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OPEN Dolní Jirčany 2012

Nevíte si rady?

Důležitá telefonní čísla
  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)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní Jirčany 
731 104 110, 602 539 146

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.

Obecní úřad – úřední hodiny 
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
út, čt, pá – pouze podatelna a nahlížení do spisů

Sběrný dvůr – otevírací hodiny: 
středa 15–18 hod., sobota 9–13 hod.

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům se 
Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

30. 1. 2013, 15 hod.
10. setkání seniorů
Obecní úřad Psáry

11. a 12. 1. 2013
25. a 26. 1. 2013 
Volba prezidenta 
České republiky
Obecní úřad Psáry

13
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15. 1. 2013 
Spirituál kvintet 

Novoroční koncert
SC Kamenice

7. 2. 2013, 19.30 hod.
Divadelní představení  
Tři holky jako květ
Divadlo Na Fidlovačce

Do 28. 2. 2013
Poplatky 
za komunální odpad 
a psy
Obecní úřad Psáry

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

25. 4. 2013, 19.30 hod. 
Koncert 

Věry Špinarové 
„To nejlepší“

KC Kamenice

w

ww.psary.cz

Krásné Vánoce a do 
nového roku hodně 
zdraví, štěstí a lásky 

vám přeje vedení 
obce společně 

s pracovníky 0Ú

PF 2013

20

5. 2. 2013, 18 hod.
Workshop 

Ideální satelit
Obecní úřad Psáry

20. 2. 2013, 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva
Obecní úřad Psáry

13

29
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RO Usnesení č. 156/26–2012
I. souhlasí

S vyřazením auta Škoda Felicie (rok výroby 1/1996) 
z  majetku obce. 

RO Usnesení č. 157/26–2012
I. souhlasí

S nabídkovou cenou od Pražská plynárenská, a. s. pro 
účely uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky 
a odběru zemního plynu. Nabízená cena je pro období 
1. 11. 2012–31. 12. 2013.

RO Usnesení č. 158/26–2012
I. schvaluje

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

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 159/26–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Nepřítomni:  Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, 
JUDr. Josef Podlaha

Mgr. Luděk Nezmar, MBA – příchod 18.22 hod. (nehlasoval 
o programu)
Přítomno: 12/13, pro schválení je třeba min. 8 hlasů

Hlasování o programu:
Pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 1 (Kubalošová).

Návrh programu byl přijat.

Usnesení č. 45/8–2012
I. bere na vědomí

1. informaci pořizovatele k dokumentům
• vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 

územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany 
(dále také jen „změna č. 5“) konaného dne 15. dubna 
2010 a uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

• pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 pro opako-
vané společné jednání, uvedené v příloze č. 3 tohoto 
usnesení;

• vyhodnocení opakovaného společného jednání 
o druhém návrhu změny č. 5 konaného dne 10. květ-
na 2012 a uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;

• zpráva o opakovaném projednání návrhu změny č. 5, 
uvedená v příloze č. 5 tohoto usnesení;

• pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 po opako-
vaném společném jednání, uvedené v příloze č. 7 
 tohoto usnesení;

• záznam o průběhu veřejného projednání návrhu 
změny č. 5, konaného dne 5. listopadu 2012 a uvede-
ný v příloze č. 9 tohoto usnesení;

• vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny 
č.  5, konaného dne 5. listopadu 2012 a uvedené 
v příloze č. 10 tohoto usnesení;

2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, 
odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), 
č. j. 107333/2012/KUSK ze dne 17. července 2012, 
k  posouzení návrhu změny č. 5, uvedené v příloze 
č. 6 tohoto usnesení; 

3. potvrzení krajského úřadu o odstranění nedo-
statků návrhu změny č. 5 č. j. 132423/2012/KUSK 
ze dne 18.  září 2012, uvedené v příloze č. 8 tohoto 
usnesení.

II. ověřilo
návrh změny č. 5 územního plánu sídelních útva-
rů Psáry a Dolní Jirčany podle § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a konstatuje, že

• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České 
republiky 2008, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 dne 20. července 2009;

• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Středočeského kraje, schválenými usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK 
ze dne 19.  prosince 2011, vydanými dne 7. února 
2012 a účinnými dne 22. února 2012;

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu, resp. potvrzením kraj-
ského úřadu o odstranění nedostatků, jak je dolože-
no přílohami č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení;

• při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen 

žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona 
č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“).

III. rozhodlo
o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního 
zákona), uplatněných k návrhu změny č. 5 podle § 172 
odst. 5 správního řádu při jeho veřejném projednání 
dne 5. listopadu 2012, jak je uvedeno pod bodem 10 
textové části A odůvodnění opatření obecné povahy 
č. 1/2012/OOP v příloze č. 1 tohoto usnesení.

IV. vydává
změnu č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry 
a  Dolní Jirčany (zhotovitel Ing. arch. Michal BARTOŠEK 
– ARCHITEKT, IČ 15327264, projektant Ing. arch. Michal 
Bartošek, autorizovaný architekt ČKA 02223) postupem 
podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 
5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě 
opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP uvedeného 
příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že z návrhu změny 
č.  5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany, článku 1 bodu 1.6. 
 Stanovení podmínek pro využití ploch, se u lokality 
 Z5–06a vypouští text „Plocha není určená k zástavbě“.

V. ukládá starostovi
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního 

řádu vydání změny č. 5 ve formě opatření obecné 
povahy č. 1/2012/OOP v souladu s § 173 odst. 1 
správního řádu a vyznačit jeho účinnost;

2. poskytnout dokumentaci změny č. 5, opatřenou 
záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu 
územního plánování a krajskému úřadu;

3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
údaje o vydané změně č. 5 a místech, kde je možné 
do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci 
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v před-
chozím bodu;

4.  zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh 
krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti;

5. zaslat vymezení veřejně prospěšných staveb 
a  veřejně prospěšných opatření změny č. 5 katastrál-
nímu úřadu k vyznačení předkupního práva, pokud 
to bude třeba k zajištění dotčených pozemků;

6. zabezpečit archivování úplného elaborátu změny 
č. 5, včetně dokladů a písemností dokládajících pro-
ces pořizování.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1 (Jaško).
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 46/8–2012
I. schvaluje

uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  J. Baxou (prodávající). Předmětem smlouvy je prodej 
pozemku PK č. 62 k. ú. Dolní Jirčany o výměře 2 338 m² 
za celkovou kupní cenu 701.400,- Kč.

II. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a S. Bandasem a F. Prokešem (prodávající). Předmětem 
smlouvy je prodej pozemku PK č. 63 k.  ú. Dolní 
Jirčany o  výměře 14 745 m² za celkovou kupní cenu 
4.423.500,- Kč.

RO Usnesení č. 160/27–2012
I. souhlasí

V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry. 
Znak bude použit na informačních tabulích a tiskovi-
nách v souvislosti s projektem „Stezka odvahy“. 

RO Usnesení č. 161/27–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 mezi obcí Psáry a Pražskou ply-
nárenskou a. s. Předmětem dodatku je stanovení jedno-
složkové ceny na období 1. 11. 2012–31. 12. 2013, a to 
750,- Kč/MWh bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 162/27–2012
I. schvaluje

Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu roz-
voje venkova ČR mezi obcí Psáry (příjemce) a Státním 
zemědělským intervenčním fondem (poskytovatel). 
 Dotace ve výši 179.563,- Kč je poskytnuta na akci 
„ Rekonstrukce školního hřiště“. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 163/27–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 164/28–2012
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek na zakázku 
malého rozsahu „Aktualizace a doplnění projektové do-
kumentace na cyklostezky v obci Psáry“ ze dne 31. 10. 
2012.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu „Aktualizace a doplnění projektové 
dokumentace na cyklostezky v obci Psáry“ od Projekce 
dopravní Filip s. r. o. za cenu 173.250,- bez DPH dle závě-
rů hodnotící komise.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

RO Usnesení č. 165/28–2012
I. schvaluje

Provozní řád oranžového hřiště v areálu SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 166/28–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 
5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spo-
jených s uspořádáním Mikulášské nadílky.

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 167/28–2012
I. bere na vědomí

Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Psáry za 
rok 2011/2012. 

RO Usnesení č. 168/28–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2012 ze dne 15. října 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 8–2012 ze dne 21. listopadu 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2012 ze dne 29. října 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2012 ze dne 12. listopadu 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz



6 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2012 www.psary.cz 7

III. pověřuje
starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 47/8–2012
I. schvaluje

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Psáry 
a městem Jílové u Prahy v souladu s §63, odst. 1 záko-
na č.  128/2000 Sb., o obcích. Předmětem smlouvy je 
 vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy 
přestupků městem Jílové u Prahy.

II. pověřuje
starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 48/8–2012
I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spoluprá-
ci při odvádění odpadních vod a poskytnutí nevratného 
příspěvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry ze dne 
19.  11. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2009 
mezi obcí Psáry a obcí Jesenice. Předmětem dodatku je 
propůjčení měřícího zařízení splaškových vod v komu-
nikaci Dolnojirčanská.

II. pověřuje
starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

RO Usnesení č. 169/29–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 8 smlouvy o provozu ČOV, kanaliza-
ce, úpravny vody, vodojemu, vodovodu a ČS mezi obcí 
Psáry a Vodohospodářskou společností Benešov s. r. o. 
Předmětem dodatku je stanovení platnosti smlouvy.

II.  pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 170/29–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření: 
1. J. Rozinkové – pozemky p. č. 465/181 k. ú. Dolní  Jirčany.

RO Usnesení č. 171/29–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na akci „Dolní Jirčany, 

rozšíření veřejného osvětlení ul. Javorová“ dle Výzvy 
k podání cenové nabídky ze dne 14. 11. 2012 od:
1. M. P. Elektro – Michal Pokorný za cenu 66.114,- Kč bez 

DPH,
2. Elektro Jiří Hladík za cenu 62.460,- Kč bez DPH,
3. Karel Stejskal, elektroinstalace za cenu 66.975,- Kč 

bez DPH.
II. souhlasí

S výběrem nejvýhodnější cenové nabídky od Elektro Jiří 
Hladík za cenu 62.460,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky na uvedenou akci. 

RO Usnesení č. 172/29–2012
I. schvaluje

6. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2012 bez  navýšení. 

Omluveni:  Kramosilová, Kubalošová, Nezmar, 
Nezmarová, Adámek, Komárková 

Přítomno: 9, pro schválení je třeba min. 8 hlasů

USNESENÍ č. 49/9–2012
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomen: 1.

Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 50/9–2012
I. bere na vědomí

Zápis o činnosti finančního výboru obce. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 51/9–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 

p. č. 140/3 o výměře 238 m² k. ú. Psáry mezi obcí Psáry 
(nabyvatel) a Českou republikou – Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových (převodce). 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Bylo hlasováno: 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomen: 1.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 52/9–2012
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
vaný) a P. Bursíkem a Z. Posířilovou (dárci). Předmětem 
smlouvy je bezúplatný převod p.  č. 398/7 o výměře 
213 m² a p. č. 1100/5 o výměře 19 m² k. ú. Psáry. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomen: 1.
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2012 ze dne 26. listopadu 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30–2012 ze dne 10. prosince 2012

RO Usnesení č. 174/30–2012
I. schvaluje

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Psáry na 
rok 2013. 

RO Usnesení č. 175/30–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu neby-
tových prostor ze dne 18. 10. 2006 ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 27. 12. 2011 mezi obcí Psáry (pronajímatel) 
a M. Procházkou (nájemce). Předmětem dodatku je pro-
dloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2013.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 176/30–2012
I. souhlasí

S vyřazením tohoto majetku: radlice na sníh, rotační 
koště na Multicar 25 a sekačky na trávu Stiga Park 
12 z  r.  1995 pro jejich stáří a nefunkčnost a nabídne 
 vyřazený majetek k odprodeji.

RO Usnesení č. 177/30–2012
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvu mezi obcí Psáry (obdaro-
vaný) a M. Psohlavcem (dárce). Předmětem smlouvy 
je poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci 
školního hřiště. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 178/30–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi obcí Psáry 
(nájemce) a manž. Ing. H. a J. Šormovými. Předmětem 
smlouvy je pronájem budovy a pozemků p.  č. 410/16 
a  410/18 k.  ú. Dolní Jirčany pro provozování základní 
školy, mateřské školy a bytu za cenu 80.000,- Kč měsíčně. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 179/30–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování práv-
ních služeb ze dne 4. 5. 2012 mezi obcí Psáry (klient) 
a  JUDr. J. Bělohlávkem a JUDr. R. Syslem (advokáti). 
Předmětem dodatku je přechod práv a povinností 
 advokátů dle smlouvy o poskytování právních služeb 
od 1. 1. 2013 na JUDr. R. Sysla. 

II. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění pře-
stupkové agendy ze dne 25. 1. 2012 mezi obcí Psáry 
(klient) a JUDr. J. Bělohlávkem a JUDr. R. Syslem (advo-
káti). Předmětem dodatku je přechod práv a povinností 
 advokátů dle smlouvy o zajištění přestupkové agendy 
od 1. 1. 2013 na JUDr. R. Sysla. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků. 

RO Usnesení č. 180/30–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 9–2012 ze dne 12. prosince 2012

Územní plán schválen
Zpráva z mimořádného zasedání 
zastupitelstva 

Mimořádné zastupitelstvo proběhlo ve středu 
21.  listopadu za mimořádného nezájmu občanů. 
Nedostavil se nikdo. Ze zastupitelů byli omluveni 
Nezmarová a Podlaha. Se zpožděním dorazilo pouze 
několik členů stavební komise, která zasedala ve 
stejnou dobu v sousední místnosti. Termín mimořád-
ného zastupitelstva přitom byl na stránkách obce 
s dostatečným předstihem inzerován. Rozhodovalo 
se o změně územního plánu, což je důležitá otázka, 
která se dotýká všech občanů. Všechny body zastu-
pitelstva byly tentokrát projednány během necelé 
hodiny v podstatě bez připomínek a dotazů zastupi-
telů. Hlasování se celý večer neslo takřka v jednohlas-
ném duchu. Z původního návrhu 5. změny územního 
plánu, připravovaného minulým zastupitelstvem 
(2006–2010), byly vypuštěny dvě nové rozvojové 
lokality určené pro výstavbu bytových a  rodinných 

domů o  výměře téměř 72 tisíc metrů čtverečních, 
zároveň v něm zůstala rozlehlá lokalita u Psárského 
hřbitova. Po schválení změn tohoto plánu prošla 
jednohlasně koupě pozemků pro výstavbu nové školy. 
Pro nákup školních pozemků hlasovali tentokrát 
i  zastupitelé, kteří na minulém zastupitelstvu v září 
hlasovali proti nebo se hlasování zdrželi (tehdy: PRO: 
4 – Jaško, Málková, Kramosilová, Vácha, PROTI: 6 – 
Nezmar, Nezmarová, Kuka, Novák, Adámek, Rak, ZDRŽELI 
SE: 5 – Komárková, Otruba, Kubalošová, Petz, Podlaha). 
Tato posloupnost hlasování (územní plán – škola) je 
velmi nápadná. Bez problémů a průtahů pak byly 
odhlasovány i další body zastupitelstva (vykonávání 
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků měs-
tem Jílové u Prahy a dodatek smlouvy s Jesenicí, týkající 
se měření objemu splaškových vod). Na žádost zástupce 
společnosti Senior dům Jesenice a. s. byl bod týkající 
se smlouvy o podmíněném narovnání odložen na 
příští zasedání zastupitelstva.

Redakční rada

RO Usnesení č. 173/29–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

20. 2. 2013, 18 hod.
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USNESENÍ č. 53/9–2012
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaný) a CENTRAL GROUP technická infrastruktura 
s. r. o. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný 
převod  inženýrských sítí – splašková a dešťová kanali-
zace,  vodovod dále komunikace a veřejného osvětlení 
v ul. Do Polí v Psárech. 

II. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ný) a CENTRAL GROUP technická infrastruktura s. r. o. 
(dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod 
pozemků p. č. 659/134 o výměře 15 m², p. č. 689/1 o vý-
měře 2159 m², p. č. 659/172 o výměře 9 m², p. č. 689/34 
o výměře 173 m² a p.  č. 659/35 o výměře 67 m² vše 
k. ú. Psáry. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 54/9–2012
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 osvětlení 
v komerční zóně v Dolních Jirčanech 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. 

Hlasování:  pro: 6, proti: 2 (Rak, Podlaha), zdrželi se: 
1 (Otruba).

Návrh usnesení nebyl přijat.

USNESENÍ č. 55/9–2012
I. schvaluje

7. rozpočtové opatření obce na rok 2012 – navýšení 
o 1.192.356,- Kč.

II. pověřuje
Radu obce Psáry příp. schválením 8. rozpočtového 
opatření obce na rok 2012 ke konci tohoto roku do 
 maximální výše 200.000,- Kč. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomen: 1.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 56/9–2012
I. schvaluje

Rozpočet obce Psáry na rok 2013 ve výši 41.318.900,- Kč 
jako schodkový – příjmy ve výši 35.646.000,- Kč, finan-
cování 5.672.900,- Kč a výdaje ve výši 39.589.500 - Kč, 
financování ve výši 1.729.400,- Kč.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 57/9–2012
I. schvaluje

Rozpočtový výhled obce Psáry na roky 2013–2015. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 58/9–2012
I. schvaluje

Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany 
(příjemce) ve výši 135.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve 
výši 115.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákla-
dů spojených s činností SDH.

III. schvaluje
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjem-
ce) ve výši 300.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností SK.

IV. schvaluje
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany (příjemce) ve výši 176.000,- Kč. Příspěvek bude 
použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK. 

V. schvaluje
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina Psáry 
(příjemce) ve výši 20.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností MS.

VI. schvaluje
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry (příjemce) 
ve výši 25.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
 nákladů spojených s činností MS.

VII. schvaluje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 1 (Rak).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 59/9–2012
I. schvaluje

Poskytnutí odměn pro starostu, místostarostku, čle-
ny a předsedy výborů a komisí formou finančního 
daru za činnost v roce 2012 dle §85, odst. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích dle přílohy tohoto usnesení. 

Hlasování:  pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 2 (Otruba, 
 Podlaha).

Návrh usnesení nebyl přijat.

USNESENÍ č. 60/9–2012
I. schvaluje

Výši poplatků na rok 2013 za svoz komunálního odpadu 
v obci dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2006, kterou 
se stanoví poplatek za komunální odpad v nezměněné 
výši jako v r. 2012.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 61/9–2012
I. schvaluje

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Psáry 
na rok 2013: 20. února, 17. dubna, 19. června, 11. září 
a 11. prosince.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Akce plánované na rok 2013

1. Sjednocení a doplnění venkovního obecního 
mobiliáře a informačního systému obce. 
Součástí akce je výměna a doplnění laviček, 
odpadkových košů, košů na psí exkrementy, vitrín, 
vývěsek, stojanů na kola. Doplní se i směrové 
cedule k důležitým místům v obci a informační 
hodiny.

2. Úprava, rekonstrukce a sjednocení vzhledu všech 
autobusových zastávek v obci.

3. Zametací vůz. V návaznosti na získanou dotaci 
z operačního programu životní prostředí dojde 
k nákupu zametacího vozu pro snížení prašnosti 
v obci.

Co nás čeká v roce 2013
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2013. Na jeho základu dojde 

v příštím roce k  realizaci níže uvedených investičních akcí. Na ně bude použit také přebytek finančních 
prostředků z letošního roku v předpokládané výši 6 mil. Kč, který bude převeden do příštího roku. V polovině 
roku 2013 již budeme vědět, jak se vyvíjí celorepublikové inkaso, a naše výdaje a další investiční akce budeme 
moci posílit.

Milan Vácha, starosta

Rozpočet je velmi konzervativní

Při tvorbě návrhu rozpočtu jsme byli nuceni 
přihlédnout k následujícím okolnostem: Situace na 
politické scéně je velmi nepřehledná a objektivně 
je těžké v tomto prostředí plánovat. V tomto 
 okamžiku není schválen státní rozpočet ani rozpočet 
Středočeského kraje. Navíc přichází nový zákon 
o rozpočtovém určení daní, který zásadním způso-
bem mění dosavadní způsob přerozdělování sdíle-
ných daní. Tyto daně jsou hlavním příjmem obcí. 
V souvislosti s dalšími právními úpravami je ovšem 
přesnější odhad příjmu v zásadě nemožný. Z tohoto 
důvodu je návrh našeho rozpočtu velmi konzerva-
tivní a na straně předpokládaných příjmů 
opatrný. 

Dlouhodobé projekty
Nová základní škola

Do konce prosince předpokládáme převod pozem-
ku určeného na výstavbu nové základní školy do 
vlastnictví obce. Celková výměra pozemků je 
17 083 m2 v hodnotě 5.125.000,- Kč. Následně dojde 
k zahájení projekčních prací v duchu plánu ustano-
vené pracovní skupiny.
Kruhový objezd Dolní Jirčany (přeložka komuni-
kace II/105)

Výstavba přeložky komunikace se stále prodlužuje, 
a to kvůli neustálým personálním změnám v orga-
nizacích Středočeského kraje a Ředitelství silnic 
a dálnic. O realizaci této stavby intenzivně jednáme. 
O vývoji v této záležitosti vás budeme aktuálně 
informovat.
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4. Rekonstrukce a položení asfaltového povrchu 
v ul. U Nádržky. Po položení inženýrských sítí je 
nutné zhotovit v této ulici zpevněný povrch. 
Komunikace obsluhuje větší množství občanů 
v  centru obce. Předpokládáme, že ul. Nad 
Nádržkou by se mohla realizovat v roce 2014.

5. Rekonstrukce ul. Hlavní. Velká finanční nároč-
nost na opravy provizorního povrchu velmi 
frekventované ulice Hlavní v úseku křižovatky 
s  ul. Horní a Sportovců si vyžaduje zásadnější 
rekonstrukci s novou spodní stavbou.

6. Úprava centra obce Psáry. Součástí je úprava 
vzhledu na návsi v Psárech. Úprava památníku 
obětí světových válek, výsadba okolní zeleně 
a  veřejného prostoru, opravy a výměny 
chodníků.

7. Projekt centra návsi v Dolních Jirčanech. 
Příprava záměru a vyhotovení projektu na kom-
plexní úpravu veřejných prostor v centru Dolních 
Jirčan. V dotazníku naši občané velmi často ozna-
čují toto místo za nejošklivější místo v obci.

8. Chodník v ul. Kutná. V návaznosti na plánovanou 
přeložku vedení společností ČEZ by se měla 
dokončit letos započatá pokládka zámkové dlažby 
v ul. Kutná.

9. Aktualizace a doplnění projektové dokumentace 
cyklostezek v obci. Schválený projekt cyklostezek 
z roku 2005 je bohužel již nepoužitelný, neboť 
během posledních 7 let došlo při výstavbě 
k  mnoha změnám a omezením. Mělo by dojít 
k aktualizaci v celé délce, tj. od Horních Jirčan až 
po napojení na připravovanou cyklostezku Psáry 
– Libeř – Libeň.

10. Generel splaškové kanalizace (viz článek na 
str. 16). Jedná se o komplexní revizi splaškových 
kanalizačních stok, na jehož základě bude možné 
provozovat a rozvíjet infrastrukturu systematicky 
a efektivně.

11. Beach volejbal. Ve spolupráci se Středočeským 
krajem bychom rádi vybudovali v areálu Domova 
laguna Psáry veřejně přístupné hřiště (pro orga-
nizované zájemce) na beach (plážový) volejbal.

12. Pobytová louka Štědřík. Dle schválené studie 
na využití veřejného prostoru pobytové louky na 
Štědříku bude zahájena první etapa. Dojde 
k  odvozu odpadků, terénním úpravám a na 
základě dendrologického posouzení i úpravě 
nehodnotných náletových a poškozených stromů 
a křovin.

13. Úprava školního hřiště. Naší základní škole byla 
přiznána dotace na úpravu asfaltového povrchu 
hřiště. 

14. Oprava střechy na hasičské zbrojnici SDH Dolní 
Jirčany. Původní střecha je již v dezolátním stavu 
a po mnoha letech upozorňování na tento stav 
dojde k opravě a výměně střešní krytiny.

Na rok 2014 plánujeme zateplení budovy obec-
ního úřadu včetně opravy střechy a výměny původ-
ních oken, která jsou v havarijním stavu.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že nás v příštím 
roce čeká opět spousta práce. Věřím, že nás to jako 
spoluobčany ještě více stmelí a společně si výsledky 
odvedené práce užijeme. Všem spoluobčanům přeji 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí 
a spokojenosti v novém roce. 
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 9opravy komunikací Hlavní, K Lůžku, Slepá, Pod 
Vápenkou, Nad Soutokem, U Studny, Horní, 
K Junčáku, Pod Strání, Nad Školkou,
 9položení odvodňovacího žlabu na komunikaci 
U Studny, Pod Strání,
 9sekání, shrabání, nakládání a odvoz trávy 
ul.  Pražská, Hlavní, Na Výsluní, Ke Kukaláku, 
Javorová, lokalita Landor, K Junčáku, hřbitov Dolní 
Jirčany, Jílovská, Na Kopečku, cesta ke hřbitovu 
v  Psárech, Pod Vápenkou, Psárská, U Nádržky, 
hřbitov Psáry, K Lesu,
 9oprava střechy a stropu autobusové čekárny u fary 
v Dolních Jirčanech,
 9vyřezávání, nakládání a odvoz křoví a větví ul. 
Pražská, Horní, Na Skalce, Dlážděná, Na Vápence, 
Pod Vápenkou, Akátová, V Zahradách, Spojovací,
 9výměna povrchu chodníku v ul. Hlavní,
 9týdenní vysypávání košů na autobusových zastáv-
kách, košů na psí exkrementy, úklid míst na tříděný 
odpad,

 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí,
 9opravy propadů a nerovností na chodnících v uli-
cích Pražská u obchodu a u mateřské školky, 
K Junčáku na sídlišti, Jílovská,
 9prořezání, úklid a odvoz větví topolů v ulici 
U  Potoka, javorů na sídlišti Štědřík, vrb v ulici 
K Junčáku, smrků v ulici Psárská. Odvoz větví v ulici 
Do Polí a Pod Vápenkou,
 9oprava stavby márnice na hřbitově v Psárech,
 9hrabání, nakládání a odvoz listí na sídlišti Štědřík, 
náves Dolní Jirčany u č.  p. 13, ulice Pražská, 
K Junčáku, hřbitov Dolní Jirčany, hřbitov Psáry,
 9osazení nového koše na psí exkrementy ulice Na 
Kopečku,
 9dokončení podhledů v jednotlivých bytech v byto-
vém domě č. p. 13 v Dolních Jirčanech po výměně 
střešní krytiny,
 9vyzdění nového elektrorozvaděče Na Návsi 
v Psárech pro přepojení č. p. 221,
 9příprava volební místnosti,

 9nové zabudování zničených patníků v ulici Hlavní, 
vyčištění žlabů dešťové kanalizace,
 9vyčištění žlabů dešťové kanalizace ve Spojovací 
ulici,
 9nátěr oplocení poničeného grafity v ulici Pražská,
 9oprava zdi hřbitova v Dolních Jirčanech, příprava 
pro nový nátěr,
 9odstranění dlažby v ulici Roklinka ze soukromého 
pozemku,
 9zabetonování patek stožárů pro prodloužení 
veřejného osvětlení v ulici U Potoka,
 9pokládka betonové dlažby kolem multifunkčního 
hřiště v Dolních Jirčanech,
 9prořezání křoví a dřevin v ulici Pražská, frézování 
pařezů,
 9náhradní výsadba stromů ulice Horní, K Junčáku, 
U Potoka, Slepá,
 9rozvoz posypového materiálu pro zimní údržbu 
komunikací,
 9zametání chodníků Pražská, Štědřík, Psárská, 
Jílovská,
 9vytyčení inženýrských sítí pro rozšíření a propojení 
veřejného osvětlení – Štědřík, ulice Javorová 
a U Potoka,
 9úprava vyčnívajících obrubníků u chodníku v ulici 
Pod Vápenkou.

Informace z obce Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících říjen – listopad 2012

Poplatky za komunální odpad 
a psy v roce 2013
Vážní spoluobčané, 
výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 se nemění. 

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

Poplatek je splatný do 28. 2. 2013.
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.

Úřad blíže občanům
I nadále si občané mohou domlouvat schůzky se 

zástupci vedení obce (starosta nebo místostarostka) 
mimo pracovní dobu (pondělí–pátek), a také každou 
sudou sobotu v měsíci v době od 9 do 12 hod.
Schůzky:

 y lze možné domluvit telefonicky nebo emailem. 
 y by měly sloužit našim občanům, kteří se díky 
pracovnímu vytížení nemohou dostavit na úřad 
v pracovní době a jejichž problém je příliš kom-
plikovaný a nelze ho vyřešit telefonicky.

 y nejsou určeny k vyřizování běžné administrativní 
agendy, jako je ověřování pod-
pisů, vidimace, výpisy z kata-
stru nemovitostí atd.

 y je možné sjednat jako osobní 
setkání na obecním úřadě nebo 
jako on-line schůzku prostřed-
nictvím SKYPE (skype jméno 
oupsary).

Své požadavky pište prosím na starosta@psary.cz 
nebo malkova@psary.cz nebo volejte 241 940 454. 
Do žádosti, prosím, uvádějte i  své kontaktní údaje 
(telefon) a stručný popis problému.
INFO CENTRUM – v úředních hodinách je našim 
občanům zdarma k dispozici PC s internetem.

Volba prezidenta České republiky, 
první přímá, je vyhlášena na pátek a sobotu 
11. a 12. ledna 2013, druhé kolo proběhne o dva 
týdny později – 25. a 26. ledna. Volební místnost 
na OÚ Psáry bude po oba dva termíny otevřena 
v pátek 14–22 hod., v sobotu 8–14 hod.
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Jak jsme vás již informovali v srpnovém čísle 
Psárského zpravodaje, v podzimních měsících se 
podařilo zahájit dlouho očekávanou stavbu „oran-
žového“ hřiště v Dolních Jirčanech. Oranžová hřiště 
vznikají po celé naší republice díky finančním pří-
spěvkům Nadace společnosti ČEZ. Tak tomu bylo 
i u rekonstrukce asfaltové plochy, která ještě v nedáv-
né minulosti sloužila volejbalistům, nohejbalistům 
i fotbalistům. Bohužel povrch byl již tak špatný, že 
hřiště nebylo možné bezpečně užívat, a to dále a stále 

rychleji pustlo. Po pro-
jektové přípravě a zís-
kání stavebního povo-
lení se podařilo požádat 
a následně i získat dota-
ci 1.000.000,-  Kč. Po 
vyhodnocení výběrové-
ho řízení se koncem září 
započalo s výstavbou. 

Úpravu okolí připravili brigádnicky sportovci 
z  SK  Čechoslovanu Dolní Jirčany, za což jim patří 
velký dík. Ke zlevnění celé akce pomohli i kmenoví 
zaměstnanci obce. Dne 15. 11. proběhla úspěšně 
kolaudace a následně bylo ve čtvrtek 22. listopadu 
hřiště slavnostně otevřeno. Oplocené sportoviště 
nyní slouží kromě hodin určených pro mateřskou 
a základní školu a členům sportovních klubů i veřej-
nosti, a to zdarma. Poplatek 100,- Kč za hodinu se 
platí pouze v případě využití osvětlení. Sportovní 

umělý povrch je vhodný na basketbal, volejbal, 
házenou, nohejbal a malou kopanou. K dispozici jsou 
i hokejové branky, je tedy možné zahrát si i hokejbal 
(i na kolečkových in-line bruslích) a florbal. Doufám, 
že nám všem bude sportoviště dlouho sloužit a dělat 
radost dětem i dospělým. 

Rád bych poděkoval hlavnímu sponzorovi – Nadaci 
ČEZ a také Karlu Křížovi, Martině Běťákové a Františku 
Kropáčkovi za pomoc s administrací dotace.

Milan Vácha, starosta obce

Slavnostní otevření „oranžového“ hřiště

Milan Vácha, starosta

Původní asfaltový povrch byl odstraněn a poté 
byla zhotovena zcela nová spodní stavba pro 
umělý povrch (říjen 2012)

Celkové náklady na sportoviště byly včetně oplocení a osvětlení 1.495.000,- Kč, z čehož 1.000.000,- Kč 
činila dotace Nadace ČEZ

Jako první hřiště vyzkoušeli ve vzájemném zápase 
kluci z čtvrté a páté třídy naší základní školy

Za poplatek je díky výkonnému osvětlení možné 
využívat sportoviště i za tmy

Na sousedním pozemku vedle sportovního areálu 
zahájili hasiči z SDH Dolní Jirčany terénní úpravy. 
Po jarním srovnání terénu bude plocha oseta 
a následně využívána na trénink nejen našich 
 hasičů, ale i malých fotbalistů. Za odvedené práce 
hasičům moc děkujeme

Zastupitelstvo obce se společně se schválením 
 stavby hřiště v Dolních Jirčanech rozhodlo podpořit 
i investici do areálu SK Rapid Psáry. Za příspěvek 
obce 320.000,- Kč se podařilo dokončit zpevnění 
povrchu v areálu a odvodnění rohu fotbalového 
hřiště, které bylo dlouhodobě a často zaplavováno

Slavnostního zahájení se společně se starostou 
Milanem Váchou zúčastnila i ředitelka Nadace ČEZ 
Bohdana Horáčková

Děkujeme Nadaci ČEZ za dotaci 1 mil. Kč 
na vybudování multifunkčního hřiště.

E
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Během posledních patnácti let se významně zvýšil 
počet obyvatel našich obcí, což klade zvýšené nároky 
na kanalizační soustavu. Převážně v jarních obdobích 
a při silných deštích se některé lokality obce potýkají 
s velkými problémy. 

Výstavba kanalizace v Psárech a Dolních Jirčanech 
probíhala řadu let, a každá etapa se bohužel plánovala 
pro jinou demografickou situaci. V současné době 
je celková délka splaškové kanalizace cca 25 000 m. 
Stav naší kanalizace neodpovídá striktním požadav-
kům na oddílnou (pouze splaškovou) kanalizaci.

Víme o tom a snažíme se tuto situaci řešit. Proto 

jsme zadali odborné firmě zpracování generelu 
splaškové kanalizace. Tvorba generelu bude trvat 
několik měsíců a k nahlédnutí bude ve druhém 
pololetí příštího roku. 
Co je vlastně Generel?

Generel kanalizace představuje dlouhodobý plán 
rozvoje odvodnění obce. Jeho význam tkví v tom, 
že umožní v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj 
systému odvádění splaškových vod co nejlepším 
způsobem s minimalizací investičních a provozních 
nákladů. 

Předmětem našeho generelu je také provedení 
hydraulické analýzy jednotlivých stok splaškové 
kanalizace, jejímž cílem bude např. ověření dosaži-
telnosti průtoků v systému a zjištění příčin odchylek 

od stavů předpokládaných projektem. 
V současné době již probíhá shromažďování všech 

dostupných údajů o kanalizační síti a jejich vyhod-
nocení. Od ledna do června příštího roku bude 
provedeno geodetické doměření stok a šachet, 
vytvoření jejich podrobné mapy (sítě) a na základě 
těchto údajů provedena analýza kapacity 
kanalizace. 

Na základě těchto zjištění budou navržena opatření 
pro zlepšení stávajícího provozu a doporučeny úpravy 
kanalizačního systému. 

Vodohospodářská společnost již přistoupila ke 
kontrolám nátoku dešťových vod z jednotlivých 
pozemků, zda jsou v souladu se stavebním zákonem. 
Přestože ze zákona vyplývá, že dešťové srážky nesmí 
být odváděny do kanalizačního řadu, mnozí občané 
bohužel toto nerespektují a neuvědomují si, že jejich 
pohodlí znamená záplavy zahrad a domů těch ostat-
ních. Je zbytečně zatěžována kapacita kanalizace 
a následně i čistírny odpadních vod. 

Žádáme proto občany, aby v případě nespráv-
ného napojení sami provedli v co nejbližší době 
nápravu. 

Věřím, že se nám společnými silami podaří 
nejen odstranit současné problémy, ale i vytvořit 
podmínky pro další úspěšný rozvoj naší obce.

Milí spoluobčané, ve spolupráci se Středočeským 
krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás při-
pravili soutěž ve sběru drobného elektra. 

Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si 
odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej můžete 
vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce 
Sbírej a vyhraj!). 

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo 
na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu 
s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam vám letáček 
orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete 
mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovězte na 
otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. 
Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. 
Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete 
elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší 
šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung 
nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je 
k dispozici na www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo 
bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti 

Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní 
na 2.–5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na 
webových stránkách obce Psáry (www.psary.cz) 
nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej 
a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné 
ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně 
životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje 
až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se 
zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo 
olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, 
raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

Změny ve fakturaci  
vodného a stočného 

Vedoucí zákaznického centra VHS Benešov 
s. r. o. paní Jiřina Frková na náš dotaz, jaké jsou 
nyní fakturační cykly za vodné a stočné v obci 
Psáry – Dolní Jirčany uvedla, že do června loň-
ského roku probíhala fakturace čtvrtletně. Od 
1. července 2011 byl dle původních odečtů v jed-
notlivých lokalitách stanoven nový systém fak-
turace, a to formou odečtů a zálohových plateb. 
Zálohové faktury tvoří 90  % z předchozího 
odečtu. 
Současný harmonogram platný pro naši 
lokalitu:

odečty: 1. + 7. měsíc
zálohy: 4. + 10. měsíc

Splašková kanalizace – problém, který se řeší

Vlasta Málková, místostarostka 

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
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Navazuji na text z minulého vydání Psárského 
zpravodaje o obnově veřejných ploch, která probíhá 
v Psárech a Dolních Jirčanech. Obec připravila další 
etapu, která je tentokrát zaměřena na prostor v okolí 
památníku obětem první světové války v Psárech.

V těchto místech byla Ústavem sociální péče 
Laguna provedena rekonstrukce přilehlého objektu. 
Připravuje se tu pekárna a chráněná dílna pro klienty 
ústavu. S rekonstrukcí objektu je spojeno také vytvo-
ření nové zpevněné plochy, která bude sloužit jako 
manipulační prostor a parkování pro zákazníky. 

Obec na svých pozemcích po domluvě s Domovem 
Laguna upraví okolí zelení. U vchodu do pekárny 
bude vytvořen malý záhon s nízkými okrasnými keři, 

Vyjádření k dotazu paní Šťastné ze dne 19. 11. 
2012

Základním dokumentem ochrany obyvatelstva 
obce je PLÁN OCHRANY ŽIVOTŮ A ZDRAVÍ OBYVATEL 
OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ.

Účelem tohoto dokumentu je vytvoření podmínek 
pro připravenost obce k ochraně obyvatel. Příprava 
na mimořádné události je tímto plánem řešena 
v  souladu s Ústavním zákonem č.  110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky. Tento zákon stanoví, 
že základní povinností státu, kromě jiného, je ochrana 
životů, zdraví, majetkových hodnot a životního pro-
středí. Právnickým a fyzickým osobám se ukládá na 
této povinnosti státu se podílet.

Je řada událostí, které mohou podstatně ovlivnit 
chod společnosti na teritoriu našeho státu. Mezi ně 
patří i živelní pohromy (povodně a záplavy, požáry, 
vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, 
požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebez-
pečných látek do životního prostředí (havárie v che-
mických provozech, radiační havárie, ropné havárie) 

a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel 
a způsobit velké škody na majetku a životním pro-
středí. Ve všech vyspělých zemích světa se státní 
orgány a obyvatelé připravují na řešení těchto situací 
s cílem eliminovat jejich vznik a v případě jejich vzniku 
omezit účinky na nejnižší možnou míru.

Jedním z mnoha zákonů, který navazuje na výše 
zmíněný Ústavní zákon a zabývá se problematikou 
ochrany životů a zdraví obyvatelstva, je zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů. Tyto povinnosti zmiňuje 
i Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., kde je v § 102 
čl. 6 stanoveno: „Zaměstnavatel přijímá opatření pro 
případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 
havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a eva-
kuace zaměstnanců“ a v dalším je nařízena povinnost 
k zabezpečení těchto činností zajistit potřebný počet 
zaměstnanců. Tato povinnost je plně v kompetenci 
právnických a fyzických osob podnikajících na území 
obce. K vyjasnění situace pro právní subjekty obce 
Psáry je na 19. prosince 2012 plánováno seznámení 

s plánem ochrany životů a zdraví obyvatel obce při 
vzniku mimořádných událostí a s opatřeními z tohoto 
plánu vyplývajících. 

V případě, že živelní pohromy, ekologické nebo 
průmyslové havárie a další mimořádné události svými 
dopady ohrožují rozsáhlá území, vyhlašuje vláda pro 
toto území nebo celé území státu nouzový stav. 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení umožňuje 
také primátorovi statutárního města a hejtmanovi 
kraje vyhlásit při vzniku obdobné situace pro celé 
území města (kraje) nebo jeho část stav nebezpečí.

V souladu s požadavky § 15, odst. 4 zákona 
č. 239/2000 Sb. je pro obec Psáry zpracován „PLÁN 
OCHRANY ŽIVOTŮ A ZDRAVÍ OBYVATEL OBCE PŘI 
VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“. Se zpracováním 
plánu bylo započato v roce 2011, a to v obecné 
návaznosti na krizový plán Středočeského kraje. 
V současnosti je plán ochrany obyvatel obce dokon-
čen. Vzhledem k vývoji situace v oblasti krizového 
řízení, vzhledem k migraci obyvatelstva, eskalaci 
napětí v důsledku teroristických hrozeb a dalších 
determinantů je nezbytné považovat zmíněný plán 
za otevřený dokument, který je periodicky doplňován 
a dolaďován v duchu požadavků krizového řízení 
území. Nejedná se tedy jen o upřesňování osob – 
vykonavatelů jednotlivých činností, ale změny se 
projevují již v provedené analýze rizik na území naší 
obce v návaznosti na industrializaci území, změnách 
klimatu, vývoji mezinárodních vztahů a v neposlední 
řadě i faktu postupující evropské dluhové krize a z ní 
vyplývajících finančních problémů některých 
občanů.

Seznámení obyvatel obce Psáry s Plánem ochrany 
životů a zdraví obyvatel obce při vzniku mimořádných 

událostí je naplánováno na 19. 12. 2012, a to v rámci 
školení, kde budou právnické a fyzické osoby obe-
známeny s charakterem možného ohrožení, s při-
pravenými záchrannými a likvidačními pracemi 
a plánovanou ochranou obyvatelstva. Zároveň bude 
zdůrazněn nutný podíl spolupráce obyvatel obce 
s  orgány obce na přípravách a provedení vlastní 
ochrany.

V souladu s § 23, odst. 2, písm. e) zákona 239/2000 
Sb. jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi 
a s jejich přípravou povinny – pokud provozují školská, 
sociální nebo obdobná zařízení nebo jsou poskyto-
vateli zdravotních služeb – vytvořit podmínky pro 
výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, 
dětských ochranných kazajek, ochranných oděvů, 
filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla 
a dalších ochranných prostředků.

 Na území obce Psáry jsou touto povinností dotče-
ny dvě právnické osoby, které byly v minulosti 
zavázány Středočeským krajem k zpracování plánu 
ochrany zařízení a byl jim krajem doporučen program 
„SYPOS“ řešící tuto problematiku. Jsou to:

1. Domov Laguna Psáry
2. Základní škola speciální Psáry
Tyto dva subjekty mají zpracovanou požadovanou 

dokumentaci a provádí pravidelné školení zaměst-
nanců v termínech:
8. 10. 2009  přednáška – ochrana člověka za MU 
13. 11. 2010  přednáška – seznámení s dokumen-

tací ochrany
17. 5. 2012 přednáška – terorismus

 PhDr. Vladimír Badalík

Ing. Lenka Vyhnálková

Postupná obnova obecní zeleně – prostor u pomníku v nové podobě

Co Vás zajímá
 �  Dobrý den, 

ráda bych se zeptala, jakým způsobem je 
u nás v obci zajišťováno ustanovení § 15, 
odst. 4 zákona č.  239/2000 Sb.: „Obecní 
úřad seznamuje právnické a fyzické oso-
by v obci s charakterem možného ohrožení, s  při-
pravenými záchrannými a likvidačními pracemi 
a  ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organi-
zuje jejich školení.“ A dále pak ustanovení § 23, odst. 
2, písm. e): „Právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby jsou v souvislosti se záchrannými 
a likvidačními pracemi a s jejich přípravou 
povinny, e) pokud provozují školská, soci-
ální nebo obdobná zařízení nebo jsou po-
skytovateli zdravotních služeb, vytvořit 
podmínky pro výdej ochranných masek, 

dětských ochranných vaků, dětských ochran-
ných kazajek, ochranných oděvů, filtrů pro ochranu 
dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných 
prostředků.“

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem  
Jiřina Šťastná, Dolní Jirčany

směrem do ulice budou v dlažbě dva čtvercové 
záhony s nízkými keři a dvěma okrasnými stromy. 
Kromě zvýšení estetické hodnoty prostoru stromy 
vhodně dotvoří uliční prostor a dodají budově pekár-
ny odpovídající měřítko. Mezi zpevněnou plochou 
a přilehlým parčíkem vznikne živý plot ze stálezele-
ných keřů, oddělující oba prostory.

V příštím roce začne obec řešit okolí pomníku. 
Obnova zeleně bude zaměřena na odstranění pře-
stárlých a přerostlých tújí. Pročištěny budou také tisy 
za pomníkem, které nahradí nové stále kvetoucí keře. 
Jelikož je dlážděná plocha u památníku zbytečně 
rozsáhlá a nevzhledná, dojde k jejímu rozebrání. Místo 
ní vznikne nová, užší přístupová cesta z mlatového 
povrchu nebo bude použit štípaný kámen. Novým 
prvkem se v prostoru stane odpočívadlo v podobě 
lavičky, které bude s pomníkem spojovat cesta. Pozadí 
lavičky vytvoří keřová výsadba z okrasných keřů.

Vaše názory uvítáme na e-mailové adrese 
 info@ psary.cz.



20 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2012 www.psary.cz 21

Fotosoutěž na téma 
„Život a zábava v obci“

V letošním roce jsme díky velkému zájmu našich 
občanů o fotosoutěž na téma „Obec, jak ji nezná-
me“ vytvořili krásný a historicky první obecní 
kalendář, za což všem děkujeme. Abychom z jedné 
akce mohli vytvořit tradici, rozhodli jsme se vypsat 
druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma „Život 
a zábava v obci“. Fotografie nám můžete opět 
zasílat od 1. ledna do 30. září 2013 v elektronické 
podobě v  co nejlepším rozlišení na e-mail: 
 psarskyzpravodaj@psary.cz. Fotografie mohou 
být barevné i černobílé, formát naležato. Z vítěz-
ných fotografií bude opět sestaven obecní kalen-
dář a jejich autoři budou odměněni zajímavými 
cenami. 

Pro děti vypisujeme téma „Domácí mazlíčci“ 
a platí pro ně stejná pravidla jako pro výše uve-
denou fotosoutěž. 

Sociální komise

Pozvánky

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

10. setkání seniorů 
dne 30. ledna od 15 hodin

Členky sociální komise vás srdečně zvou na 
výroční 10. setkání seniorů, které se uskuteční dne 
30.  ledna 2013 od 15 hodin na obecním úřadu. 
Hostem bude Ing. Otakar Vorel, bývalý ředitel 
Regionálního muzea Jílové u Prahy, se kterým se 
můžeme těšit na zajímavé vyprávění o přírodě 
a historii našeho kraje – Jílovska. Dozvíte se řadu 
zajímavostí o jílovském zlatě a také o tom, jak udá-
losti z Jílovska ovlivnily historii českého státu. 
Nebude chybět vyprávění o historických památkách 
v Jílovém a okolí, dozvíte se, jak u nás vznikaly 
důležité komunikace, kudy povede zamýšlená 

dálnice i kde je první pomník postavený dopravní 
nehodě. Zajímavé bude vyprávění o tom, jak Psáry 
ke svému jménu přišly, i  o „zlatém pruhu“, který 
u Psár začíná.

Divadelní představení 
Tři holky jako květ 
s herečkami Eliškou Balzerovou, 
Ivou Pazderkovou a Marií 
Doležalovou 
dne 7. února 2013 v divadle 
Na Fidlovačce od 19.30 hod.

Cestu do Prahy a zpět zdarma zajišťuje 
autobusem již tradičně pan Adámek ze zastá-
vek Psáry, OÚ Psáry a D. Jirčany v 18.15 hod. 
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
obecního úřadu za cenu 309 Kč.
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Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v lednu a únoru  
oslaví významné životní jubileum

Božena Dvořáková 80
Anna Komárková 80
Antonín Zouzal 80
Helena Žemličková 80 
Zdeňka Machačová 75
Květa Moravcová 75
Božena Studničková 75
Jaroslava Dolanská 70
Jarmila Kondačová 70
Jana Koudelová 70
Jana Šímová 70
Milena Šišková 70

Členky sociální komise 
přejí všem našim 

občanům krásné prožití 
vánočních svátků 

a do roku 2013 hodně 
zdraví, štěstí, 

vzájemného pochopení 
a tolerance.

Kdo jsou holky jako květ? 
Vnučka, matka a  babička. 

Potřeštěná rebelující matu-
rantka, psychicky se hroutí-
cí prodavačka z dámského 

oddělení a penzistka, peču-
jící o svého nemocného 

manžela. S velkou dávkou 
humoru a sebeironie 

postupně svěřují své malé 
radosti, velká trápení i svá 

nejskrytější tajemství. 
Představení není vhodné 

pro diváky do 15 let.

Koncert Věry Špinarové 
„To nejlepší“ 
dne 25. dubna 2013 od 
19.30 hod. v KC Kamenice. 

Vstupenky na koncert jsou zakoupení 
v pokladně OÚ za 210 Kč (sleva z původních 
350 Kč!). Doprava autobusem bude opět 
zdarma. Pan Adámek vyzvedne zájemce 
o koncert na tradičních zastávkách Psáry, 
OÚ Psáry a Dolní Jirčany v 19 hod. 

Věra Špinarová patří pro svůj nena-
podobitelný sytý hlas i pro tempe-
ramentní a vitální vystupování 
na koncertech již mnoho let 
mezi nejžádanější zpěvačky 
u nás. Mezi její největší hity patří 
například Meteor lásky, Music 
box, Bílá jawa 250, Raketou 
na Mars nebo Měj mě rád. 
Největším hitem se však stala 
píseň Jednoho dne se vrátíš, 
jejíž melodie je z filmu Tenkrát 
na západě.
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Vítání občánků
Přestože sobotní odpoledne 10. listopadu bylo 
zamračené a slunce zakrývaly mraky, svou přítom-
ností jej rozzářilo 8 chlapců a 10 děvčat, kteří přijali 
pozvání na letošní druhé Vítání občánků. Milou 
premiérou pro naši sociální komisi bylo vítání dvojčat, 
roztomilých holčiček Adélky a Štěpánky 
Hešnaurových. 

Děvčata ze základní školy svým zpěvem již tradičně 
zahájila každý ze tří bloků, do kterých bylo vítání 
občánků rozděleno. Poté následovalo krátké přání 
všeho nejlepšího do života od paní místostarostky 
Vlasty Málkové, která společně s Martinou Šmerglovou 
pogratulovala každému 
z rodičů, předala jim kvě-
tiny a dárek pro mimin-
ko. Rodiče se podepsali 
do pamětní knihy, ve 
které má každé z dětí 
svou vlastní stránku, 
a společně se vyfotili. 

Bylo příjemné vidět 
opět tolik malých občán-
ků Dolních Jirčan a Psár 
pohromadě, děkujeme 
i všem rodičům a praro-
dičům, kteří na vítání 
přišli a společně s námi 
strávili sváteční chvíle.

Lucie Libovická

Naši noví občánci, kteří se 
zúčastnili vítání:

Aneta Benešová
Tereza Švachová
Adéla Hešnaurová
Štěpánka Hešnaurová
Eliška Hešnaurová
Matyáš Holzhammer
Emma Karasová
Ondřej Kejval
Daniel Krejča
David Markup
Viktorie Dvořáková
František Matys
Felix Nolč
Anna Prchalová
Michaela Švejdová
Eliška Tesaříková
Vojtěch Zahradník
Filip Juroško

Výlet do Drážďan
Každým rokem s přáteli navštěvujeme vánoční 

trhy v Praze. Tentokrát jsme díky akci obecního úřadu 
změnili místo a vydali se na jedny z nejstarších trhů 
v Evropě – do Drážďan.

Vzhledem k předpovědi počasí jsme se na svůj 
výlet vybavili teplým oblečením a teplými i „zatep-
lovacími“ nápoji. Při nástupu do autobusu nás orga-
nizátorky zájezdu paní Málková a paní Šimková 
vybavily podrobnými mapami města s pokyny 
o odjezdu, čísly autobusu a telefonním kontaktním 
číslem pro případ nouze.

Cesta ubíhala bez problémů a po autobuse brzy 
začaly kolovat různé placky a lahvičky. Kde jsme 
překročili hranice, ani nevíme, ale náhle se z mraků 
vyklubalo sluníčko, které nás provázelo po celý den.

Autobus nás dopravil k jezírku poblíž Zwingeru. 
V klidu jsme si ho prohlédli a pak už jsme spěchali 
na trhy. Ty nás ohromily jak rozlohou, tak úpravou. 
Každý stánek měl ve štítu charakteristickou výzdobu, 
až z toho oči přecházely! Kromě ručních výrobků, 
ozdob a různých maličkostí zde bylo i nepřeberné 
množství prodejen s nápoji a potravinami. Přes velké 
množství návštěvníků jsme neodolali a různé nápoje 
i klobásky jsme ochutnali! 

Projít celé tržiště nám trvalo několik hodin. Pak 
jsme se vydali do historického centra města, nafotili 
spoustu snímků, objevili další čtyři menší tržiště 
a pomalu se vydali ke stanovišti autobusů.

Čas už pokročil, sluníčko se pomalu ukládalo ke 
spánku a my celí uťapaní se těšili zpátky do „svého“ 
autobusu. Díky výbornému nápadu vedení naší obce 
jsme si udělali krásný předvánoční den. 

Zdena Malcová

Ženy, víno, zpěv
Těmito třemi slovy by se dal ve stručnosti shrnout 

program předvánočního setkání seniorek s členkami 
sociální komise. Zasedací místnost zaplnily ženy všech 
věkových kategorií – děvčata ze třetí a páté třídy, 
které pod vedením paní učitelky zazpívaly několik 
krásných písniček, členky sociální komise a asi patnáct 
seniorek. Milým překvapením byla návštěva paní 
Stanislavy Seimlové alias Marienky, herečky ze 
známého filmu Dovolená s Andělem, která byla 
v minulém roce již dvakrát hostem našich setkání. 
Nikdy ji neopouští dobrá nálada a tak opět strhla náš 
dámský kolektiv ke zpěvu, tentokrát vánočních 
koled. K uvolněné náladě přispěl přípitek 
sklenkou vína i množství rozmanitého 
cukroví a slaného občerstvení, které 
přichystaly členky komise a v hoj-
ném množství přinesly i naše 
návštěvnice. Na programu však 
nebyla jen zábava. Další z členek 

komise, paní Jitka Svobodová, pro nás připravila 
prezentaci, díky které jsme se dozvěděly, jak se ve 
světě slaví Vánoce, jak odlišně se v různých zemích 
zdobí stromky, vaří pro nás zcela netradiční jídla či 
kdy se rozdávají dárky. 
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Společnost Staving Olomouc s. r. o. letos završila 
po deseti letech realizaci dvou lokalit v obci Psáry 
– Dolní Jirčany. Rád bych proto využil této příležitosti 
k malému ohlédnutí.

V předchozích letech se nám v Dolních Jirčanech 
podařilo vybudovat lokalitu řadových rodinných 
domů lemující ulici K Lesu, která se stala pomyslnou 
spojnicí mezi oběma částmi obce. V Psárech v lokalitě 
Za Zahradami postavila naše společnost 23 rodin-
ných domů a přispěla tak k dotvoření kvalitního 
urbanistického rázu obce. 

Na místě je proto poděkování všem občanům 
obou částí obce, kteří projevili během výstavby 
v jejich nejbližším okolí dostatek trpělivosti a pocho-
pení. Za velmi dobrou spolupráci děkuji také všem 
zastupitelům. I přes změny, které za posledních deset 
let ve vedení obce proběhly, naše komunikace byla 
kontinuálně na dobré úrovni a ze strany obce ani 
investora nikdy nevzešel žádný problém. Jsem rád, 
že jsme se mohli prostřednictvím podpory místních 
spolků a zájmových sdružení podílet na kulturním 
i sportovním dění v obci.

V současné době neplánujeme v Psárech a Dolních 
Jirčanech realizaci žádného projektu, přesto doufám, 
že se nám v budoucnu podaří připravit kvalitní pro-
jekt, kterým opět navážeme na dlouhodobou spo-
lupráci s místní samosprávou i zájmovými sdruženími. 
V tuto chvíli směřujeme své síly do projektů v Jesenici 
a Zbuzanech, v blízké budoucnosti plánujeme 
výstavbu ve Vestci, kde máme zahájena dvě územní 

řízení, a v Dolních Břežanech, kde se připravují 
podklady k vydání regulačního plánu. Aktuální infor-
mace o všech našich projektech mohou zájemci najít 
na webových stránkách www.staving-olomouc.cz.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem klientům, 
kteří nám již dlouhá léta zachovávají přízeň. Těší nás, 
že se k nám opakovaně vrací jak oni, tak jejich přátelé 
a kolegové, kterým nás na základě své dobré před-
chozí zkušenosti doporučili. Budeme se i nadále 
snažit jejich důvěru nezklamat. 

Milan Zetocha,  
ředitel společnosti Staving Olomouc s. r. o. 

Staving Olomouc s. r. o.  
přeje všem občanům Psár 

a Dolních Jirčan krásné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší 

do roku 2013

PF 2013

Ohlédnutí za uplynulým desetiletím
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Rok s rokem se sešel a nastal čas 6. ročníku jirčanské 
drakiády. Jako vždy ani nefouklo, byli jsme však na 
to připraveni. Obohatili jsme atrakce o velké a krásné 
skákací hrady, které si děti ihned oblíbily. Ve sbaleném 
stavu připomínaly těžká a obrovská gumová monstra, 
která jsme museli složitě dopravit na fotbalový trávník 
přes rozestavěné multifunkční hřiště. Po dlouhém 
boji se oba dva hrady podařilo přemístit a poté 
nafouknout, což ocenily první nedočkavé děti, které 
se na ně hned vrhly. Tím byla  drakiáda zahájena.

Na první návštěvníky čekala nejdříve malá pro-
hlídka profesionálních kitů (draků) od pana Křeliny. 

Bohužel, v téměř absolutním bezvětří jsme se mohli 
jen podívat, jak pouštění draků za několik let dospělo 
až ke sportovnímu odvětví. Když se všichni pokochali 
profesionálními draky, začaly soutěže pro družstva. 
První družstvo tvořili soutěžící z domova Laguna 
Psáry, kteří si užili hezké odpoledne plné her, odměn 
a cen. Dalších 6 družstev soutěžilo proti sobě. Rivalita 
byla velká. Aby ne, když ti nejrychlejší vždy získali 
nejlepší pomůcky, které jim pak posloužily k vyma-
lování jejich vlastního draka. Silný soutěživý duch se 
projevil nejen na straně dětí, ale i rodičů. Většina 
účastníků se však naštěstí řídila heslem „Hlavní je se 
zúčastnit, nikoliv vyhrát.“ Na konci soutěží si každé 
družstvo našlo nějaké místečko, kde si vyzdobilo 
vlastního draka. Ty pak odborná porota posoudila 
a ocenila nejlepší. 

Poté následovaly hromadné soutěže s draky, které 

si soutěžící přinesli s sebou z domova. Běhalo se na 
čas nebo soutěžilo o to, komu drak vylétne nejvýš. 
Nadšení dětí bylo velké, řada akcí však byla připravena 
i pro ty z nich, které se nechtěly zúčastnit žádné 
soutěže. Mohly si vyzkoušet nástrahy nafukovacích 
hradů, ochutnat cukrovou vatu nebo se posilnit 
buřtem či klobásou, případně ukázat svoji šikovnost 
a vyrobit si něco hezkého v ručních dílnách. Ochotný 
personál Hospůdky „Na hřišti“ přispěl ke skvělé náladě 
jak soutěžících, tak i rodičů. 

Když jsme pozdě 
odpoledne viděli 
odcházet spokojené 
a usměvavé děti i rodi-
če, bylo jasné, že naše 
snaha a přípravy se 
vyplatily. Už nyní pře-
mýšlíme, co pro vás 
připravíme příští rok!

Na závěr nesmí 
chybět poděkování 
o r g a n i z á t o r ů m 
 drakiády, tj. členům 
a přátelům SK Čechoslovan, ale také sponzorům:

 y Hospůdka „Na Hřišti“
 y Klarp s. r. o. 
 y BravoTrade s. r. o.
 y Obec Psáry 
 y Čarovné bylinky – V. Málková
 y Klub Předškoláček 
 y Tenis Olten Czech

Příští rok přijďte znovu, určitě bude foukat!

 Roman Páral, Eva Jašková, Petr Jaško

Drakiáda 2012 
aneb Podle drakiády by se dalo předpovídat počasí
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K adventním víkendům patří návštěva vánoč-
ních trhů. Ať již těch největších za našimi hranicemi, 
tradičních na pražském Staroměstském náměstí nebo 
menších v městech či obcích, kde žijeme. Občané 
Psár a Dolních Jirčan si letos na nedostatek nákupních 
příležitostí stěžovat nemohli. Na první adventní 
víkend zorganizovala místostarostka Vlasta Málková 
zájezd do Drážďan, který se setkal s tak velkým ohla-
sem, že do Německa odjely místo jednoho rovnou 
autobusy dva se 105 občany. Další adventní sobota 
byla ve znamení 2. vánočních trhů naproti obecnímu 
úřadu. Přípravy však vypukly mnohem dříve. Myslivci 
ze sdružení Borovina pod velením pana Racze dodali 
smrk, který se musel pečlivě ukotvit, poté přišli na 
řadu dolnojirčanští hasiči, kteří na něj umístili osvět-
lení. Vzhledem k tomu, že doma každoročně bojujeme 
i se dvěma sadami svíčiček, které si během léta zlo-
myslně proplétají kabely, smekám klobouk před jejich 
výkonem nazdobit 12 metrů vysoký smrk. „K loňským 
ozdobám jsme letos přidali nové prvky v podobě ‚pada-
jícího sněhu‘, které strom hodně oživily,“ říká Vlasta 
Málková, která s přípravami na vánoční trhy začala 
již v září. Bylo potřeba sestavit program, domluvit se 
školou vystupování dětí, dojednat účast stánkařů, 

zajistit prodejní plochy, pódium, ozvučení akce, 
občerstvení pro vystupující, ceny pro soutěžící, 
dojednat podmínky s agenturou CK sport, která již 
tradičně pomáhá s trhy a dětskými akcemi v obci, 
domluvit dohled obecní policie… 

Večer před dnem D se postavilo pódium, první 
stateční trhovci přijeli v mrazivém sobotním ránu již 
v 6.30, aby do slavnostního zahájení v 10 hodin stihli 
vše připravit. Sortiment byl tentokrát opravdu široký: 
uzeniny, sýry, medovina, pečené kaštany, oříšky, 
koření, pečivo, biozelenina, různé občerstvení u něko-
lika stánků, svařák, hračky, dřevěné náčiní pro 
domácnost, vánoční dekorace i klubové šály dolno-
jirčanského Čechoslovanu. Ani ty však nezachránily 
nikoho od mrazu, který srazil teploměry na -11 °C. 
Nízké teploty byly silným protivníkem i pro ozvučo-
vací techniku, která odmítala poslušnost. Nakonec ji 
pánové Trnovec a Friedrich přesvědčili a stejně tak 
si v důsledku domluvy šikovných rukou dal na 
poslední chvíli říct i elektrický gril patřící restauraci 
U 2 nervů. Dobrovolníci z pracovní čety pan Jiří Otruba 
a Karel Rubáš posypali celé namrzlé prostranství 
štěrkem a nanosili lavice a stoly. Trhy mohly začít. 

Organizaci vystupování všech dětí měla na starost 
zástupkyně ředitelky školy Martina Běťáková, která 
většinu vstupů také celý den moderovala. Od rána 
připravovala stánek školy, kde se všechny účinkující 
děti i paní učitelky, které je doprovázely a vše s nimi 
nacvičily, mohly v průběhu dne občerstvit horkým 
čajem a obcí dodanými koláčky. Odpoledne děti pod 
dohledem obětavých paní družinářek prodávaly ve 
stánku své výrobky. „Za utržených 1402 Kč budou 
nakoupeny výtvarné potřeby a pomůcky pro družinu,“ 
vysvětluje Martina Běťáková a s úsměvem dodává, že 

děti prodávaly také první vajíčka od slepic, které od 
září našly díky projektu UFO útočiště na dvoře místní 
školy. Největším finančním úlovkem byla pro školu 
dražba pěti „bio“ vajec, která vydražil pan Zetocha za 
300 Kč. Tato částka společně s dalšími utrženými penězi 
za vajíčka poputuje na nákup krmení pro opečovávané 
slepičky a další zútulnění jejich kurníku. 

Během slunečného a mrazivého dne vystoupilo 
na vánočních trzích přes 130 dětí. Dopolední blok 
patřil nejmenším dětem z Klubíčka, Ptáčatům 
a Sluníčkům z mateřské školy. Odpolední blok zahájily 
od 13 hodin děti ze základní školy. Trhy přišli navštívit 
také Mikuláš s Čertem, kteří rozdali nejen spoustu 
dobrot, ale i legrace při soutěžích a přetahování. Od 
15 hodin vystupovaly děti z kroužků. Zazněly tóny 
kytary, flétny i klavíru, překvapením byla koleda ve 
znakové řeči, tanec studia Hazard a malí vědci před-
vedli za použití prášku do pečiva, octu a jaru pokus 
o sopečnou erupci. Ozvučení bylo tentokrát pečlivě 
připravené a díky čtyřem mikrofonům neuteklo 
přihlížejícím dojatým rodičům a prarodičům ani slovo 
z básniček a písniček jejich vystupujících dětí. 

V 16.30 představila po celém dnu stráveném na 
trzích již trochu omrzlá Vlasta Málková první obecní 
kalendář sestavený z vítězných snímků fotosoutěže. 
„Milým překvapením pro mne bylo, že většina autorů 
fotografií přišla na vyhlášení osobně, a mohla jsem jim 
tak poděkovat za jejich účast a předat kalendář i ocenění 
v podobě poukázky do fotoprodejny,“ říká místosta-
rostka, která již nyní připravuje fotosoutěž na příští 
rok. Kalendář na rok 2013 si mohou zájemci zakoupit 
na obecním úřadě nebo v protější trafice. 

Ke konci trhů přišel čas orientálních tanečnic, které 
svou choreografií na ztemnělém pódiu se svíčkami 
v ruce okouzlily všechny přítomné. S úderem páté 
hodiny popřála Vlasta Málková za obec Psáry – Dolní 
Jirčany všem občanům krásné vánoční svátky a střed 
vánočních trhů poprvé ozářil vánoční strom. 

Lidé se začali rozcházet do tepla svých domovů, 
stánkaři balili své zboží, na pracovní četu čekal velký 
úklid… Skupina Fishmeni v Hospůdce Na hřišti 
vytáhla své nástroje a celý večer šířila dál dobrou 
náladu, která provázela návštěvníky trhů během 
mrazivého dne. Vydařené trhy i hojná návštěvnost 
byly dostatečnou odměnou pro všechny, kdo se na 
pořádání trhů podíleli. Pokud jsem někoho z nich 
v článku zapomněla zmínit, moc se omlouvám. Píšu 
ho ale kvůli uzávěrce večer po trzích a ještě jsem po 
celodenním pobytu na mraze s foťákem v ruce 
nerozmrzla. 

Krásné vánoční svátky!

Lucie Libovická

Slunce, mráz a vánoční trhy
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Projděte Stezkou odvahy!
V sobotu 3. listopadu byl slavnostně zahájen 

provoz Stezky odvahy, další ze série intervencí pro-
bíhající v rámci projektu Culburb. Jednotlivé cedule 
nové naučné stezky přišly pokřtít osobnosti z řad 
architektů, urbanistů, umělců i místních 
zastupitelů. 

Setkání zahájila trojice autorů projektu (Petr Dub, 
Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali) před obecním úřadem, 
kde pan starosta Milan Vácha pokřtil centrální panel 
stezky. Dva přizvaní moderátoři poté představili 
kmotry jednotlivých cedulí, kteří na křest přijeli 
z Prahy či Brna. Byli mezi nimi: Svatopluk Sládeček 
(architekt, studio New Work), Linda Dostálková (gra-
fická designérka, The Bestseller Creative Platform), Jana 
Bernartová (studio Kvalitář), Dan Merta (ředitel Galerie 
Jaroslava Fragnera v Praze), Milan Mikuláštík (výtvarník 
a kurátor, Galerie NTK v Praze), Petr Šourek (ředitel 
CorruptTour), Jan Kratochvíl (redaktor ARTALK.CZ), 
Regina Loukotová (architektka a ředitelka ARCHIP), 
Kateřina Vídenová (architektka, Letná sobě), Pavel 
Karous (výtvarník). Svoji ceduli na stezce má nyní 
i  základní škola, za niž ji pokřtila paní zástupkyně 
Martina Běťáková. 

Akce pokračovala procházkou po jednotlivých 
zastaveních přímo v obci, které jejich kmotři vždy na 
místě pokřtili četbou textů a láhví šampaňského. 
Čelit chladnému listopadovému počasí pomáhal 
návštěvníkům kromě pohybu také bezedný soudek 
horkého punče, který se ani do konce výletu 
nevyčerpal.

Projekt Stezka odvahy usiluje o umělecké zachy-
cení novodobé urbanizace Psár a Dolních Jirčan 
a  navazujících jevů, jež modelově reprezentují 
významnou část společenského obratu v České 
republice po roce 1989. Stezku odvahy tvoří síť dva-
nácti naučných bodů propojujících původní jádro 
obce s nově strukturovanými oblastmi zástavby, 
které byly vybrány s ohledem na typizovaný sídelní 
charakter. Obsahem jednotlivých zastavení jsou 
pasáže z vybraných odborných současných i histo-
rických textů, které problematiku rozvoje příměst-
ských oblastí reflektují. 

Stezka je nyní přístupná široké veřejnosti. Centrální 
panel s mapou celého okruhu je umístěn před obec-
ním úřadem, pro zájemce je dále na poště připraven 
doprovodný leták. Kompletní trasa stezky měří několik 
kilometrů, veškeré cesty jsou dostupné pěší 
formou.

CULBURB

Ideální satelit je posledním projektem v rámci 
středoevropského projektu Culburb, který zpra-
covává studio MOBA. Obsahem těchto řádků je 
zhodnotit dotazník týkající se vašich názorů na 
budoucnost obce Psáry a Dolní Jirčany. Cílem projektu 
Ideální satelit je vytvořit návrh budoucího rozvoje 
obce, ve které se budou zrcadlit názory nejen archi-
tektů, ale i místních obyvatel. Atribut ideální použí-
váme s vědomím, že je to cíl, ke kterému je těžké 
dojít, ale zároveň je to i výzva pro Vás, obyvatele Psár 
a Dolních Jirčan, abychom se společně zamysleli nad 
ideální podobou místa, kde bydlíme. Při první pre-
zentaci našeho návrhu, která proběhne v únoru 
příštího roku, vám představíme návrh, který bude 
reflektovat vaše názory vyplývající z dotazníku pub-
likovaném v minulém zpravodaji. Únorová prezentace 
je koncipovaná jako diskuze nad předloženým návr-
hem, připomínky budou zapracovány do výsledné 
studie, kterou veřejně představíme v březnu příštího 
roku. Vítáme vaši účast na prezentaci, je to jedinečná 
příležitost volně diskutovat o fyzické podobě vaší 
obce. Pokud náš projekt bude mít veřejnou podporu, 
věříme, že se stane inspirací pro nový územní plán 
obce. Naše práce na projektu má zcela nezávislou 
podobu, celý projekt je financován z programu 
Kultura – Evropské Unie, nadací Eurocult 
a Vyšehradským fondem. Naše architektonické studio 
MOBA se zaměřuje na urbanismus, v současnosti je 
konzultantem města Plzně při vzniku nového územ-
ního plánu, rovněž jsme získali několik ocenění, jako 
poslední např. 2. cenu pro koncepci rozvoje města 
Blatná, více na www.moba.name.

Dotazník jsme koncipovali jako soubor otázek, 
které hledají pozitiva i negativa a potenciál v obci. 
Na otázku, co vám v obci chybí, se většina odpovědí 
ztotožňuje s tím, že chybí vybavenost v obci, ať se 
jedná o obchody, restaurace, cukrárnu, pekárnu 
či drobnosti, jako je bankomat. Na otázku, co vám 
v obci vadí, je odpovědí opět nedostatek obchodů 
a služeb a hned na druhém místě vám vadí současný 
vzhled návsi. Neméně důležitá je pro vás kapacita 
základní školy a v neposlední řadě chování 
obyvatel. 

Při hledání největších předností obce se většina 

z vás shoduje, že je to příroda a dobré dopravní 
spojení do Prahy. Dále jako velikou přednost občané 
oceňují aktivní vztah obec – občan a možnost 
vzdělávat děti v místě bydliště. Další pozitivum 
jsme hledali v otázce, kam se chodíte projít nebo 
projet na kole. Zde bylo identifikováno několik míst, 
nicméně les s 22 hlasy a rybník Kukalák se 17 hlasy 
byly na prvním místě. Poté se umístily cesta ke hřbi-
tovu, chatové oblasti, okolí fotbalových hřišť, oblast 
Vysoká a stráň nad Štědříkem. Naopak na otázku, 
kterou část obce nemáte rádi a proč, odpověď nebyla 
tak jednoznačná. Nejvíce negativních hlasů posbíral 
prostor před obecním úřadem a prostor U 2 nervů, 
poté haly na Štědříku a náves v Dolních Jirčanech. 
Na otázku, co je pro budoucnost obce důležité, se 
vaše odpovědi shodovaly, že je třeba omezit výstav-
bu nových rodinných domů a pro budoucí výstavbu 
používat pozemky neúrodné a jinak nevyužitelné, 
ne zemědělskou půdu. Dalším názorem bylo upřed-
nostnit rozvoj služeb a vybavenosti obce – kultura, 
sport, kavárny, restaurace, … Na třetím místě byla 
podpora tradičních kvalit vesnice – farmy, země-
dělství, chov zvířat.

Kromě dalších kvantitativních otázek vyplynulo 
z vašich odpovědí jedno z podstatných témat, kterým 
je poloha budoucího centra obce, a i přesto, že se 
většina přiklání k novému hlavnímu centru na 
Štědříku, se v rámci diskuse, která proběhla dne 
22. 11. 2012, objevil návrh, aby obec podporovala 
a rozvíjela více drobných lokálních center jako pro-
storů pro setkávání, každá lokální centralita by měla 
jinou nabídku a charakter (sportovní, rekreační, rela-
xační, obchodní), tak by se napomohlo k rovnoměrné 
aktivitě veřejného prostoru obce.

Ještě jednou Vám chceme poděkovat za Vaše 
odpovědi a zamyšlení se nad tímto tématem a věřte, 
že neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, jak 
by měl vypadat ideální satelit. V následujících týdnech 
budeme pracovat na návrhu. 5. 2. 2012 v 18 hod. se 
společně setkáme na obecním úřadu při prezentaci 
a posuneme tuto práci o krok dále.

Pěkně svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce 
přeje tým MOBA a CCEA

Výhercem Ipod shuffle se stal Vladimír 
Kašparovský. Gratulujeme! 

Výherce jsme vylosovali z dotazníků, 
které jsme obdrželi jak ve fyzické, 

tak emailové podobě.

Workshop Ideální satelit – 
5. 2. 2013 v 18.00 hod.  

na obecním úřadě.
První prezentace návrhu budoucí 
podoby obce spojená s diskuzí.

Ideální satelit – vaše představy o budoucím rozvoji obce
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Základní škola
2. A Projektové dny

Před podzimními prázdninami si děti prohlédly 
Dendrologickou zahradu, kde si zopakovaly učivo 
z prvouky o stromech a bylinách. Druhý den pokra-
čovaly v opakování znalostí a dovedností 
v „Jablíčkovém dnu“. Hned ráno si uvařily jablíčkový 
kompot, pak vypočítaly příklady ve velkém jablku 
a zapsaly přání pro třídu do malých jablíček, která 
zavěsily na jabloň. Dále si udělaly frotáž listů1, které 
nasbíraly v dendrologické zahradě, a na závěr si 
zazpívaly písničky o jablíčku a vyprávěly pohádku 
O dvanácti měsíčkách. 
3. A Divadelní představení FERDA MRAVENEC

Žáci 2. a 3. A navštívili 20. 11. pražské divadlo D21, 
kde shlédli představení Ferda Mravenec. Mladí herci 
představovali dětem známé postavičky z knížky 
Ondřeje Sekory a bavili je příběhy, Jak se Ferda dostal 

1  přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou na 
papír – wikipedia.org

z mraveniště na louku, Jak spravil Cvrčkovi rádio či Jak 
osedlal Koníka. Výlet za divadlem byl zdařilý, dětem 
se představení líbilo a moc se těší na další. 
Orientace v krajině podle mapy

Žáci 3. A si během výletu do nedalekého lesa 
vyzkoušeli v praxi učivo o světových stranách a o tom, 
jak se v přírodě orientovat podle mapy. Během cesty 
sledovali důležité orientační body a podle nich i trasu 
v mapě. Na mraveništích, úlech, pařezech i kmenech 
stromů si ověřili, že platí různé poučky o tom, jak 
najít sever bez kompasu. Našli i řadu hub. Jedlé sbírali 

a ty druhé zanechali v lese pro zvířátka a na parádu. 
Dětem se vyučování líbilo, i když některé z pětikilo-
metrové trasy bolely nohy. Druhý den se ve škole 
děti snažily pomocí modelíny pochopit, jak je to 
s těmi vrstevnicemi. K tomu jim posloužila modelína, 
ze které pomocí jednotlivých pater – vrstevnic – 
vymodelovaly kopec. Také si nakreslily řadu obrázků 
s postřehy z nevšedního vyučování, které si vystavily 
na nástěnku. Už se těší na další projektový den.
4. a 5. A

Ve středu 28. listopadu žáci 4. a 5. třídy navštívili 
novou scénu Národního divadla. Pro většinu dětí to 
byla jejich první návštěva, během které měly možnost 
zhlédnout předpremiéru tanečního představení 
Tanecbook. Představení o nástrahách virtuální reality 
dětem ukázalo, jak je nebezpečné propadnout bli-
kajícímu monitoru počítače a nechat se chytit do 
nekonečné sítě sítí. Za tuto možnost mnohokrát 
děkujeme choreografce tohoto představení paní 
Majce Piskořové Veselé, která škole vstupenky 
věnovala. 
5. A

Děti z 5. A pracovaly na projektu o podnebných 
pásech, připravily prezentace o přírodních podmín-
kách, rostlinách a živočišných druzích v daných 
oblastech. V literatuře se dozvídaly o zvycích lidí 
žijících v různých částech světa. Tento blok zakončily 
projektem „Jsme jiní a přece stejní“ a vytvářely 
kontinenty a vyhledávaly informace o životě na nich. 
Práci završily návštěvou Náprstkova muzea asijských, 
afrických a amerických kultur.

V listopadu absolvovala pátá třída interaktivní 
program o dějinách písma, který vyvrcholil výrobou 
vlastní hliněné tabulky. 

Mateřská škola
Podzim u Sluníček

Tento školní rok se naši slu-
níčkoví předškoláci vypravili 
„Cestičkami do světa poznání“. 
Každý týden jdou po jedné 
cestičce, aby se dozvěděli něco 
nového. Vydali se například 
cestičkou po poli, k jabloňce, po 
barevné cestě nebo třeba za 
drakem Mrakem. Ale nejvíce je 
zaujala cesta za poznáním lid-
ského těla, proto jsme tomuto 
tématu věnovali více času. Děti 
spolupracovaly s velkým nad-
šením a se zájmem se zapojily 
do všech činností a her. Řada 

z nich přinesla ukázat do školky i různé encyklopedie, 
které jim doma slouží k získávání vědomostí. 
Zájmové aktivity ve školce

Školní rok je v plném proudu a pomalu se blíží do 
své poloviny. Každý den v odpoledních hodinách 
probíhají různé zájmové aktivity. Všechny přihlášené 
děti mají možnost od pondělka do pátku navštěvovat 
kroužky – environmentální, angličtina hrou, výtvarný, 
keramický, jóga, flétnička, street dance a taekwon-do. 
Díky pestré škále nabídky mohou děti navštěvovat 
aktivity, které souvisejí nejen s jejich zájmem, ale 
také nadáním a talentem. Děkujeme všem lektorům, 
kteří se ve svém volném čase dětem věnují a pod-
porují jejich nadšení v dané oblasti. 
Broučkova kouzelná lucernička

Ve středu 21. listopadu proběhl v mateřské škole 
již 5. ročník celovečerní úspěšné hry Broučkova kou-
zelná lucernička. Stejně jako v předchozích letech, 
tak i letos se setkala s velkou účastí a dobrou náladou 
našich nejmenších, kteří se sešli na nádvoří školky se 
svými dospělými průvodci nebo staršími sourozenci. 
Krátce po páté hodině všechny účastníky hry přivítala 
zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu paní Dana 
Kristen, která slavnostně celou akci zahájila. Poté již 
všichni „broučci“ rozsvítili svoje světýlka a vydali se 
na cestu ztemnělou školkou a plnili úkoly, které na 
ně čekaly v různých zákoutích. Skákalo se v pytlích, 
běhalo přes překážkovou dráhu, skládaly se puzzle, 
házelo míčkem, hádaly se pohádkové postavy a zpí-
valy lidové písničky. Kdo vše splnil a do cíle došel se 
šesti razítky, mohl si vybrat odměnu a občerstvit se. 
Akce se určitě všem líbila a nezbývá než se těšit na 
další ročník. Závěrem patří velké poděkování všem, 
kteří se podíleli na organizaci, poskytli odměny či 
napekli úžasné cukroví.

Škola 

Co nového ve škole
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Třída I. B – Mikuláš: Hezký den, prvňáčkové. Tak vás již od začátku roku pozoruji, jak se vám líbí ve 
škole, jak se vám ve škole daří a samozřejmě také jak se chováte. A z většiny z vás mám opravdu 
velkou radost. Vidím totiž, že se chcete naučit číst, psát a dobře počítat. Pilně si děláte domácí 
úkoly, při vyučování se většinou snažíte být pozorní, a to mě těší. A i když vás někdy čísla nebo 
písmenka zlobí, tak to nevzdáváte. Také vím, že se většinou chováte k sobě kamarádsky, a když 
je potřeba, tak si vzájemně pomáháte. Ale není to tak vždycky, viďte, čerte...

Čert: ...ano, ano. Já totiž zase sleduji vás, kteří se ve škole nechováte správňácky! A jsou tady 
takoví! Někdy při vyučování vyrušují! Možná si myslí, že jsou ještě ve školce, protože se také 
někteří nechtějí učit a často zapomínají domácí úkoly. Dokonce někdo odmlouvá i paní učitelce. 
A to je nevídané!!!

A představte si, také jsou zde takoví, kteří jsou i zlí na své spolužáky. Tak vás celý rok budu 
obzvláště pozorovat a doufám, že se polepšíte, protože ve druhé třídě se zase uvidíme...! 

Třída II. A – Mikuláš: Děti ze 2. třídy musím pochválit především za to, že si již na sebe zvykly 
a umí si pomáhat jako správní kamarádi. Při vyučování také již tolik nepovídají, dávají pozor 
a  umí udělat moc hezké výrobky. Dobře jim jde matematika i český jazyk. Většina dětí píše 
pětiminutovky i diktáty bez chyb.

Čert: Trochu se na děti zlobím za to, že si každý den hlasitě nečtou a některé se velmi zhoršily. 
Také chování o přestávkách by se mohlo zlepšit, hlavně omezit běhání a křičení. Ale myslím, 
že je to každý měsíc strávený ve škole lepší. A na konci školního roku budou ve třídě jen samé 
chytré, šikovné a hodné děti. No, prostě báječné.

Třída III. A – Mikuláš: Žáci 3. A velmi dobře zvládli postup do třetího ročníku, kde se začíná 
objevovat těžší učivo, a zároveň i přestěhování do hlavní budovy. Velmi pěkně mezi sebe přijali 
novou žákyni Zuzku.

Čert: Horší je to někdy s menší nekázní, upovídaností a nepořádkem. To si někteří budou 
muset dát pozor, aby je přeci jen ten čert neodnesl.

Třída III. B – Mikuláš: Chytrá třída, většina dětí se dobře učí a nosí pěkně vypracované úkoly, 
mám radost, že je na děti ze 3. B spolehnutí.

Čert: Někdy nejsou kamarádští vůči sobě navzájem, nejsou jedna „parta“ – kolektiv, zbytečně 
běhají o přestávkách (a to se nesmí!)

Třída IV. A – Mikuláš může pochválit: Nejru Masličovou a Aničku Rakovou za účast při Vítání 
občánků na Obecním úřadu v Psárech, a taky kluky, kteří se nebáli a v plném nasazení sehráli 
fotbalové utkání proti starším páťákům při příležitosti slavnostního otvírání Oranžového 
hřiště.

Čert by asi měl vědět, že je ve třídě ještě dost dětí s nepěkným zlozvykem. Okusují si nehty 
a cucají prsty. Nevíme si rady, co s nimi.

Třída V. A – Mikuláš: Většina dětí třídy tvoří dobrou partu, drží pospolu i mimo vyučování.
Velká část třídy má výborný vztah ke zvířatům a přírodě a nadstandardní znalosti o ní.
Čert: Děti by se měly trochu zklidnit a soustředit se na práci v posledním ročníku naší školy, 

nezapomínat a dbát více na pořádek, uklízet po sobě..
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Ředitelka dolnojirčanské školy Mgr. Irena Vejsadová 
již od svého nástupu usilovala o rozšíření učitelského 
sboru o speciálního pedagoga, protože v každé třídě 
je několik dětí se specifickými problémy. „Při přijíma-
cím řízení do prvních tříd bylo letos navíc přijato 47 dětí 
a bylo jasné, že některé z nich budou potřebovat 
 individuální péči,“ vysvětluje ředitelka školy. Díky 
projektu EU získala škola od ledna 2013 dvouletou 
dotaci na tuto pozici, finanční prostředky na měsíce 
září – prosinec letošního roku poskytla škole obec. 
„Speciální pedagožku tak bylo možné přijmout již od 
září a pracovat s prvňáčky od samého začátku. Jsme 
za to obci opravdu vděčni,“ zdůrazňuje Irena Vejsadová, 
která je s výsledky práce Renáty Dlouhé, nové 
speciální pedagožky, velmi spokojená. 

Z přijatých prvňáčků tak bylo možné vybrat šest 
dětí s různými problémy, jako jsou dyslexie, dysgrafie 
nebo třeba jen školní nezralost, a vytvořit z nich 
malou třídu. „S těmito dětmi mám hodiny českého 
jazyka a matematiky, ostatní předměty se učí společně 
se svými spolužáky ve kmenové třídě,“ říká Renáta 
Dlouhá a vysvětluje, že v této skupině volí trochu 
odlišné metody, než jsou běžné v klasických třídách. 
„Pracujeme více názorně, hrajeme si, povídáme si, při 
výuce střídáme sezení v lavicích a na koberci. K výuce 
čtení používám například metodu splývavého čtení, 
která na základních školách zatím příliš rozšířená není, 
ale začíná se používat a již mnoho pedagogů s ní má 
dobrou zkušenost. Výborná je pro nápravu čtení,“ 
vysvětluje pedagožka. Díky této metodě se děti naučí 
písmenka v puse tzv. „slepovat“. Neslabikují, jen 
očima sledují hlásku po hlásce, nahlas je postupně 
vyslovují a propojují do jednoho celku. Děti z této 
malé skupiny tak díky individuální péči dělají pokroky. 
„Zpočátku bylo potřeba rodičům vysvětlit, že nesmějí 
být na své děti nároční a srovnávat jejich výsledky. Bylo 
potřeba je přesvědčit, že díky jiným metodám, indivi-
duální práci, častému procvičování a opakování děti 
vše doženou,“ vzpomíná na první týdny školního roku 
Renáta Dlouhá. Výsledky se po třech měsících usilovné 
společné práce již dostavují. „Mou představou je 
pracovat s touto skupinkou do konce první třídy, od 

dalšího školního roku by se již děti naplno začlenily do 
své třídy,“ plánuje pedagožka, která se věnuje nejen 
prvňákům, ale i dětem ve vyšších ročnících. Často 
chodí například do třetí třídy, kde stále ještě několik 
dětí bojuje se čtením. Na základě spolupráce a kon-
zultací s třídními učitelkami připravuje dětem pra-
covní listy pro nápravu jejich konkrétních problémů, 
pracuje s řadou žáků individuálně i ve skupinkách. 
Díky tomu se daří pomáhat odstraňovat problémy, 
na jejichž řešení nemá učitelka v plné třídě ani při 
sebevětší snaze čas. „Jedním z největších bonusů, které 
děti v podobě speciálního pedagoga získávají, je mož-
nost individuální péče a tím i důkladnějšího procvičení 
problematické látky. Pokud tuto šanci v přeplněné třídě 
nedostanou, opakovaně selhávají, což může navenek 
mylně působit jako nižší inteligence,“ vysvětluje Renáta 
Dlouhá.

Lucie Libovická

 

Speciální pedagog je přínosem pro děti i učitele
Již řadu let se obce a města Středočeského kraje potýkají s nedostatečnou kapacitou základních škol. 

Třídy jsou využity do posledního místa a pedagogové se již smířili s tím, že se v nich tísní třeba i třicet žáků. 
To vše za situace, kdy narůstá počet dětí se specifickými potřebami. Výraznou pomocí mohou být speciální 
pedagogové, kteří potřebným dětem poskytují individuální podporu a péči. Přestože většina ředitelů by 
speciálního pedagoga ve svém školním kolektivu ráda uvítala, jedná se vzhledem k finanční situaci ve školství 
o nadstandardní službu, která není v každé škole samozřejmostí. 

POCHVALY & HŘÍCHY
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Melancholii zimního období dotváří i bilancování 
událostí v uplynulém roce. Naše výjezdová jednotka 
byla činná po celý rok, úspěchy v požárním sportu 
a v soutěžích TFA (Železný hasič) jsou již samozřej-
mostí. Velkou radost nám dělají naše ženy. Snaží se 
nejen v požárním sportu, ale pod vedením Martiny 
Komrskové jsou aktivní i v kulturních a dalších spor-
tovních aktivitách. Trénují v posilovně, běhají a neu-
stále si zvyšují fyzickou připravenost. Snaha se již 
začíná ukazovat, Naďa Raušerová se umístila na třetím 
místě nesmírně náročné soutěže Železný hasič 

v  Milevsku. Tato soutěž byla doslova likvidační. 
Představte si ženu – hasičku, jak po spojení a násled-
ném roztažení čtyř hadic nese dvě závaží, několikrát 
převrací pneumatiku z nakladače, motá dvě silné 
hadice, proskakuje oknem, leze po žebříku do třetího 
patra věže, kam vytahuje závaží, a nakonec, z posled-
ních sil, vleče těžkou figurínu do cíle. Dokázali byste 
to také? Naďa obstála, dobře se umístila i Martina 

Komrsková. Těžší to měli muži. Jirka Hofírek se 
s  dýchacím přístrojem na zádech umístil v první 
desítce, po pěti profesionálních hasičích. Na této 
soutěži se ukázala i naše zdravotní připravenost, když 
jsme poskytovali první pomoc totálně vyčerpanému 
kolegovi s hypoglykémií. Tyto náročné soutěže začí-
nají být v našem sboru velice oblíbené a získávají si 
čím dál více nových zájemců.

Méně práce měla naše výjezdová jednotka. V lis-
topadu jsme zasahovali jen dvakrát, a to v Psárech. 
Jednalo se o otevření bytu a o nedovolené pálení. 
Na tomto případu bych názorně doporučil občanům, 
aby využívali sběrný dvůr na svoz bioodpadu a své-
volně, bez ohlášení, nepálili hromady klestí, protože 
se tak vystavují možnému přestupku. Celkem jsme 
zasahovali u dvaceti sedmi událostí, nejčastěji u požá-
rů. Naštěstí nikdo nezahynul ani nebyl zraněn. Stále 
se vyplácí naše teoretická a praktická příprava. 
Zasahujeme většinou jako první, před příjezdem 
jednotek HZS, a tak je naše pomoc rychlá 
a efektivní.

Nejkrásnější událostí, pro rodiče Jirku s Evčou a pro 
náš sbor, bylo narození malého Jiříka Hofírka. Přejeme 
mu hodně štěstí a tu nejkrásnější cestu životem. Snad 
bude po tátovi a po strejdech a stane se taky 
hasičem. 

Přejeme všem našim občanům krásné Vánoce 
a šťastný nový rok.

 Bc. Miloslav Burián 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Dolnojirčanští hasiči v zimě

Výjezdová činnost JSDH Dolní Jirčany za období 1. 1. až 11. 11. 2012
Na výzvu KOIS HZS Kladno, zasahovala naše jednotka u 21 událostí v katastru obce a v okolních 
obcích:

pořadí datum událost místo činnost
1 5. 1. Požár školky Zdiměřice Průzkum a odvětrání
2 8. 2. Požár rod.domu Jesenice Hasební zásah
3 28. 3. Požár přístřešku D. Jirčany Hasební zásah
4 4. 4. Požár porostu D. Jirčany Hasební zásah
5 23. 4. Požár porostu H. Jirčany Hasební zásah
6 26. 4. Požár automobilu H. Jirčany Hasební zásah
7 29. 4. Požár hrabanky Psáry Hasební zásah
8 1. 5. Požár dřeva Zdiměřice Hasební zásah
9 5. 6. Požár komínu Štědřík Hasební zásah

10 20. 7. Požár garáže Jesenice Hasební zásah
11 25. 7. Požár automobilu Vestec Hasební zásah
12 12. 8. Požár pole Vestec Hasební zásah
13 17. 8. Požár odpadu Jesenice Hasební zásah
14 20. 8. Požár porostu Vestec Hasební zásah
15 20. 8. Vyproštění vozidla D. Jirčany Vyproštění na silnici
16 29. 8. Nedovolené pálení D. Jirčany Hasební zásah
17 10. 9. Požár lesa Psáry Hasební zásah
18 18. 9. Požár skládky Zlatníky Hasební zásah
19 20. 9. Výbuch kotle Zdiměřice Hasební zásah
20 24. 9. Požár komínu Jesenice Hasební zásah
21 27. 10. Padlý strom Osnice Odstranění stromu

Na výzvu občanů obce zasahovala naše jednotka u šesti událostí:

pořadí datum událost místo činnost

1 26. 7. Bodavý hmyz Psáry Likvidace hnízda

2 11. 8. Bodavý hmyz Psáry Likvidace hnízda

3 18. 8. Bodavý hmyz D. Jirčany Likvidace hnízda

4 13. 8. Bodavý hmyz D. Jirčany Likvidace hnízda

5 24. 8. Bodavý hmyz Štědřík Likvidace hnízda

6 28. 10. Technický zásah Psáry Otevření domu

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách
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Centrum zdravého pohybu
  skupinové a individuální cvičení Pilates
  SM systém, dle MUDr. Smíška (cvičení stabilizace páteře)
  senzomotorická stabilizace (balanční cvičení na úseči)
  flexibary (posílení zádových svalů)
  cvičení s pomůckami na hodinách Pilates: (Togu válce, Corebandy, 

Softbally, Bossu)
  cvičení pro děti na vadné držení těla
  cvičení dle L. Mojžíšové (na ovlivnění ženské sterility)

Podologické poradenství  
(vady chodidel)

  s odborným podologem pí Vaňovou
  vyšetření na přístroji PEDICOM, který 

snímá sken chodidel a dle něhož jsou 
vytvořeny vložky do bot na míru

  léčba deformity chodidel (halluxy, 
ploché nohy, kladívkovité prsty 
a jiné)

Masáže a regenerace
  léčebná masáž zad a šíje
  manuální lymfatická drenáž, detoxikační a anti-

edematozní masáž (celková, částečná, přístrojo-
vá lymfodrenáž lymfovenem) 

  reflexologie – diagnostika a terapie z plosky 
nohy dle H.MARQUARDT, reflexní masáž 
chodidel

  rašelinové zábaly
  parafínové zábaly
  zábaly ze včelího vosku (regenerace pokožky 

a prokrvení)
  masáž lávovými kameny (částečná, celková, 

kombi s léčebnou masáží)
  perličková koupel nohou
  poradenství s bylinnými produkty Energy

Rehabilitace
  preventivní a léčebná rehabilitace se zaměřením 

na prevenci a léčbu (bolesti zad, migrény, vadné 
držení těla, bolesti kloubů, poúrazové stavy)

  ultrazvuk
  elektroterapie (léčebné analgetické proudy)
  andulační lékařské lehátko – 12 programů 

(bolesti zad, podpora lymfatického systému, 
podpora regeneraci svalů po zátěži, bolesti klou-
bů, psychické zklidnění, atd.)

Kontakt:  Mgr. Daniela Vydrová, tel. 603 25 20 31, email: daniela.vydrova@email.cz 
Pod Vápenkou 314, PSČ 252 44 Psáry

Na procházce zimní přírodou
Právě napadl vánočně bílý sníh, obloha svítí svá-

tečním, modravým slunečním světlem. Je brzy ráno 
a všechno nás vábí ven. Sníh napadl až po půlnoci, 
myslivci a znalci přírody tomu říkají obnova. To proto, 
že na obnovené sněhové pokrývce můžeme přečíst, 
co se té noci a zrána kolem nás přihodilo.

Po prvních krocích stromovou alejí vidíme na okraji 
lesa opuštěná ptačí hnízda, která jsme během roku 
v hustém listí nemohli spatřit. Pod některými je 
napadané jehličí, což znamená, že hnízdo je stále 
obydlené. Snad veverkou, snad kunou lesní, v jejíchž 
stopách asi budou k nalezení i barevné krůpěje, 
svědčící o jejím úspěšném lovu a konci života jiného 
lesního tvora. Zaječí stopu a otisk srnčích kopýtek 
(spárků) poznáme snadno. Většinou vedou ke krmel-
cům, naplněným senem, bažantí stopy pak k zásypům 
s pšeničnými odpady. Tunely, prošlapané a udupané 
ve vysokém porostu a nízkém houští, nám spolu 
s otisky ve sněhu říkají, že tudy právě prošla tlupa 
černé zvěře. Ta nyní prožívá dobu chrutí (námluv). 
Velcí, silní kňouři mezi sebou bojují a bachyně po 
zhruba čtyřech měsících přivádějí na svět selátka, 
která jsou chráněna a bráněna nejen matkou, ale 
celou rodinnou tlupou. 

Stopu hladové lišky poznáme většinou podle 
pravidelně seřazených stop – liška „čáruje“. Touhle 
dobou se také tvoří liščí páry a zakládají rodiny. 

Pomalu je čas vrátit se domů, překontrolovat 
a  zasypat krmítka za okny a na zahradě čerstvou 
slunečnicí a ptačím zobem. V lese se zatím blíží večer, 
narudlá záplava zapadajícího slunce si přivlastní 
oblohu, nastává chvíle posvátného ticha, nerušeného 
jediným slovem. I pro tyto památné, osamělé chvíle 
stává se člověk myslivcem.

Za MS Borovina Petr Sivaninec
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Sport
Nohejbalový turnaj OPEN 
Dolní Jirčany 2012 

Nohejbalový turnaj podzimního období v nafu-
kovací hale areálu Olten Czech tenis se opět vydařil. 
Počet dvanácti týmů nás všechny mile překvapil, ale 
nezaskočil. Rozlosování proběhlo rychle, a tak se 
hned začalo bojovat o umístění ve dvou základních 
skupinách. Všichni hráči i fanoušci zhodnotili tento 
turnaj jako turnaj s dosud nejvyšší úrovní hry. Mužstva, 
která postoupila ze dvou prvních míst ve skupině, 
bojovala o krásné poháry, ale i o sponzorské dary 
věnované Hospůdkou na hřišti. Poděkovaní patří 
i  oběma rozhodčím a také mým asistentkám paní 
Tománkové a paní Marešové. Také chci poděkovat 
Jirkovi Machuldovi a Vlastovi Lacinovi za přípravu 
výborného pohoštění nejen pro hráče turnaje. 

Nezdařilo se jen počasí, které nám zkomplikovalo 
následné sezení ve venkovních prostorách. Na závěr 
vás chci všechny pozvat na ryze obecní nohejbalový 
turnaj, který proběhne dne 29. 12. 2012 od 9.00 na 
stejném místě.

Ivan Nejedlý

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail:  kckamenice@

volny.cz

15. 1. 2013 
SPIRITUÁL KVINTET – 
Novoroční koncert

13. 2. 2013, 19.30 hod.
Miroslav DONUTIL –  
Cestou necestou
Nové historky

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
 28. 12., 19.30  Předsilvestrovská tančírna
 25. 1., 19.30  Tančírna

Středa	 18.30	hod.	 dospělí	+	mládež	ZÁKLADNÍ	 od	9.1.2013
Středa	 20.30	hod.	 dospělí	MÍRNĚ	POKROČILÍ	 od	9.1.2013
Čtvrtek	18.30	hod.	 dospělí	VÍCE	POKROČILÍ	I.	 od	10.1.2013
Čtvrtek	20.30	hod.	 dospělí	SPECIÁLNÍ	+	HOBBY	od	10.1.2013
Neděle	18.30	hod.	 dospělí	POKROČILÍ	 od	13.1.2013
Neděle	20.30	hod.	 dospělí	VÍCE	POKROČILÍ	II.	 od	13.1.2013

na LEDEN 2013 do

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: PROSINEC 2012, vyšlo 21. 12. 2012
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 1. 2. 2013

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 12. 12. 2012 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Zvole 13 12 1 0 58:11 37 (16)

2. Zbuzany 13 12 1 0 44:4 37 (16)

3. Psáry 13 9 1 3 49:34 28 (10)

4. Horoměřice 13 7 2 4 38:28 23 (5)

13. Rudná 13 2 4 7 21:39 10 ( -8)

14. Úhonice 13 3 1 9 23:42 10 (-11)

Poslední zápas: 
Měchenice – Psáry A 2:3 (2:1)
Branky:  Staněk Robert 2 – Dubský František, Závodský 

Ondřej, Kuka Pavel

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

1. D. Jirčany 10 7 2 1 34:6 23 (8)
2. Hradištko B 10 6 2 2 38:15 20 (8)
3. K. Přívoz 10 6 2 2 33:16 20 (5)
4. Okrouhlo 10 5 3 2 21:9 18 (3)
5. Psáry B 10 4 4 2 27:19 16 (-2)
6. Průhonice B 10 4 1 5 33:33 13 (-2)
7. Libeř B 10 3 3 4 18:23 12 (-3)
8. Vestec B 10 3 2 5 17:27 11 (-7)

11. Pikovice 10 0 2 8 13:35 2 (-10)
Poslední zápasy:
D. Jirčany – K. Přívoz 5:0 (4:0)
Branky:  Olmer Jiří 2, Černoch Karel, Škrabák Vladimír, Jukl Filip
Psáry B – Libeř B 0:2 (0:1)
Branky:  Kostka Robert, Mayr Petr

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

1. Zlatníky 10 9 1 0 54:11 28 (16)
2. Všenory B 10 9 0 1 53:17 27 (12)
3. Klinec 10 7 0 3 36:13 21 (9)
4. Vonoklasy B 10 6 1 3 27:13 19 (1)
5. Kytín 10 5 0 5 22:28 15 (0)
6. D. Jirčany B 10 4 1 5 14:29 13 (-2)
7. Kazín B 10 3 1 6 25:27 10 (-2)
8. Mníšek B 10 3 0 7 18:33 9 (-6)

Poslední zápas:
Všenory B – D. Jirčany B 6:0 (3:0)
Branky:  Boughattas Semir 3, Petrák Denis, Školud Ondřej, 

Platil Tomáš

Kultura
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
Momentálně v muzeu probíhají tyto výstavy:
Keramický svět Jana Kutálka (do 31. 3. 2013) 
výstava keramiky
Igráčci (do 3. 2. 2013)
fenomenální figurky 80. let
Vánoce v muzeu (do 20. 1. 2013)
výstava betlémů, vánočních ozdob a jiných předmětů
Leopold Čihák (do 24. 2. 2013)
komorní výstava ke 180. výročí narození zakladatele 
muzea
Stálé expozice: 

 y Historie těžby a zpracování zlata
 y Historické štoly
 y Historie regionu
 y Naučná stezka „Jílovské zlaté doly“
 y Tramping a příroda dolního Posázaví

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA

JANIKA
po–pá 9,oo–18,oo hod., so dle objednání

Veronika Neubertová – vedoucí salonu – 
737 819 259

Kristýna Odrazilová – 777 888 641
Jana Dolejšková – PEDIKÉRKA – 739 214 674

NA NÁVSI č. 11, Psáry

Po předložení kuponu – 15 % sleva 




