirčanským fotbalovým hřištěm.

 Ale v Čechoslovanu Dolní Jirčany jsou i všestranně 
zaměření sportovci a možná Vás bude zajímat, že se 
tři z nás postavili na start známého závodu Jizerská 
padesátka. Třeba nás příští rok bude víc, kdo ví. Jeden 
z účastníků napsal následující reportáž. Jelikož sám 
bych to lépe nenapsal a pocity jsem měl hodně 
podobné, přikládám ji pro ty čtenáře, které zajímá, 
jaké to letos v Jizerkách bylo.

REPORTÁŽ: Maso na Jizerce aneb Když 
každý v cíli je vítěz

Pohled z okna i na teploměr už v sobotu nevěstil nic 
dobrého. Ze zamračeného nebe se prakticky bez přes-
tání sypal sníh a rtuť byla někde kolem nuly. Balil jsem 
fidlátka na svou první Jizerskou padesátku a hlavou mi 
běžely všelijaké představy: vzrušení před krokem do 
neznáma se v pravidelných intervalech mísilo s před-
tuchou, že tahle premiéra bude stát opravdu za to. 
Stála.
9. 1. 2012, 12.37 BEDŘICHOV

Hodinu před startem panuje na stadiónu v Bedřichově 
pěkný mumraj. Teploměr ukazuje půl stupně nad nulou, 
Jizerka, kde se slavný závod láme do druhé poloviny, 
hlásí dva pod nulou. Vzdávám úmysl napatlat si lyže 
sám a pokorně se řadím do fronty u stánku profimazačů. 
Dávají stříbrný na nulu a lehce pod, pár tahů korkem 
a je hotovo. Jenže bleskový test na cestě nad stadiónem 
je tristní, lyže nejeví žádnou snahu podržet odraz.
Budem rádi, když se nepo...

Zmocňuje se mě lehká panika. Zkouším se uklidňovat 
tím, že když uvidím začátek a dostanu se výš, kde  teplota 

trochu klesne, mohlo by to být dobré. 
S tím se řadím do chlívku pro svou vlnu 
a pokorně čekám na pokyn ke startu. Že 
se v tu chvíli spustí solidní chumelenice 
mě už ani nevytrhne. „Tak dneska to 
o výkonu nebude, budeme rádi, když se 
nepo...“ povzdechne si prorocky proše-
divělý chlapík vedle mě. 

Start. Naše vlna otevírá druhou polo-
vinu startovního pole, žádný sprint vstříc 
trati se nekoná. V klidu nasazujeme lyže 
a vyrážíme. Pípnutí na konci  stadiónu, 
odteď běží čas. Už pohled za můstek ale 
nevěstí nic dobrého: krátký hrb se stro-
mečkuje, někdo ho vychází dokonce 

bokem. Další nepříjemnou novinkou je, že na trati není 
jediná stopa. Koleje vykrojené do čerstvého sněhu 
nestačily zmrznout a několik tisíc párů lyží před námi 
vykonalo své.

Přesto se snažím jet. Už po necelých dvou kilometrech 
mi ale začíná být jasné, že původní plán vydržet nad 
kristiánovský kopec nemá šanci na úspěch. Stavím 
u skupinky dalších zoufalých kolegů a mažeme teplejší 
vosk. Pocit z jízdy se zlepšuje.
Království za stopu

Ovšem ne na dlouho, na Kristiánově musím doma-
závat. Lyže ale stejně pořádně nedrží, a tak mi ani moc 
nevadí, že se tempo v dlouhém táhlém stoupání zpo-
maluje na úroveň turistické vycházky. S obdivem zazna-
menávám běžkařské štiky, které se proplétají davem 
vpřed, já vysněný čas v cíli házím za hlavu.

Sjezd od bufetu na Knajpě potvrdí, že letošní ročník 
Jizerské nedá zadarmo ani metr. Trať je umydlená 
a  ledová, na odpočinek není čas. Chvilka nepozornosti 
a bum – pády se množí. Stoupání směrem k Jizerce 
nastoluje trend, který potrvá prakticky až do cíle. Když 

už se lyže chytí, stačí pár skluzů a nerovnost ve sněhu 
rozbije celý pohybový soubor. „Jednu, aspoň jednu 
stopu!“ ozývá se z davu. Řada běžců raději vychází 
stoupání po svých, na rovině pak někteří přibruslují, 
klasika neklasika.

Mám toho taky plné zuby, ale občerstvovačka na 
Jizerce mi vlévá do žil novou krev. Elán nepřibrzdí ani 
vichr cestou na Smědavu, ale až vyhlášený kopec na 
Knajpu. Kdo je nad kopcem, má už vyhráno, praví tra-
diční mantra. Dnes to určitě neplatí. Ve sjezdu k Hřebínku 
padají lidé jako hrušky, na rovince se na ustřelujících 
lyžích kolébáme jako parta tučňáků na výletě.

Turistický ukazatel Olivetská hora se zjevuje ve sněhu, 
cíl už není daleko. Zatínám zuby a snažím se překonat 
bolest v rukou ze soupaže, atmosféra na stadiónu vybízí 
k finiši v křivých kolejích. Pípnutí časomíry ukončuje 
martyrium. Přichází slastný pocit. Letošní Jizerskou 
podle výsledkové listiny slavně vyhrál Stanislav Řezáč. 
V podmínkách, které panovaly, je ale vítězů na tisíce. 
Tak za rok zase – snad už – ve stopě!

Tolik reportáž. Jen připomínám, že jsme otevřeni 
všem, kdo by se chtěli zúčastnit některé z našich akcí. 
Kontakt naleznete např. na webových stránkách obce 
Psáry.

Sport Ing. Petr Jaško, místopředseda SK Čechoslovan Dolní Jirčany

SK Čechoslovan Dolní Jirčany – zimní spánek se nekoná

Nohejbalový turnaj SKOK 
30. 12. 2011

První nohejbalový turnaj 
zimního období v nové nafu-
kovací hale v areálu Olten 
Czech tenis proběhl ve zname-
ní povánočních svátků a očeká-
vaní oslav roku nového. Ani před-
večerní oslava narození holčičky Petrušky našeho 
hráče Marcela neovlivnila účast na turnaji a k našemu 
překvapení se dostavil i šťastný otec.

Velice vyrovnané výkony, jak prvních čtyř finalistů, 
tak i hráčů týmů, které nepostoupily do dalšího kola, 
svědčí o tom, že se vyplatí pravidelně navštěvovat 
tréninky, které probíhají každý čtvrtek a neděli.

První místo bohužel neobsadil tým z obce, ale 
kamarádi z Jílového, kteří s námi občas chodí trénovat 
a byli jako první host pozváni k účasti na turnaji.

Příští turnaj bude na jaře, které snad přijde brzy. 
Proběhne ale ještě v nafukovací hale, abychom 
vyloučili rozmary počasí.

Děkuji všem hráčům za účast, za bezchybný výkon 
naší první rozhodčí paní Tománkové, která mi pomoh-
la i s organizací turnaje a konec konců i za výbornou 
polévku pana Olmera.

Ivan Nejedlý

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
(bez záruky)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Psáry A 13 11 1 1 60:20 34 16

2. Vestec 13 9 2 2 54:22 29 11

3. Davle 13 9 0 4 32:21 27 6

4. Radlík 13 8 0 5 45:27 24 6

13. Slapy 13 3 0 10 23:44 9 (-12)

14. Hradištko B 13 1 0 12 19:57 3 (-18)

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Štěchovice B 12 10 0 2 47:12 30 15

2. Pikovice 12 8 1 3 44:26 25 7

3. K. Přívoz 12 8 0 4 41:21 24 3

4. Libeň 12 6 3 3 21:20 21 3

5. Okrouhlo 12 6 2 4 35:27 20 (-1)

6. Zlatníky 12 6 2 4 20:22 20 5

7. Libeř B 12 6 1 5 25:22 19 1

8. D. Jirčany A 12 5 2 5 36:24 17 (-1)
9. Psáry B 12 3 2 7 22:30 13 (-5)

10. Vestec B 12 3 2 7 20:44 11 (-7)

11. Průhonice B 12 3 0 9 19:40 9 (-12)

12. D. Břežany B 12 2 2 8 23:44 8 (-7)

13. Vrané B 12 2 2 8 14:35 8 (-10)

TABULKA – A3B – IV. třída – skupina B
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Dobřichovice B 12 9 1 2 43:18 28 10
2. Klinec 12 8 3 1 39:20 27 9
3. Kytín 12 9 0 3 30:17 27 9
4. Mníšek B 12 8 0 4 25:17 24 3
5. Dobříč B 12 7 1 4 36:32 22 1
6. Čisovice B 12 6 1 5 28:27 19 4
7. Všenory B 12 6 1 5 26:28 19 (-2)
8. Vonoklasy B 12 6 0 6 28:31 18 0
9. Nučice 12 5 0 7 31:30 15 (-3)

10. Davle B 12 4 2 6 21:28 14 (-4)
11. D. Jirčany B 12 2 1 9 24:37 7 (-8)
12. Kazín B 12 2 0 10 19:33 6 (-12)
13. Měchenice B 12 1 0 11 16:48 3 (-12)
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 2012

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
přípravka st.

Psáry 
přípr. ml.

D. Jirčany 
přípr. ml.

Psáry 
ml. žáci

SO 24. 3. Hradišťko B / 
15.00

NE 25. 3. Psáry B / 
15.00

Dolní Jirčany 
/ 15.00

Mníšek B / 
15.00

SO 31. 3 Slapy / 16.30 Zlatníky / 
16.30

NE 1. 4. Kazín B / 
16.30

ST 4. 4. Průhonice / 
**

ČT 5. 4. Zvole / **

SO 7. 4. D. Břežany / 
16.30

K. Přívoz / 
16.30

Povltavská 
FA / 13.00 

(hřiště Davle)

Dobříč / 
14.30

NE 8. 4. Klínec / 16.30

ST 11. 4. Vrané / **

PÁ 13. 4. Povltavská 
FA / **

SO 14. 4. Bojanovice / 
16.30

Dolní Jirčany 
/ 10.00

Psáry / 10.00

NE 15. 4. Libeň / 16.30 Libeř B / 
10.15

Měchenice B 
/ 16.30

ST 18. 4. Povltavská 
FA B/ **

ČT 19. 4. D. Břežany / 
**

SO 21. 4. Hvozdnice B 
/ 17.00

Průhonice B / 
17.00

Nučice / 
17.00

NE 22. 4. K.Přívoz / 
17.00

Štěchovice / 
13.00

Průhonice / 
10.00

ST 25. 4. Jesenice B / 
**

D. Břežany / 
**

SO 28. 4. Radlík / 
17.00

Štěchovice B 
/ 17.00

Zvole / 10.00

NE 29. 4. Vestec B / 
17.00

Čisovice B / 
17.00

Průhonice / 
14.00

ST 2. 5. Vrané / **

ČT 3. 5. Jesenice / **

PÁ 4. 5. Zlatníky / **

SO 5. 5. Libeř / 17.00 Okrouhlo / 
17.00

NE 6. 5. Libeň / 17.00 Davle B / 
17.00

D. Břežany / 
15.00

ÚT 8. 5. Hradišťko / 
**

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
přípravka st.

Psáry 
přípr. ml.

D. Jirčany 
přípr. ml.

Psáry 
ml. žáci

ST 9. 5. Štěchovice / 
**

SO 12. 5. Zlatníky / 
17.00

NE 13. 5. Zvole B / 
17.00

Vrané B / 
17.00

Vonoklasy B / 
17.00

Břežany / 
15.00

Č. Újezd / 
10.00

ÚT 15. 5. Hradišťko / 
**

ČT 17. 5. Povltavská 
FA / **

PÁ 18. 5. Jesenice / **

SO 19. 5. Vrané / 17.00 Libeř B / 
17.00

Průhonice / 
10.00

NE 20. 5. Průhonice B / 
17.00

Dobříč B / 
10.15

ST 23. 5. Jesenice A / 
**

ČT 24. 5. Vrané / **

SO 26. 5. Vestec / 
17.00

Štěchovice B 
/ 17.00

Jesenice / 
9.00

Roztoky / 
10.00

NE 27. 5. D. Břežany B 
/ 17.00

Dobřichovice 
B/ 17.00

PÁ 1. 6. Jíloviště B / 
18.00

Povltavská 
FA A/ ** 
(hřiště 

Hvozdnice)

Čisovice / **

SO 2. 6. Vrané B / 
17.00

Hradišťko / 
10.00

NE 3. 6. Vestec B / 
17.00

Všenory B / 
17.00

Štěchovice / 
13.00

SO 9. 6. Davle / 17.00 Pikovice / 
14.00

NE 10. 6. D. Břežany B 
/ 17.00

Kytín / 17.00

SO 16. 6. Pikovice / 
17.00

NE 17. 6. Jesenice B / 
17.00

Okrouhlo / 
17.00

zápasy venku  zápasy doma ** čas ještě nestanoven
Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Fotbalový klub SK Rapid Psáry oznamuje, že zahajuje nábor ročníků  
2004–2008 do „mladší přípravky“ a „mini přípravky“. 

Hledáme nové talenty a budoucí opory SK Rapid Psáry.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 602 285 166 – pan Zeithaml Jan.
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka [mm] výška [mm] cena [Kč]

celá strana na spad 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,-

1/8 strany 75 52 450,-

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: ÚNOR 2012, vyšlo 24. 2. 2012. Grafická úprava: Ing. Vít Libovický. Tisk: OMIKRON Praha spol. s r. o.
Uzávěrka dalšího vydání: 10. 4. 2012

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
3. 3., 9 hod.  Kamenický pohár 2012 – juniorů
Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických 
tancích
12. 3., 19.30 hod.  Hra o manželství 
Ch. Poullain jako Gillian a J. Schmitzer jako Jack
19. 4., 19.30 hod. Návštěvy u pana Greena 
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění
Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
15. 5., 19.30 hod. „Bez náhubku“
Recitál Josefa FOUSKA

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Přihlášky, informace a vstupenky:
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
Plesy a tančírny
 3. 3. Ples FK Jesenice, 20 hod.
 9. 3. Tančírna, 19.30 hod.
 24. 3. Ples tanečních kurzů, 19.30 hod.
 13. 4. Tančírna, 19.30 hod.
 30. 4. Tančírna, 19.30 hod.
 27. 4. Tančírna, 19.30 hod.
 11. 5. Květinový ples, 19.30 hod.

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
web: www.stirin.cz
 hotel.zamek@stirin.cz
	  255 736 111
10. 3., 19.30 hod. Květinový ples 600 Kč
Vítání jara v tradičním 
rytmu s bohatým progra-
mem. Večerem provází 
Hanka Heřmánková 
a Václav Větvička. K tanci 
a poslechu hraje Josef 
Hlavsa & orchestra 
Prague. Host večera – 
Elvis Presley Revival Band 
22. 3., 15–18 hod. 
zdarma
Větvičkova poradna 
pro veřejnost
Dům ATIS, možnost zakoupení knih
23. 3. Pavel Sedláček & Cadillac 300 Kč
Přijďte si zatančit rock´n´roll a zavzpomínat na mládí.
25. 3., 17 hod. Adamusovo trio 250 Kč
hoboj, anglický roh, housle, klavír
Mozart – Schubert – Dusík – Debussy
20. 4. Ondřej Havelka a Melody Makers
Tentokráte s novým programem pro rok 2012 
Vstupné 300–500 Kč

Kultura

Zveme všechny na tradiční Masopust, 
který se koná v sobotu 3. března 2012. Sraz masek 
a zájemců o masky v 10.30 hod. na hřišti Psáry 
(možnost zapůjčení masek).

Ve 12 hod. se průvod vydá na tradiční trasu 
Štědřík – Psáry. Večer zábava v hospůdce Na hřišti 
Psáry za doprovodu Modré muziky Zdeňka Thumy.

V sobotu dne 14.  dubna 2012 od 15 hod. se 
bude konat v hospůdce Na hřišti Psáry druhý sraz 
heligonek. Vedle místních heligonek přijedou opět 
milí hosté z Plzně, Ondřejova a Prahy.



Máte v rodinném archivu také nějaké staré fotky, pohlednice či si vzpomínáte 
na zajímavé příběhy spojené s historií Dolních Jirčan či Psár? Dejte nám prosím 
vědět, abychom mohli poskládat historickou mozaiku obce a uchovali ji pro 
další generace. Zapůjčené dokumenty obratem v pořádku vrátíme.
Kontakty:  psarskyzpravodaj@psary.cz, tel. 603 477 211 – Lucie Libovická

6x	foto:	archiv	rodiny	pana	Olmera
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