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ObsahNevíte 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 sběr-
ném dvoře.
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Pořadatelům různých akcí na území naší obce 
nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

 4� Usnesení�ze�zasedání�Rady�obce�Psáry�
a Zastupitelstva obce Psáry

Informace z obce
 10 Podklady pro jednání zastupitelstva na 

internetových stránkách obce
 11 Co se v obci udělalo
 11 Sběr bioodpadu letos opět pokračuje
 12� Upozornění�pro�dopravce�provozující�

nákladní a osobní dopravu
� 13 Kontrola zpoplatnění odběru vody 

a produkce odpadních vod
� 13 Výměna řidičských průkazů
 14� Nový�mapový�portál�GIS�na�webu�obce

Sociální komise
 16 12. setkání seniorů
 16 Muzikál Robin Hood
 16 Koncert legendární skupiny OLYMPIC
 17 2. farmářské trhy
 17� Noční�indiánská�zkouška�odvahy
 18 Dobříšský zámek – výlet za rokokem, 

pohádkou i dobrým jídlem
 18� Blahopřání�k�životnímu�jubileum
 19 Obec Psáry podporuje  pečovatelskou 

službu
 19 Fotosoutěž

Škola
 20 Otázku „Kam s nimi?“ vyřešila zelená 

škola
� 23 Domácí úkol pro učitele
� 23 Výběrové řízení na učitelku mateřské 

školy
 24 Co nového v naší škole a školce
 25 Zachraňme obojživelníky

 26 Z deníku obecní policie
 27 Vyčkávání jara s hasiči
Stalo se

 28� Masopust�2013
 29 Heligonky opět zazářily v Psárech

Sport
� 30 Psáry budou hostit velký fotbalový 

šampionát
� 31 Fotbalové tabulky
� 32 Volejbalový oddíl, teď už i formálně

Kultura
� 33� Čarodějnice�2013

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

11. 5., 20 hod.
Indiánská zkouška 
odvahy
Kukalák

5. 6., 15 hod.
Setkání seniorů

Obecní úřad Psáry

30. 4.
Pálení čarodějnic
Dolní Jirčany a Psáry

30

31

34

11. 5., 10–18 hod.
Farmářské trhy

Na prostranství před OÚ

1. 6., 14 hod.
Dětský den v Psárech

Hřiště v Psárech

22. 6.
Neoficiální fotbalové 
mistrovství ČR 
ročníku 2006
Hřiště Psáry

11. 6., 18 hod.
Fotbalový zápas 

Slavia – Psáry
Hřiště Psáry

25. 5.
Ukončení 

výběrového řízení 
na učitelku mateřské 

školy

8. 11.
Koncert skupiny 
OLYMPIC
KC Kamenice

14. 6., 17.20 hod.
Muzikál Robin Hood

28. 5., 9 hod.
Výlet na Dobříš

30. 9.
Ukončení fotosoutěže

w
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11. 5., 9 hod.
Soutěž požárních 

družstev
Hřiště Psáry

8. 6., 13 hod.
Dětský den v Dolních 
Jirčanech
Hřiště v Dolních Jirčanech

24. 5., 18 hod.
Noc kostelů
Kostel Dolní Jirčany

19. 6., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva obce 
Psáry

Obecní úřad Psáry
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RO Usnesení č. 27/5–2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů za 
žáky mezi obcí Psáry a obcí Jesenice. Předmětem do-
hody je úhrada NIV za 9–6 šk. roku 2011/2012 a 9–12 
šk. roku 2012/2013. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 28/5–2013
I. schvaluje

Záměr prodeje p. č. 740, ost. plocha o výměře 165 m², 
p. č. 27/2, ost. plocha o výměře 52 m² a p. č. 645/22, ost. 
plocha o výměře 57 m², vše v k. ú. Dolní Jirčany, za cenu 
200 Kč/m². 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 29/5–2013
I. schvaluje

Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce a to p.  č. 
1072/6, zahrada o výměře 1 m² a p. č. 1072/7, zahrada 
o výměře 45 m² vše v k. ú. Psáry za pozemek p. č. 697/37, 
ost. plocha o výměře 46 m² v k. ú. Psáry. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 30/5–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a V. Mazaným – pozemek p. č. 322/2 o výměře 912 m² 
a  st. 667 o výměře 26 m² v k.  ú. Dolní Jirčany. Výše 
 finančního příspěvku je 187.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 31/5–2013
I. bere na vědomí

Žádost V. Mazaného o bezúplatný převod vodovodu 
a splaškové kanalizace v části ul. Lipová. Darovací  smlouva 
bude poté předložena k projednání zastupitelstvu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 32/5–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Psáry (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic a. s. 

(oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na p. č. 408, 692, 410/1, 410/15, 410/25, 410/6, 
465/156 a 465/378, vše v k. ú. Dolní Jirčany, za jednorá-
zovou náhradu 383.500,- Kč.
 II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 33/5–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Psáry (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný). 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na 
p.  č. 583/32 a 583/14 v k.  ú. Psáry za jednorázovou 
 náhradu 2.500,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 34/5–2013
I. pověřuje

Starostu Milana Váchu ukončením Smlouvy o zajiš-
tění servisu a údržby SSZ v ul. Pražská se spol. Eltodo 
 dopravní systémy s. r. o. ze dne 23. 1. 2008.

II. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na pořízení LED techno-
logie vč. servisu a údržby SSZ v ul. Pražská. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 35/5–2013
I. nesouhlasí

S umístěním informační cedulky „prostor je monitoro-
ván kamerovým zařízením“ na sloup DZ v ul. Luční. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 36/5–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné dopravě (linky 332 a 362) mezi obcí 
Psáry a Hl. m. Praha zast. Ropid na rok 2013.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 37/5–2013
I. bere na vědomí

Žádost Uni Stavební s.  r.  o. o bezúplatný převod 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2013 ze dne 4. března 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2013 ze dne 18. března 2013

Usnesení�ze�zasedání�Rady�obce�
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení a komunikací v lok. K Hlásovu. Žádost bude 
předložena k projednání zastupitelstvu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 38/5–2013
I. souhlasí

S umístěním DZ v části ul. Hlavní na snížení povolené 
rychlosti z 50 km/hod. na 30 km/hod. po projednání 
s příslušnými orgány. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 39/5–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 40/6–2013
I. bere na vědomí

Žádost o bezúplatný převod vodovodního řadu na p. č. 
1078/2, 1078/3 a 1078/4 v k. ú. Psáry. Žádost bude před-
ložena zastupitelstvu obce k projednání. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 41/6–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.  IV–12–6011215/03 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ 
Distribuce  a.  s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je 
věcné břemeno na p. č. 689 v k. ú. Dolní Jirčany za jed-
norázovou úhradu 5.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 42/6–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Psáry (vypůj-
čitel) a EKO-KOM a. s. (půjčitel). Předmětem smlouvy je 
bezúplatná výpůjčka sběrných nádob na separovaný 
odpad. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí 
smlouvy o výpůjčce sběrných nádob. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 43/6–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a J. Hájkem 
– pozemek p.  č. 465/14 o výměře 655 m² v  k.  ú. Dolní 
Jirčany. Výše finančního příspěvku je 131.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 44/6–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:

1. Ing. Čížkovi – pozemek p.  č. 465/307 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany,

2. D. Pikové – pozemek p. č. 495/1 v k. ú. Psáry,
3.� J. Hájkovi – pozemek p. č. 465/14 v k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 45/6–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o sběru použitých olejů a tuků mezi 
obcí Psáry a firmou Eduard Císař. Cena vyplácená 
E.  Císařem je stanovena za použitý potravinářský olej 
8 Kč/kg a za motorový olej 2 Kč/kg. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 46/6–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.  IE–
12–6004082/VB/001 mezi obcí Psáry (povinná) a ČEZ 
Distribuce a.  s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je 
věcné břemeno na p. č. 1089/1, 1089/4 a 1089/5 v k. ú. 
Psáry za jednorázovou úhradu 64.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 47/6–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

19. 6. 2013
18 hod.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2013 ze dne 2. dubna 2013

RO Usnesení č. 48/7–2013
I. bere na vědomí

Žádost o bezúplatný převod vodovodu, splaškové 
a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace 
v ul. Lipové a převod pozemků pod komunikací p.  č. 
465/25, 465/106 a 465/96 v  k.  ú. Dolní Jirčany. Žádost 
bude předložena zastupitelstvu. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 49/7–2013
I. určuje

Starostu Váchu jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání gastro vyba-
vení výdejny jídel“. 

II. určuje
Mgr. Irenu Vejsadovou jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání gastro 
vybavení výdejny jídel“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel“ ve 
složení: Mgr. Martina Běťáková, Vlasta Málková, Nikola 
Alferyová. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 50/7–2013
I. určuje

Starostu Váchu jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání vybavení tříd 
základní školy“.

II. určuje
Mgr. Irenu Vejsadovou jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání vybavení 
tříd základní školy“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Nákup a dodání vybavení tříd základní školy“ ve 
složení: Mgr. Martina Běťáková, Vlasta Málková, Nikola 
Alferyová. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 51/7–2013
I. souhlasí

S umístěním lavice z masivních trámů na pozemku p. č. 
621/5 v k. ú. Dolní Jirčany. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 52/7–2013
I. schvaluje

Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajíma-
tel) a M. Mrkvovou (nájemce) na pronájem bytu. Smlouva 
se uzavírá na dobu určitou od 3. 4. 2013 do 30. 6. 2014. 
Nájemné je stanoveno na 3.442,- Kč měsíčně. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 53/7–2013
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1. Pánům D. T., P. V. a SDH Psáry, organizátorům akce 

„Pálení čarodějnic“ na obecním pozemku „pod 
Skálou“ na Vápence, v k. ú. Psáry dne 30. 4. 2013.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 54/7–2013
I. bere na vědomí

Návrh Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) a Hypos 
s. r. o. (prodávající) na převod pozemku p.  č. 60 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany. Smlouva bude předložena zastupitelstvu.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 55/7–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na strojní čištění  komunikací 
po zimním období:

• KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a. s. za cenu 
68.000,- Kč bez DPH,

• Pražské služby a. s. za cenu 77.900,- Kč,- bez DPH,
• Prostor a. s. za cenu 85.480,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Nejvýhodnější cenovou nabídku na strojní čištění 
 komunikací po zimním období za cenu 68.000,- Kč bez 
DPH od spol. KOMWAG, podnik čistoty a údržby města 
a. s.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 10/03–2013
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat

USNESENÍ č. 11/03–2013
I. bere na vědomí

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

USNESENÍ č. 12/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a Miroslavem Sofroněm (kupující). Předmětem smlouvy 
je prodej pozemků p. č. 740 o výměře 165 m², p. č. 27/2 
o výměře 52 m² a p. č. 645/22 o výměře 57 m² vše v k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu celkem 54.800,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 13/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Psáry a Evou 
Hůlovou. Předmětem smlouvy je směna pozemků p. č. 
109/11 (část „a“) o výměře 29 m² (nabývá obec) a p.  č. 
51/1 (část „b“) o výměře 29 m² (nabývá E. Hůlová) vše 
v k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 14/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Psáry a Josefem 
a Františkou Voráčkovými. Předmětem smlouvy je smě-
na pozemků p. č. 697/37 o výměře 46 m² (nabývá obec) 
a  p.  č. 1072/6 o výměře 1 m² a p.  č. 1072/7 o výměře 
45 m² (nabývají Voráčkovi) vše v k. ú. Psáry.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2013 ze dne 17. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2013 ze dne 15. dubna 2013

 RO Usnesení č. 56/8–2013
I.  uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:

1. J. Moravcové na akci „Pálení čarodějnic“ dne 
30.4.2013 na hřišti v Dolních Jirčanech, akce je povo-
lena do 2 hod. ranní.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 57/8–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. V. Mazanému – pozemek p. č. 322/2 a st. 667 v k. ú. 

Dolní Jirčany 
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 58/8–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování práv-
ních služeb ze dne 4. 5. 2012. Předmětem dodatku je 
prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2014. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 59/8–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 
a S. Bandasem – pozemek p. č. 75/3 o výměře 801 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
160.200,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 60/8–2013
I. bere na vědomí

Žádost pí J. Mazurkové na pokácení dubu na obecním 
pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Dolní Jirčany a doporučuje 

žadatelce, aby se obrátila na Agenturu ochrany přírody 
a krajiny ČR pro Prahu a Stč. Čechy ve věci posouzení 
bezpečnosti stability stromu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 61/8–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadu mezi obcí Psáry a Rumpold-P s. r. o. Předmětem 
dodatku je stanovení cen na rok 2013, které zůstávají 
stejné jako v roce 2012. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 62/8–2013
I. určuje

R. Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště 
v Dolních Jirčanech“.

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce školního 
hřiště v Dolních Jirčanech“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech“ ve 
složení: Ing. Petr Jaško, Renáta Sedláková, Mgr. Martina 
Běťáková, náhradníci: Vlasta Málková, Olga Kramosilová.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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USNESENÍ č. 15/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Václavem Mazaným (dárce). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný převod stavby vodovodu a splaškové 
kanalizace v části ul. Lipová v Dolních Jirčanech. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 16/03–2013
I. souhlasí 

S vypuštěním bodu č. 8 – Darovací smlouva mezi obcí 
Psáry a Central Group s. r. o. – bezúplatný převod vodo-
vodního řadu na pozemcích p. č. 1078/2,3,4 v k. ú. Psáry.

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

USNESENÍ č. 17/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a Hypos s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je pře-
vod p. č. 60 o výměře 446 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 
celkem 75.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 18/03–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí 
Psáry a Středočeským krajem zastoupeným Domovem 
Laguna Psáry. Předmětem smlouvy je poskytování 
sociálních služeb občanům obce. Výše dotace na rok 
2013 poskytovaná obcí je stanovena dle předloženého 
vyúčtování za rok 2012 na 188.418,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 19/03–2013
I. schvaluje

Poskytnutí odměn pro členy 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: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 20/03–2013
I. schvaluje

2. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – snížení 
o 452.982,- Kč. 

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

USNESENÍ č. 21/03–2013
I. schvaluje

Roční účetní závěrku za rok 2012.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 22/03–2013
I. souhlasí 

S podáním dotace na rekonstrukci zastávek v obci Psáry, 
dle projektové dokumentace, do výzvy MAS Říčansko 
1/2013 Programu rozvoje venkova osy IV Leader, Fiche 3.

II. souhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši 
a  s   financováním 10  % spoluúčasti a nezpůsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace.

III. souhlasí
S podáním dotace na rekonstrukci Božích muk v obci 
Psáry do výzvy MAS Říčansko 1/2013 Programu rozvoje 
venkova osy IV Leader, Fiche 5. 

IV. souhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši 
a  s   financováním 10  % spoluúčasti a nezpůsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace.

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

USNESENÍ č. 23/03–2013
I. pověřuje

Radu obce vypsáním architektonické soutěže na výstav-
bu nové základní školy s tím že: 
1. architektonická soutěž bude vypsána jako otevřená, 

kombinovaná, dvoukolová,
2. celkové ceny do soutěže nepřesáhnou 440.000,- Kč,
3.� soutěž se bude řídit pravidly České komory 

architektů. 
 schvaluje
Následující záměr urbanistického řešení výstavby nové 
základní školy pro zadání architektonické soutěže: 
Záměr: Vybudování objektu nové základní školy 
s   respektováním historického rázu lokality (zejména 
kostel sv. Václava).

Požadované funkční využití budov a ploch: 
• základní škola I. a II. stupně, školní družina, knihovna,
• jídelna a tělocvična ve škole s možností polyfunkční-

ho využití (sport, kultura, společenské akce),
• hřiště pro školu a mimoškolní činnost,
• parkoviště a dopravní napojení.

Upřesnění záměru: 
• požadavek na výstavbu umožňující realizaci 

v etapách,
• maximální investiční náklady 180 mil. Kč (bez DPH),
• energeticky a provozně úsporné řešení stavby,
• vhodné řešení umožňující následnou přístavbu pavi-

lonu MŠ navazující na zázemí prvního stupně. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Příloha č. 1 k usnesení č. 19/3–2013
Příjmení Odměna 

[Kč]
Funkce

Ortová 2000 Finanční výbor

Odstrčil 2000 Finanční výbor

Kriegsman 2000 Finanční výbor

Kříž 2000 Finanční výbor

Machulda 2000 Kontrolní výbor

Maxa 2000 Kontrolní výbor

Málková 2000 Sociální komise

Kramosilová 2000 Sociální komise

Komárková 2000 Sociální komise

Šmerglová 2000 Sociální komise

Kopp 3000 Stavební komise

Laboutka 3000 Stavební komise

Šolc 3000 Stavební komise

Šorm 3000 Stavební komise

Málková 3000 Stavební komise

Vácha 3000 Stavební komise

Málek 1000 Sportovní komise

Kuka 1000 Sportovní komise

Jaško 1000 Sportovní komise

Maxa 1000 Sportovní komise

Vácha 1000 Sportovní komise

Zetocha 1000 Sportovní komise

Kříž 2000 Redakční rada

Římovský 2000 Redakční rada

Sokol 2000 Redakční rada

Celkem 50000
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! 
Stáří slepiček 16–18 týdnů – cena 159–170 Kč/ks – 
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 30. května 2013.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.50 hod.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165 166 
a 415 740 719.
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek 
– cena 22–35 Kč/ks.

Prodej slepiček

Upozornění
Oznámení o přerušení dodávky 

elektřiny
Dne 16. 5. od 8 do13 hod. dojde k vypnutí 

celé trafostanice z důvodu revize v lokalitě: 
Dolní Jirčany – ul. K Lůžku a okolí.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude ve dnech státního svátku 

1. a 8. května uzavřen.

Restaurace 
„U Suchánků“ 
v Dolních Jirčanech, Hlavní 3, nově nabízí:

 Kácov kvasnicové 12°
 Svijany Fanda polotmavé 11°
 nefiltrovaná Plzeň 12°
 Kozel 10°, 11°

• Česká kuchyně, jídla od 55 Kč.
• Každý den jedno vegetariánské jídlo 

a každý den jeden druh ryby. 
NOVINKA!

•	Různé druhy kávy s nově dováženými 
zákusky.

•	Rovněž zákusky vlastní výroby.
•	Akce: květen – zaváděcí ceny zákusků!!!
• Zmrzlinové poháry, palačinky.
• Na žádost možnost rozesílání jídelních 

lístků.
Tel. 241 41 2310

Přihlaste se k odběru informačních SMS
Pro občany Psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o havá-

riích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem 
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je 
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete 
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte 
své telefonní číslo. ©
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Na základě připomínek v rámci probíhajícího 
protikorupčního auditu dojde k zásadní změně uve-
řejňování podkladů pro zasedání zastupitelstva. 
Dosud byl v zákonné lhůtě (7 dnů předem) vyvěšen 
na veřejné i internetové desce program zasedání 
zastupitelstva. Následně byly 5 dnů předem (v pátek 
předcházející zasedání zastupitelstva) rozeslány pod-
klady k jednotlivým bodům zastupitelům. Nově, 

počínaje měsícem dubnem, budou veškeré informace 
a podklady pro zasedání zastupitelstva uveřejňovány 
v anonymizované podobě přímo na internetových 
stránkách obce. Občané tak dostanou stejné množství 
informací jako zastupitelé a budou se moci v odpo-
vídající míře připravit na projednávané body. Pevně 
věříme, že se toto opatření shledá s co možná nej-
větším zájmem veřejnosti.

Informace z obce Milan Vácha, starosta

Podklady pro jednání zastupitelstva na internetových 
stránkách obce

 9vyřezávání stromů a keřů, úklid, odvoz a likvidace 
dřevní hmoty na Štědříku podél Záhořanského 
potoka,
 9 týdenní vysypávání košů na autobusových zastávkách 
a košů na psí exkrementy, úklid kontejnerových stání 
na tříděný odpad,
 9 týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí,
 9úklid sněhu a posyp místních a účelových komunikací, 
sběrných míst na tříděný odpad, přechodů pro chodce 
a autobusových zastávek,
 9 rozšíření kontejnerového stání ul. Zátopkova, zabe-
tonování sloupků a instalace dřevěného oplocení,
 9opravy komunikací U Nádržky, Pod Kostelem, Prašná, 
U Studny, Pod Strání, Na Vysoké,
 9opravy výtluků na asfaltových komunikacích po 
zimním období,
 9umístění dopravního zrcadla v ul. Horní,
 9odstranění části starého oplocení na hřbitově 
v  Psárech a zahájení stavby podezdívky pro nový 
plot,

 9ořezání větví smrků na sídlišti Štědřík,
 9umístění 2 košů na psí exkrementy v ul. Ke Kukaláku,
 9oprava poškozeného oplocení místa na separovaný 
odpad na návsi v Dolních Jirčanech,
 9dokončení rozšíření kontejnerového stání v ulici Horní 
u rybníčku – pokládka dlažby a instalace oplocení,
 9vybourání starého chodníku u pomníku a na návsi 
v Psárech,
 9 likvidace černé skládky odpadu v remízku v Dolních 
Jirčanech u Tondachu,
 9demontáž zásněžek,
 9čištění žlabů dešťové kanalizace Pražská, Na Stráni,
 9oprava vyvráceného dopravního značení na návsi 
v Psárech,
 9dokončení prodloužení chodníku v ulici Horní,
 9 sběr odpadků podél krajské komunikace Psáry a Dolní 
Jirčany,
 9 likvidace kontejnerového stání na návsi v Psárech,
 9oplocení a vyhrazení nového kontejnerového stání 
v Psárech u hasičárny.

 Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v�obci�udělalo�v měsících�únor�a�březen�2013

Sběr bioodpadu letos opět pokračuje
Pilotní projekt na svoz a likvidaci bioodpadu od 

občanů, který pro obec zajišťovala firma 
Rumpold, s. r. o., se v minulém i předminulém roce 
setkal s  velkým ohlasem. Zapojilo se více než 50 
domácností a svezlo se téměř 24 t bioodpadu, který 
předtím končil většinou v popelnicích spolu s dalším 
netříděným odpadem.

V letošním roce svoz opět pokračuje a není limi-
tován počtem zapojených domácností. Občanům, 
kteří službu využívali, byly zaslány nové smlouvy. 
Noví zájemci se mohou hlásit do systému svozu na 
e-mailu: kzehrovice@rumpold.cz.

Způsob svozu zůstává stejný jako v loňském roce, 
svoz je každou středu. Cena za 32 svozů je 1 826 Kč 
vč. DPH. Svoz probíhá v období od 24. 4. do 30. 11. 
2013. Pokud se do sběru bioodpadu zapojíte až 
v  průběhu sezony, bude účtována jen částka dle 
počtu svozů. Nádoby stále zůstávají ve vlastnictví 
společnosti RUMPOLD s. r. o. a občané je mají zdarma 
v nájmu.
Co označujeme bioodpadem z domácnosti:

 y zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, 
nať aj.),

 y  zvadlé květiny, rostliny z květináčů,
 y skořápky z vajíček,
 y zbytky pečiva a obilnin,
 y kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
 y čajový odpad, čajové sáčky,

a bioodpadem ze zahrady:
 y posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny,
 y seno, sláma,
 y hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat,
 y zbytky rostlin, listí,
 y naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny, 
hobliny.
Nádoba o velikosti 240 l je na bioodpady přímo 

určena. Má na vnitřních stěnách žebra zabraňující 
ulpívání bioodpadu a umožňující intenzivní provět-
rávání bioodpadu. Nádoba je na bočních stěnách 
opatřena velkým množstvím větracích otvorů. Nad 
dnem nádoby je větrací rošt, kterým prosakuje voda 
z bioodpadu do spodní části nádoby a odtud se 
odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory a rošt nádoby 
zajišťují, že se z bioodpadu vypařuje voda, čímž se 
snižuje hmotnost bioodpadu a omezuje zápach.

František Novotný, RUMPOLD-P s. r. o.
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Upozornění�pro�dopravce�provozující�nákladní�
a osobní dopravu tzv. velkými vozidly

Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě. Podnikatelé, kteří provozují koncesovanou 
živnost Silniční motorová doprava tzv. velkými vozidly 
(= nákladní vozidla nebo jízdní soupravy o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo osobní 
vozidla pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) 
a hodlají v provozování živnosti pokračovat, jsou 
povinni nejpozději do 1. 6. 2013 požádat o změnu 
předmětu podnikání a doložit doklady podle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č. 111/1994 Sb., o sil-
niční dopravě, ve znění účinném od 1. 6. 2012.
Povinnost se týká podnikatelů, kteří provozují 
následující druhy dopravy velkými vozidly:

 y nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,

 y nákladní mezinárodní provozovaná 
vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny,

 y vnitrostátní příležitostná 
osobní,

 y mezinárodní příležitostná 
osobní,

 y vnitrostátní zvláštní linková,
 y vnitrostátní veřejná linková,
 y mezinárodní linková,
 y mezinárodní kyvadlová.

Nejpozději do 1. 6. 2013 požádejte u živnosten-
ského úřadu o změnu předmětu podnikání 
(podání žádosti je osvobozeno od správního 
poplatku) a doložte:

 y doklad odborné způsobilosti podnikatele nebo 
odpovědného zástupce (osvědčení o odborné 
způsobilosti),

 y doklady prokazující splnění podmínky finanční 
způsobilosti,

 y doklad osvědčující právní důvod užívání prostor 
pro splnění podmínky usazení (doklad prokazující 
vlastnické nebo užívací právo k sídlu nebo místu 
podnikání),

 y doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 
1 velkého vozidla (např. velký technický průkaz 
vozidla, smlouva o pronájmu, leasingová smlouva 
apod.),

 y doklad o skutečné vazbě odpovědného zástupce 
k podnikateli (např. pracovní smlouva, smlouva 
o  spolupráci apod.) – v případě, že podnikatel 

ustanoví odpovědným zástupcem jinou osobu 
než sám sebe.
Silniční motorová doprava velkými vozidly musí 

být provozovaná vždy prostřednictvím odpovědného 
zástupce. Splňuje-li podnikatel – fyzická osoba 
všechny podmínky, může ustanovit odpovědným 
zástupcem sám sebe. Nikdo nemůže být ustanoven 
odpovědným zástupcem pro více než 4 podnikatele. 
Odpovědný zástupce musí splňovat podmínku bez-
úhonnosti podle živnostenského zákona (§ 6 zák. 
č. 455/1991 Sb.), mít odbornou způsobilost a bydliště 
na území členského státu EU.

Všechny doklady předkládejte v originále (živno-
stenský úřad si pro své potřeby zhotoví kopie) nebo 
v ověřených kopiích. V případě zaslání prostřednic-
tvím datové schránky musí být doklady zkonverto-
vány (§ 22 až 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů).
Po obdržení souhlasného stanoviska 

dopravního úřadu, který 
posoudí předložené doklady, 
vydá živnostenský úřad roz-
hodnutí o změně koncese 
a následně výpis z živnosten-
ského rejstříku s předmětem 

podnikání podle nové právní 
úpravy (Silniční motorová 

doprava – nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými 
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Nebude-li žádost podána do 1. 6. 2013, živnos-
tenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese 
a  omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu 
pouze malými vozidly (Silniční motorová doprava – 
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – 
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče).

Povinnost se týká i podnikatelů, kteří mají provo-
zování živnosti přerušeno.

Více informací Vám poskytne oddělení registrací 
živnostenského úřadu Černošice, Podskalská 19, 
Praha 2.
www.mestocernosice.cz
zivnostensky@mestocernosice.cz
tel. 221 982 424

Kontrola zpoplatnění odběru vody a produkce 
odpadních vod

Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o. se 
snaží důsledně kontrolovat řádné uzavření smluv na 
dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod 
a jejich zpoplatnění. Při této činnosti dochází k odha-
lování případných neoprávněných (černých) odběrů. 
Nejčastějším prohřeškem, se kterým se setkáváme, 
je neoprávněné vypouštění odpadních vod do 
kanalizace.

V první fázi kontroly písemným dotazem zjišťuje-
me, jakým způsobem likvidují splaškové vody zaevi-
dovaní odběratelé napojení na veřejný vodovod, 
kteří mají uzavřenou smlouvu pouze na dodávku 
pitné vody. Rovněž odběratelé s vlastními zdroji pitné 
vody – vrty a studnami – se obesílají stejným dotazem. 
Častým argumentem producentů odpadních vod, 
přistižených při neoprávněném napojení na kanali-
zaci, je, že „zapomínají“ na nutnost mít uzavřenou 
písemnou smlouvu i na odvádění odpadních vod do 
kanalizace. To platí i pro vody z vlastních zdrojů. 
V  dalším stupni dohledáváme dle údajů Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního majitele 
nemovitostí, kteří vlastní nemovitost v blízkosti řadů 
vodovodních či kanalizačních sítí a nemají s námi 
smluvní vztah uzavřen. Ze zjištěných informací je 

majitelům objektů, které nejsou v naší evidenci, 
zaslán dopis s žádostí o vyplnění přiloženého dotaz-
níku a zaslání zpět na adresu Vodohospodářské 
společnosti Benešov. Jestliže majitelé objektů 
 nereagují na došlé žádosti, jsou obesíláni znovu 
formou doporučeného dopisu a upozorněni na 
následnou fyzickou kontrolu. Zbývající potenciální 
odběratelé jsou dohledáváni ve spolupráci s obecními 
úřady. Neoprávněným odběratelům je pak stočné 
(nebo vodné) doúčtováno zpětně. Pokud nelze 
doložit dobu neoprávněného vypouštění nebo 
odběru vody, postupuje se při vyčíslení u fyzických 
osob podle občanského zákoníku, u firem podle 
obchodního zákoníku. Neevidovaný odběr (jeho výše) 
je postihován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 
v platném znění.

Všichni si musíme uvědomit, že cenu za neopráv-
něně napojené hradí ostatní řádně evidovaní a platící 
odběratelé v obci, protože při jejím výpočtu se cel-
kové náklady dělí počtem fakturovaných (odečte-
ných) m3. Čím je celkový počet m3 nižší, tím dražší je 
voda nebo odvádění splaškových vod pro jednotlivé 
odběratele.

Miroslav Paták, VHS Benešov

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají 
platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Uvedená výměna se vztahuje na řidičské průkazy 
vydávané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.
Kde si mohu vyměnit ŘP? 

 y Na určeném pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát 

města), příslušného podle místa trvalého pobytu 
na území České republiky. (Pro obec Psáry: 
Podskalská 19, Praha 2)

Co musím mít s sebou? 
 y „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 y platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
 y průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
 y ŘP, který podléhá povinné výměně.

Kdy mi bude vydán nový ŘP? 
 y Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání 

žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. 
Kolik mě to bude stát? 

 y Povinná výměna ŘP je osvobozena od 
správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti 
(viz výše – správní poplatek 500 Kč).
Více informací najdete na 
 www. vymentesiridicak.cz
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Mapový portál neboli „Geografický informační 
systém – GIS“ je informační systém, vztažený k urči-
tému území. V jednotlivých vrstvách se do něj zanášejí 
a dále spravují informace, které mají přímou sou-
vztažnost ke konkrétním bodům. Dnes nejrozšíře-
nějším a širokou veřejností nejvyužívanějším portálem 
je katastr nemovitostí, kde je možné dohledat hranice 
jednotlivých pozemků, využití těchto pozemků 
i majitele. V kombinaci s letecky pořízenými snímky 
(ortofotomapa) je tedy poměrně jednoduché se 
v území orientovat. Obce jako správci těchto území 
ovšem využívají pro své potřeby mnohem obsáhlejší 
systém, kde je zanesena naprostá většina evidovaných 
informací (územní plán, regulace, vodovody a kanali-
zace, osvětlení, ...). Ze strany občanů, projektantů 
rodinných domů a realitních kanceláří přichází stále 
více dotazů, a proto jsme se rozhodli dokončit 
pasportizaci dat a publikovat tyto informace na 
internetových stránkách obce.
1. Územní plán obce

Jednoznačně nejčastější dotazy směřují k možné-
mu využití jednotlivých pozemků. Grafická část 
územního plánu je v GIS doplněna o hypertextové 

odkazy na regulaci daného území. Pokud tedy nalez-
nete pozemek, který vás zajímá, a kliknete na nejbližší 
označení lokality, zobrazí se vám informace, zda je 
pozemek v nezastavitelném území nebo na něm 
naopak stavět možné je a za jakých podmínek (např. 
typ a účel stavby, maximální výška objektu, sklon 
střechy, celková maximální povolená zastavěnost 
pozemku atd.). Velmi často je možné na internetu 
najít realitní inzerci z naší obce, kde prodávající uvádí 
jednoznačně nepravdivé informace. GIS je prvním 
místem, kde si lze danou informaci ověřit.
2. Vodovod a kanalizace

Velmi častý je i dotaz na dostupnost sítí, které 
spravuje obec, tedy vodovod a kanalizace. V přehle-
dové mapě jsou dostupné základní potřebné 
informace. 
3. Pasport světelných míst, rozvaděčů, kanálových 
vpustí, dopravního značení atd.

Tyto pasporty jsou velmi užitečné zejména při 
hlášení poruch našimi občany. Po prohlédnutí v GISu 
lze v hlášení uvést přesné označení nesvítící lampy, 
rozbité dopravní značky či ukradeného poklopu 
kanalizační vpusti.

 Milan Vácha, starosta

Nový�mapový�portál�GIS�na�stránkách�obce
http://psary.obce.gepro.cz/

Územní plán s popisem lokality

Pokud v GISu naleznete například na svém pozem-
ku nesrovnalosti (špatné hranice pozemků, nezakres-
lené stavby), obraťte se na nás, popřípadě se snažte 
údaje uvést do souladu ve spolupráci se Stavebním 
úřadem Jesenice. Náměty je možné odesílat i přímo 
na provozovatele společnost Gepro prostřednictvím 

záložky „Nápověda“. Pokud hledáte informace o roz-
vodech elektrické energie a plynovodech, je třeba 
se obrátit přímo na distributory (ČEZ a Pražská ply-
nárenská). Tyto inženýrské sítě obec ani nevlastní, 
ani nespravuje.

Ortofotomapa s pasportem dopravního značení

Topografická mapa s vodovodními a kanalizačními sítěmi
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Sociální komise

Pozvánky

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

Koncert legendární skupiny OLYMPIC
Zveme Vás 8. října 2013 do kamenického kulturního 
centra, které během letních měsíců projde rekon-
strukcí, na koncert Petra Jandy a skupiny 
OLYMPIC. Doprava autobusem bude pro naše 
občany opět zdarma.
K dispozici jsou lístky k sezení za 490 Kč nebo ke 
stání za 400 Kč (sleva – cena v pokladně 450  Kč). 
Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně obecního 
úřadu u paní Šimkové v úředních hodinách. 
Lístků k sezení je jen omezené množství, zájemcům 
doporučujeme zakoupit vstupenky co nejdříve!

Muzikál Robin Hood
Připomínáme občanům, kteří si zakoupili vstupenky na muzikál Robin Hood, že odjezd je  

14. 6. v 17.20 hod. z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany.

Zveme vás na
2. farmářské trhy

dne 11. května 2013 
od 10 do 18 hod.

na prostranství před OÚ Psáry
  prodej ovoce, zeleniny, medu, 

sýrů a dalších pochutin,
  stánek s rukodělnými výrobky žáků 

místní školy a školky,
  vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
  doprovodný program, dílny pro 

děti a překvapení!
 malování na obličej pro děti

Zájemci o pronájem stánku se mohou hlásit na 
e-mailu malkova@psary.cz nebo na 

tel. 602 714 101.

©
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Pokud máte pro strach uděláno, duši a srdce 
dobrodruha, vydejte se s námi na cestu dávných 
vznešených indiánů, zlatokopů z dob zlaté horeč-
ky a hrdinných kovbojů. Vydejte se na cestu 
potemnělým lesem, kdy se za šera objevují v lese 
bájné bytosti, ožívají duchové a mohou se dít 
prapodivné věci…

Dovolujeme si Vás pozvat na další akci z dílny 
již osvědčeného týmu složeného z Martiny 
Jedličkové, Lenky Málkové, Vlasty Málkové, Ilony 
Březkové, Martiny Běťákové, nově i Ondřeje 
Kracmana a řady dalších psárských a dolnojirčan-
ských dobrovolníků. Tentokrát Vás zavedeme do 
světa, který byl, je a bude kouzelný a vždy tak trochu 
opředený tajemstvím. Slibujeme, že se nebudete 
nudit, ale neručíme za to, že se nebudete bát…

Zveme Vás totiž na

NOČNÍ INDIÁNSKOU ZKOUŠKU 
ODVAHY

Kdy:  11. května 2013 od 20 hod. (poslední děti 
vychází na trasu ve 22 hod.)

Kde:  start na hrázi rybníka Kukaláku
Startovné:  20,- Kč (dle tradice bude věnováno 

místní ZŠ a MŠ a MC Pohádka)
S sebou:  baterku – zvláště nutné pro ty, kteří 

jsou registrováni po 21 hod., 
tužku, pevnou obuv, oblečení 

dle počasí
Děti budou vycházet na trasu ve 

2–3členných hlídkách v intervalech 2–3 
minut. Rodičovský doprovod nutný zvláště 

u menších dětí, které neumí číst.
Akce se koná za každého počasí.
Zejména dospělí se mohou těšit na táborák, 

občerstvení a kytary, které zpestří čekání na děti.
V zájmu zajištění hladkého průběhu celé akce 

opět probíhají registrace na Vámi 
zvolený čas na adresách  
www.skolapsary.cz nebo 
www.psary.cz. V případě, 
že všechny termíny již 
budou obsazeny, 
pište, prosím, na 
výše uvedené 
adresy o mož-
nost dodatečné-
ho navýšení 
kapacity pro 
registrace. 

Členky sociální komise zvou všechny seniory na 
setkání s paní Jitkou Svobodovou, se kterou si 
budeme povídat na téma ZAHRADY.

Tisíce let vyjadřují lidé svou lásku ke kráse, har-
monii a přírodě budováním zahrad. Mnohé z nich 

jsou dokonalými uměleckými díly, které obdivuje 
odborná i laická veřejnost již po dlouhá staletí. 
Pojďme se společně podívat na nejobdivovanější 
zahrady světa a zároveň načerpat inspiraci pro 
vlastní tvorbu.

12. setkání seniorů dne 5. 6. od 15 hod. OÚ Psáry
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Milan Babka 80

Věra Dylová 80

Marcela Kabátová 80

Jiří Slabihoudek 75

Jana Dercsényiová 70

Jana Kožíšková 70

Václav Šlingr 70

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v květnu a červnu  
oslaví významné životní jubileum

Dobříšský zámek – výlet za rokokem, pohádkou 
i dobrým jídlem

Výlet na Štiřín slavil v minulém roce velký úspěch, 
a proto se tentokrát 28. května společně vydáme 
na jarní Dobříš. Zámek, který se v tomto středočes-
kém městě nachází, je oblíbeným cílem nejen milov-
níků rokokové architektury a nádherných zahrad, ale 
také snoubenců, kteří zde díky romantickému pro-
středí s oblibou uzavírají sňatky. Krásu a fotogeničnost 
dobříšského zámku, který vlastní rod Colloredo-
Mansfeldů, obdivují i filmaři, kteří sem často zasazují 
děj svých filmů. Zámeckým parkem i krásnými 
komnatami zde procházeli například herci Troškovy 
pohádky Princezna ze mlejna 1 a 2 či Johnny Depp 
při natáčení filmu From Hell. 

Společně si prohlédneme zámek a projdeme se 
parkem ve francouzském stylu a poté se naobědváme 
v místní zámecké restauraci, kde pro nás připraví 
menu s polévkou, hlavním jídlem a nápojem. 

Autobusová doprava je pro naše občany zdarma, 
nástup v 9 hod na zastávkách Psáry, OÚ Psáry a Dolní 
Jirčany. 

Zvýhodněná cena prohlídky zámku, parku a obě-
dového menu je:

 y senioři – 230 Kč,
 y ostatní – 280 Kč.
Cenu zájezdu je nutné uhradit do 20. května u paní 

Šimkové na OÚ Psáry. 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální komise

Skvosty zámeckého parku:
Nevšední krásou se může pyšnit dobříšský park, 

ze kterého se vám otevřou nádherné výhledy přímo 
na zámek. Terén parku je díky výškově odstupňo-
vanými terasami a rampami rozdělen do pěti částí. 
Přímo před budovou zámku se rozkládá parter 
s fontánou a ornamentálním květinovým kobercem 
s plastikami Hérakla. Poslední části parku dominuje 
velká kaskádovitá fontána J. Platzera s plastikami 
Héliových koní, tritónů, nereidek, Poseidona a Nera, 
nad kterou se rozkládá malá terasa s balkónem. 
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Obec Psáry podporuje 
 pečovatelskou službu

Pečovatelskou službu v naší obci poskytuje od 
ledna 2012 Domov Laguna Psáry. Během jednoho 
roku se počet klientů téměř ztrojnásobil a služby, 
mezi něž spadá například rozvážka obědů, úklid 
domácnosti, nákupy či pomoc při hygieně, využívá 
až 33 zájemců. S úrovní služeb jsou lidé spokojeni, 
během celého období nebyla zaznamenána žádná 
stížnost na úroveň poskytovaných služeb či kvalitu 
stravy. Domov Laguna Psáry se snaží všem klientům 
vyjít vstříc a hledá vždy optimální řešení, jak problémy 
související se stářím a nemocemi usnadnit. 

Jak se stát klientem pečovatelské služby?
Kontaktujte sociální pracovnice na níže uvedených 

telefonních číslech nebo přímo osobně v Domově 
Laguna Psáry. Ty si s vámi sjednají schůzku nebo 
přijedou za vámi domů, zhodnotí vaši situaci a pomo-
hou vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby 
(ke stažení na www.lagunapsary.cz).
Kontakty: 
Zdeňka Adámková, soc. pracovnice, tel. 241 940 609  
Gabriela Křížová, vedoucí úseku pečovatelské 
 služby, tel. 731 615 686

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 zasílat 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 vítězných fotografií bude opět sestaven 
obecní kalendář 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. 

My vyžehlíme,  
Vám čas ušetříme. 

Levné žehlení oděvů, 
ručníků, ubrusů a pod.

Iveta Herzánová 
Heyrovského 690, Psáry – Dolní Jirčany 

tel. 605 858 128
www.zhavazehlicka.cz

● certifikovaný realitní makléř nově pro oblast
     PSÁRY, JIRČANY, JESENICE a okolí
● prodej, pronájem RD, bytů a pozemků
● řeším i náročné případy (vč. exekuce)
● bydlím tu s Vámi

Ing. Roman Štípek

Domus

VŠE VYŘEŠÍM ZA VÁS!
Mobil: 608 014 643

E-mail: roman.stipek@re-max.cz
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Dostatek dětí je pro životaschopnost a budoucnost 
obce nezbytnou podmínkou, ovšem pokud pro ně 
obec nemá školu, nastává problém. Palčivost tohoto 
problému zažíváme u nás s každým novým školním 
rokem intenzivněji. Zatímco v roce 2001 v září 
nastoupilo do historické budovy základní školy 
47 žáků a v roce 2005 celkem 56 žáků, v tomto 
školním roce jich usedlo do lavic 150 a v září 2013 
očekáváme 170 dětí. Samozřejmě, že školáci se již 
dávno nevejdou do původní budovy – dvě třídy byly 
vybudovány v přízemí obytného domu na Hlavní 13 
a jedna třída se nachází v budově mateřské školy. 
Dnes máme ve všech budovách základní školy celkem 
sedm učeben pro sedm kmenových tříd. Protože 
nyní po zápise do 1. třídy už víme, že od září bude 
nezbytně nutné otevřít tříd osm, nabízí se otázka 
„kam s nimi“. A stejnou otázku si kladou v nejedné 
obci v okolí Prahy. Jedná se o regionální problém 
v  celém prstenci okolo hlavní města. Mohutnou 
výstavbou a migrací vzrostl enormním skokem počet 
dětí v obcích a původní školy již vyčerpaly veškeré 
možnosti, jak vytvořit dostatečnou kapacitu. Dle 
odborné studie, vypracované v loňském roce, 
Středočeský kraj aktuálně potřebuje 138 nových 
učeben, aby byla zajištěna výuka pro všechny děti 
v regionu. A dle v dokumentu představené strategie 
patří naše obec mezi ty, které prioritně potřebují 
nejen nové třídy, ale celou novou školu. Stovky našich 

dětí musí denně cestovat do škol mimo obec, nej-
častěji do Prahy, což kromě nepohodlí pro ně i jejich 
rodiče znamená také riziko pro obec. Klesá totiž 
pravděpodobnost, že si děti k místu, kde bydlí, vytvoří 
pevné pouto, tak důležité pro potenciál rozvoje obce 
a zdejšího komunitního života. Škola, zájmy, sport, 
kamarádi... za tím vším dojíždějí. A proto usilujeme 
o dočasné rozšíření kapacity stávající a vybudování 
nové základní školy. Zatímco nová devítiletá škola 
je stále ještě otázkou let, rozšířit stávající první stupeň 
se podařilo. 2. září 2013 bude slavnostně zahájeno 
vyučování v nové budově, v takzvané ZELENÉ ŠKOLE.

ZELENÁ ŠKOLA je novostavba stojící vlevo u hlavní 
silnice hned na začátku Dolních Jirčan ve směru od 
Prahy. Již v dohledné době se oblékne do zeleného 
kabátu a nebude tak pochyb, kde že to budoucí 
prvňáčci usednou v září do lavic. Nemovitost patří 
manželům Šormovým, se kterými obec Psáry jako 
zřizovatel školy uzavřela smlouvu o pronájmu na 
dobu neurčitou. Výpovědní lhůty stanovené ve 
smlouvě kopírují školní rok a obci dávají možnost 
operativně řešit problematiku vzhledem k aktuální 
situaci. K tomuto rozhodnutí však vedla dlouhá cesta. 
Komise, pracovní skupiny i jednotliví zastupitelé 
prozkoumávali nejrůznější varianty a alternativy 
řešení problému s kapacitou školy. Smlouva byla 
podepsána po rok a půl trvajících diskuzích. Ani 
samotné projektování a realizace stavby nebyla bez 

Škola Milan Vácha, starosta

Otázku „Kam s nimi?“ vyřešila zelená škola

obtíží, protože bylo potřeba vyhovět všem přísným 
hygienickým a bezpečnostním normám a najít shodu 
s majiteli okolních nemovitostí. Díky intenzivní práci 
stavitele stavba úspěšně pokračuje a vše nasvědčuje 
tomu, že již za pár týdnů se bude moci začít s instalací 
vnitřního vybavení.

V přízemí budovy budou umístěny tři třídy 
základní školy, které v září obsadí dvě první a jedna 
druhá třída. Samozřejmostí je nejenom adekvátní 
hygienické zázemí, šatny, ale i nová výdejna a jídel-
na. V druhém patře se kromě školního bytu pro 
zaměstnance nachází prostorná třída mateřské 
školy. Celková kapacita budovy je 107 dětí – 79 
žáků základní školy a 28 dětí v mateřské škole. 
V  současnosti probíhají výběrová řízení na školní 
nábytek a gastro zařízení. U školy bude samozřejmě 
dostatek parkovacích míst. Zvláštností budovy je 
ekologický systém vytápění tepelným čerpadlem, 
které bude pro školu znamenat i úspory při platbách 
za energie. Náklady za energie a služby hradí škola, 
nájem za celý objekt ve výši 80.000 měsíčně bude 
placen z rozpočtu obce. Avšak za každé utvořené 
a obsazené místo v základní a mateřské škole obdrží 
obec ze státního rozpočtu zhruba 9.000 Kč na kalen-
dářní rok, což je při plné obsazenosti 80.250,- Kč 
měsíčně. S rozšířením kapacity školy souvisí i vytvo-
ření nových pracovních míst hrazených z dotace 
ministerstva školství. O děti se v zelené škole budou 
starat tři třídní učitelky základní školy, dvě učitelky 
mateřské školy, 3 družinářky a 2 správní 
zaměstnanci. 

Nový školní rok budeme tedy očekávat s optimis-
mem. K zápisu do 1. třídy přišlo 47 předškoláků a právě 
vzhledem k plánovanému otevření zelené školy mohli 

být všichni přijati. Pro naše nejmenší děti bude k dis-
pozici 5 tříd mateřské školy a obcí dotovaná místa 
v dětském klubu Klubíčko, což znamená, že poptávka 
po umístění dětí, které do 1. září dovrší tří let, by měla 
být uspokojena. Ještě nejsou známa přesná čísla 
odkladů školní docházky, ale očekáváme, že v mateř-
ské škole se uvolní okolo 40 míst a zbylým tříletým 
dětem nepřijatým do MŠ bude nabídnuto cca 30 míst 
v Klubíčku. V této souvislosti si neodpustím jednu 
poznámku. S chybějící kapacitou mateřských škol 
v  ČR se v médiích často zmiňují zkušenosti rodičů 
s přijímacím řízením a požadavky ředitelů na nestan-
dardní postup. Od loňského roku jsou u nás naprosto 
jasná pravidla a přijímané děti s trvalým pobytem 
jsou setříděny podle data narození. V přehledu při-
jatých dětí je tedy uvedena „tlustá čára“, která určuje 
konkrétní datum. Starší děti jsou přijaty, mladším je 
nabídnuta alternativní nabídka míst v Klubíčku. Rád 
bych tedy předešel dotazům, jestli by nějaký v lepším 
případě „sponzorský dar“ přijetí nepomohl. Nepomohl! 
Peníze jsou pochopitelně potřebné vždy, ale kromě 
faktu, že tento postup nemá oporu v zákoně, jej 
považuji za nemorální, a přijaté peníze nikdy nemohou 
vyvážit zklamání a znechucení nejenom přímo zain-
teresovaných rodičů.

5 tříd mateřské školy a 10 učeben základní školy, 
to je kapacita, kterou naše základní a mateřská škola 
bude od září nabízet. V příštích letech by tento stav 
měl, byť s jistými obtížemi, pokrýt potřeby prvostup-
ňové školy v obci naší velikosti. Ideál, ke kterému 
směřujeme, je 6 tříd mateřské školy a plně organi-
zovaná devítiletá základní škola se dvěma třídami 
v každém ročníku. Věříme, že krok za krokem se nám 
tento cíl podaří zrealizovat.
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Milí žáci, vážení rodiče,
v lednu tohoto roku vydalo ministerstvo školství 

upravený „Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání“ (RVP ZV). Podle tohoto upra-
veného RVP ZV školy připravují „Školní vzdělávací 
program“ (ŠVP). Letošní úprava se týká především 
předmětů Člověk a jeho svět (ČaS), Matematika (M) 
a Anglický jazyk (AJ). V současné době učitelé naší 
školy pracují nad úpravou ŠVP a začleňují nové 
požadavky do jednotlivých tříd. Rozšiřuje se učivo 
v předmětu Prvouka, Člověk a jeho svět a Matematika 
a dochází k redukci učiva v předmětu Anglický jazyk. 
Po zapracování všech změn budou školy od 1. 9. 
2013 vyučovat již podle nově upravených ŠVP.

Učitelé naší školy připravují úpravu podle násle-
dující tabulky, ve které je určen počet hodin pro 
jednotlivé předměty a ročníky.

V prvním období (tj. 1.–3. ročník) budou mít všichni 
žáci stejný základ v hodinové dotaci. V druhém období 
(tj. 4.–5. ročník) si žáci (jejich zákonní zástupci) budou 
moci vybrat třídu s rozšířenou výukou ČJ nebo M. 
Všichni pevně věříme, že úprava rozšíří možnosti 
zaměření žáka a bude je motivovat vyniknout v určité 
vybrané oblasti.

Pokud bude kdokoliv z rodičů potřebovat rozšířit 
informace o upravovaném ŠVP, rádi ho ve škole 
uvítáme a vše mu vysvětlíme.

UČEBNÍ PLÁN od roku 2013/2014 třída AA/
varianta ČJ 

Předmět 
/ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem

dispo-
nibilní

ČJ 8 8 8 8 8 35 +5
M 5 5 5 5 5 20 +5
AJ - - 3 3 4 9 +1
PRV 2 3 3 - -
ČaS - - - 4 3 12 +3
Inf. - - - - 1 1 +0
VV 1 1 2 2 1
HV 1 1 1 1 1 12 +0
PC 1 1 1 1 1 5 +0
TV 2 2 2 2 2 10 +0
celkem 20 21 25 26 26 104 14
celkem 118

UČEBNÍ PLÁN od roku 2013/2014 třída BB/
varianta M 
Předmět 
/ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem

dispo-
nibilní 

ČJ 8 8 8 7 7  35 +3
M 5 5 5 6 6  20 +7
AJ - - 3 3 4  9 +1
PRV 2 3 3 - -
ČaS - - - 4 3  12 +3
Inf. - - - - 1  1 +0
VV 1 1 2 2 1
HV 1 1 1 1 1  12 +0
PC 1 1 1 1 1  5 +0
TV 2 2 2 2 2  10 +0
celkem 20 21 25 26 26 104 14
celkem 118

Nepovinné předměty (vyučuje pedagog, 
známka na vysvědčení, neplacené rodiči)

1. 2. 3. 4. 5.
AJ hrátky ano 1 ano 1-2 ano ano ano 
Sport. hry ano ano ano ano ano
Veselé zpív. ano ano ano
AJ konver. ano ano 
M ano ano 
ČJ ano ano 
ČaS=příroda ano ano ano

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitelka školy vypisuje výběrové 

řízení na 
učitelku mateřské školy 

od školního roku 2013/14 z důvodů 
navýšení počtu tříd v MŠ. 

Požadovaná kvalifikace dle zákona 
563/2004 Sb. Přihlášky a životopis 

k zaslání na adresu 
 reditelka@ skolapsary.cz do 25. 5. 2013.

Škola Vejsadová Irena, ředitelka,  
a kolektiv pedagogůDomácí úkol pro učitele

 Klempířské pokrývačské a tesařské práce
 Opravy a rekonstrukce střech
 Montáž oken Velux
E-mail: Milis10@centrum.cz
Tel. 608 974 829

Střechy Svoboda

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA 
S KLUBÍČKEM 

po celý červenec v budově mateřské školky. 
Informace a přihlášky na www.rcdomecek.cz

PŘÍMĚSTSKÉ VĚDECKÉ TÁBORY 
s „Věda nás baví“ 

po celý červenec v jirčanské škole. Informace 
a přihlášky na www.vedanasbavi.cz
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3. A – PÍSMO
Interaktivní pořad „PÍSMO“ pro třetí třídu očima 

Vendulky Tačnerové ze 3. A: Na začátku jsme si povídali 
o tom, jak a kdy vzniklo písmo. Také jsme si povídali, 
čím se dříve psalo, např. ptačím perem, na co se psalo, 
např. na pergameny, které se vyráběly z kůže zvířat, 
nebo na papyrus. Na konci jsme kreslili a psali na 
samotvrdnoucí hmotu, jako na hliněné destičky ve 
starověku. 

2. A – VČELKY A PRVNÍ POMOC
Ve středu 13. března naši třídu 2. A navštívila paní 

Terezka z Jihlavy. Prozradila nám mnoho zajímavého 
o včelách a výrobě medu. Také jsme si vyrobili pěknou 
voňavou svíčku a chutnou marcipánovou včeličku. 
Moc se nám to líbilo.

V prvouce se učíme poskytovat první pomoc při 
drobném poranění. Ve dvou vyučovacích hodinách 
jsme si své vědomosti vyzkoušeli sami na sobě. Při 
obvazování jsme zažili spoustu legrace, ale všichni 
už si umíme poradit s lehkým poraněním.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
15. března 2013 se uskutečnilo školní kolo soutěže 

v recitaci. Ve třech kategoriích se představili nejlepší 
recitátoři třídních kol. V nejmladší kategorii soutěžily 
dívky z 1. B: Julie Novotná, Klára Vališová a Kateřina 
Šedivá. Všechny tři si zasloužily odměnu za svá velmi 
pěkná vystoupení. Třída 1. A bohužel žádného svého 
zástupce v soutěži neměla. Nejpočetnější zastoupení 
měla kategorie 2. a 3. tříd. Zde porota ocenila za 
nejlepší výkon Kláru Tačnerovou a Lucii Čapkovou ze 
3. A a Elišku Pastierikovou a Michaelu Klimedovou 
z 2. třídy. V nejstarší kategorii byla jednoznačně nej-
lepší Anna Melicherčíková ze 4. A, 2. místo obsadila 
Anna Raková též ze 4. A a o 3. místo se rozdělila Kamila 
Hájková ze 4. třídy a Kamila Hermanová z  5.  třídy. 
Všichni recitátoři získali pochvalný list za účast ve 
školním kole a ti nejlepší diplom a knižní odměnu. 

Do oblastního kola 21. března v Rudné u Kladna 
porota vybrala dvě soutěžící – Annu Melicherčíkovou 
a Kamilu Hájkovou. Na oblastní soutěži se neztratily, 
ba dokonce Anna Melicherčíková k velké naší radosti 
obsadila ve své kategorii 3. místo. Do celostátního 
kola sice letos nepostoupila (postupují vždy jen dva 
nejlepší), ale přesto je její umístění velkým úspěchem. 
Vždyť jsme se soutěže účastnili poprvé. Oběma děv-
čatům ještě jednou blahopřejeme a rozhodně plá-
nujeme zabodovat v této soutěži i v příštím školním 
roce.

5. A – ČTENÍ POMÁHÁ
Žáci 5. třídy naší školy se v tomto roce účastní 

projektu Čtení pomáhá. Cílem kluků a holek je na 
jedné straně strávit příjemný čas nad širokou škálou 
zábavných knih z nabídky tohoto projektu, na straně 
druhé pak svým čtením konat dobré skutky a pomoci 
druhým. S každou přečtenou knihou děti totiž získávají 
50,- Kč, které věnují podle svého vlastního rozhodnutí 

některému z nominovaných dobročinných projektů. 
Díky čtení knih se vydávají za celou řadou dobrodruž-
ství, ale jedno veliké, opravdové, zažívají na vlastní 
kůži – dobrodružství s dobrým koncem. Dobrodružství, 
na jehož konci to hřeje u srdce. Společně totiž děti 
z 5. třídy věnovaly na různé charitativní projekty téměř 
pět tisíc korun. Jsem na vás hrdá, kluci a holky. 

 Vaše paní učitelka Jana Jakabovičová

NAŠE VELIKONOCE V MŠ
Venku mrzne, až praští, chvilkami sněží. Ve školce 

je ale teplo. Povídáme si, jako každé ráno, jaké je roční 
období, měsíc, den. Někdo řekne: „Je zima.“ Druhý 
ho hned opravuje: „Kdepak, je přece jaro!“ Ano, je sice 
zimní počasí, ale podle kalendáře je už jaro. A i když 

mrzne, tak na vycházce děti objeví kvetoucí kočičky 
a slyšíme zpívat ptáčky. Do budky na zahradě přilétají 
i jiné druhy než sýkorky a kosáčci. Pod budkou na 
školní zahradě vyzobává zrníčka holub hřivnáč, který 
tu hnízdí. Většinou má každá třída jiný program, ale 
před Velikonocemi žije celá školka přípravami na 
vítání jara. Ve všech třídách vyrábíme „květináčky“, 
do nichž děti sypou hlínu a sází osení. Zdobíme vajíčka, 
stříháme a lepíme zápichy do květináčků. Každá třída 
přijde s něčím nápaditým. Okna školky polepíme jarní 
výzdobou. Při hře na koledu mohou kluci lehce švih-
nout holčičky a žádný z nich to nepřežene. A kluci za 
to dostanou, na rozdíl od jejich tatínků, jen pentli do 
proutku. Za každou holčičku jeden. 

Dárky jsou připraveny, Velikonoce jsou za dveřmi 
a nás ve školce čeká cesta za velikonočním zajíčkem 
Vendulkou. Každá třída projde zaječí stezkou, na které 
nesmíme vyplašit spícího medvěda. Stříháme a lepíme 
veselou zaječici, zpíváme si o zajíčkovi, co nese žem-
ličky, a pomáháme mu doplnit svíčky na narozeninový 
dort. Každý, kdo cestu zdárně absolvuje, dostane 
obrázek, který si může sám vymalovat. V  Psárech 
a Jirčanech je velikonoční tradice stále živá i přesto, 
že se obce v posledních letech hodně rozrostly. Jako 
učitelka se vždy těším, jak po Velikonocích děti přijdou 
plny dojmů a zážitků a všichni chtějí vyprávět ten 
svůj. 

Paní učitelka Dáša ze třídy Broučků

Zachraňme obojživelníky
Stejně jako každý rok, tak i v letošním školním 

roce jsme se vydali do Psár pozorovat vývojový cyklus 
skokana hnědého. Překvapila nás ale vypuštěná vodní 
nádrž u Sulického potoka, která je jedinou lokalitou 
množení nejen skokana hnědého, ale i dalších oboj-
živelníků v blízkém okolí. Nedávno jsme se byli na 
místě opět podívat, ale nádrž bohužel zůstává nadále 
vypuštěná, proto jsme se rozhodli pomoci obojživel-
níkům vlastními silami a vytvořit jim nové tůňky. 
Ideální místo jsme našli nedaleko, v bažinném luhu 
Sulického potoka u starého mysliveckého posedu. 

A nyní něco málo k životu obojživelníků u Sulického 
potoka. Z žab zde můžeme najít například skokana 
hnědého nebo ropuchu obecnou. Jako další obojži-
velníky pak můžeme uvést mloka skvrnitého či čolka 
obecného.

Žáby se páří převážně v dubnu ve vodních nádr-
žích. Z nakladených vajíček se za několik dnů vylíhnou 
pulci. Ti se začnou živit řasami a organickými zbytky. 
Za pár týdnů se přemění v dospělou žábu. Přesto ale 
neustále potřebují být v okolí vodního zdroje. Z toho 

vyplývá, že pokud se z daného území ztratí vodní 
zdroj v podobě tůně nebo vodní nádrže, populace 
žab a dalších obojživelníků na daném území se bude 
ztenčovat, až nakonec zcela vymizí. To je jeden 
z  důvodů, proč bychom se chtěli do stavby tůněk 
pustit co nejdříve.

Na začátku léta se chystáme vyhlásit brigádu na 
pomoc při budování tůňky a doufáme, že se nebu-
deme muset spoléhat jenom na vlastní síly, ale že 
nám pomohou i obyvatelé Psár a rekreanti z Baby.

Tereza Poláková, 3.B a členové kroužku ekologie 
gymnázia Budějovická, Praha 4

Co nového v naší škole a školce
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Z deníku obecní policie
Výběr z událostí, při kterých zasahovala v Psárech 

a Dolních Jirčanech Obecní policie Jesenice v měsících 
únor a březen 2013.

 y 5. 2. v 18.30 hod. v ul. K Lůžku v místní části Dolní 
Jirčany bylo při kontrolní činnosti zjištěno poško-
zení dopravní značky B2 (zákaz vjezdu) neznámým 
pachatelem. Závada byla oznámena příslušnému 
odboru OÚ.

 y 6. 2. v 11.00 hod. v ul. Akátová v obci Psáry pře-
vzali strážníci od nálezce psa, křížence menšího 
vzrůstu, kterého umístili do pohotovostního kotce. 
Pes byl následně předán svému majiteli. Událost 
byla řešena jako přestupek.

 y 14. 2. v 11.00 hod. v ul. Pražská v místní části 
Dolní Jirčany nalezli strážníci psa, křížence menšího 
vzrůstu, kterého umístili do pohotovostního kotce 
OÚ. Pes byl následně předán svému majiteli. 
Událost byla řešena jako přestupek.

 y 23. 2. v 11.30 hod. v ul. Pražská mezi obcemi 
Jesenice a Psáry zjistili strážníci dvě osobní moto-
rová vozidla nacházející se mimo komunikaci, a to 
v důsledku dopravní nehody, k níž došlo bezpro-
středně před příjezdem hlídky. Jelikož při nehodě 
došlo ke zranění jedné osoby, strážníci na místo 
přivolali rychlou zdravotnickou pomoc. Do příjezdu 
dopravní služby Policie ČR pak strážníci zabezpe-
čovali průjezd vozidel.

 y 23. 2. zajišťovali strážníci společně s hasiči obce 
Psáry bezpečnost účastníků masopustního prů-
vodu. Několikahodinová akce proběhla bez 
problémů.

 y 3. 3. v 11.45 hod. převzali strážníci od nálezce 
v Dolních Jirčanech fenu labradora, která se zaběhla 
na jeho pozemek. Strážníci fenu následně předali 
majitelce. Událost byla řešena jako přestupek.

 y 17. 3. ve 12.00 hod. v obci Psáry převzali strážníci 
od nálezce psa rasy jack russel teriér, kterého 
umístili do pohotovostního kotce. Pes byl následně 
předán svému majiteli. Událost byla řešena jako 
přestupek.

 y 19. 3. v 19.30 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení o podezřelém chování dvou mužů, kteří se 
pohybují v obci Psáry v ul. Nad Školkou, vydávají 
se za popeláře a žádají od místních občanů dary. 
Po příjezdu hlídky se v uvedené lokalitě podezřelé 
osoby již nenacházely.
V uplynulém období jsme v Psárech a Dolních 

Jirčanech odhalili 34 přestupků spáchaných převážně 
v oblasti dopravy, a to nesprávným parkováním 
a překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel. 

Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Vyčkávání jara s hasiči
Tak jako všichni naši občané sužovaní paní zimou 

i my hasiči již netrpělivě vyhlížíme jaro. Od začátku 
tohoto roku nezahálíme, pilujeme fyzickou přípravu 
na jarní soutěže požárního sportu a železného hasiče, 
zasahujeme u stále častějších událostí, udržujeme 
techniku v naprostém pořádku a čas se našel i na 
prevenci a zábavu.

Zásahy naší výjezdové jednotky začaly již v prvních 
hodinách nového roku. Zasahovali jsme na sídlišti 
Štědřík při požáru stromu od pyrotechniky. Naštěstí 
se jednalo jen o dohašení, neboť začínající požár 
zlikvidovali v zárodku již obyvatelé sídliště. Další akce 
byly převážně technického charakteru – rozřezání 
nakloněného stromu v Psárech, likvidace vyteklého 
oleje na komunikaci v Dolních Jirčanech a dopravní 
nehody v Dolních Jirčanech.

Tato nehoda nám byla nahlášena s upřesněním, 
že se jedná o nehodu s vyproštěním osoby. Vzhledem 
k času ohlášení, tedy pondělní ráno, vyjela naše 
jednotka v plném počtu a zasahovala jako první, ještě 
před příjezdem jednotky profesionálních hasičů. 
Jednalo se o osobní automobil převrácený na boku, 
z něhož vytékal olej a palivo. Lehce zraněný řidič 
vylezl z vozidla sám před naším příjezdem a byl v péči 
posádky Zdravotnické záchranné služby z Jesenice.

Naši hasiči provedli protipožární zajištění vozidla, 
olej a palivo bylo zasypáno sorbentem, vozovka 

uklizena a do příjezdu Policie ČR byl kyvadlově řízen 
provoz na rušné komunikaci. 

Dalšími událostmi, které jsme řešili, byly požáry. 
Naštěstí se jednalo jen o drobnější zásahy bez zranění 
a s minimální škodou – jesenický požár elektroinsta-
lace v rodinném domku a požár dílny na Radlíku od 

špatně instalovaného kouřovodu. Jarní sezona požárů 
nás však teprve čeká. Tradičně v prvních jarních 
měsících zasahujeme při požárech porostu, vypalo-
vání travin, požárech následkem nedovoleného 
spalování bioodpadu a při dohašování ohnišť po 
pálení čarodějnic. Ve většině případů se jedná 
o nedbalost či přestupek, který je následně dále řešen. 
Využívejte prosím služeb sběrného dvora, ušetříte 
nám práci a sobě pokutu. 

Další naší aktivitou, tentokrát sportovního charak-
teru, byl první ročník Jílovského skikrosu, pořádaného 
v lyžařském areálu Chotouň. Naši hasiči obsadili 
všechny startovní kategorie. Od předškoláků, školáků, 
žen, mužů až po snowboardisty. Bylo nás prostě 
nejvíc! Největší radost nám udělal náš hasičský potěr. 
Sára Šťastná, kluci Přibylovi, Mára Burián, Šá Ozanne 
a Míša Raušer s přehledem ovládali sjezdovku. Velkým 
překvapením byl příjezd opravdového Krakonoše 
z Jilemnice, který na sjezdovku zabloudil s nůší dobrot 
pro malé i velké závodníky. 

Své místo v pořadí plesů a zábav má i naše břez-
nová hasičská zábava s tombolou, ve které skoro 
všichni vyhrávají. Při hudbě pana Kořínka se zábava 
protáhla až do rána. 

To hlavní nás však teprve čeká, jen co vyjde slu-
níčko. Opět sport, zásahy a samozřejmě zábava, a to 
vše v přátelském prostředí.

Zachovejte nám přízeň, krásné jaro vám přejí 
jirčanští hasiči a Miloslav Burián
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Jedinečnou lidovou tvořivost s neopakovatelnou 
atmosférou si v sobotu 23. 2. nenechali ujít místní 
i  přespolní občané. Masopust byl letos vskutku 
skvostný, čímž je míněna přehršel nápaditých masek, 
humorných scének i dobré muziky. Průvod masek 
vyrazil po dvanácté hodině z místní hospůdky na 
hřišti za hustého sněžení. Pod dohledem příslušníků 
policie a místních hasičů prošel ulicemi Kutnou, 
K Nádržce, Psárskou a Pražskou. Poté se masky vydaly 
na zpáteční cestu, během které ještě navštívily občany 
Na Vápence a v nových domech Na Centrále a podél 
ulice Jílovské. K pohodě a poslechu hrála tradiční 
dechovka Modrá Muzika Zdeňka Thumy. Po náročné 
cestě se průvod vrátil do hospůdky, kde masopustní 
den pokračoval veselicí, které předcházelo „zastřelení“ 
medvěda. Dá se říci, že Masopust se opět vydařil.

Účastníci masopustního průvodu tímto děkují 

všem občanům obce za velice chutné občerstvení 
a  kořaličku, kterou pro masky připravili. Rovněž 
děkujeme i za finanční příspěvky, které průvod od 
občanů obdržel, a sponzorské dary.

Ing. Ivo Vondráček

Stalo se

MASOPUST�2013
Co je „Masopust“

Masopust, a zvláště několik posledních dní 
tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé 
dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti 
oficiálním svátkem hodování, během kterého 
bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý 
čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo 
se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka, 
kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabi-
jačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.

Masopust končil v noci před Popeleční středou, 
kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny 
vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) 
se naposledy konzumovaly mastné rohlíky 
s  kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla 
povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, 
vařená krupice, pečené brambory.

V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, 
Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní 
průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. 
Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve 
specifickém ustrojení a se specifickým chováním, 
mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do 
košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo boží 
milosti. Ty jsou později společně konzumovány 
v hospodě během večerní zábavy.

V některých obchůzkách se dostává do ústřed-
ní role tanec, především obřadní tance mladíků, 
zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí 
u každého domu na Uherskobrodsku „bobkov-
níci“, na Hlinecku „Turci“. Při večerní zábavě se 
konají další obřadní tance, např. „na len“, „na 
konopě“, „žabská“ apod.

(Zdroj: Wikipedia)

Heligonky opět zazářily v Psárech
V sobotu 13. 4. 2013 odpoledne se konal již 3. sraz 

heligonek v hospůdce Na hřišti v Psárech.
Sešlo se hodně příznivců nádherných písniček za 

lahodných zvuků tohoto krásného a bohatou historií 
nesoucího se nástroje. Opět nechyběli heligonkáři 
z  Plzně, Prahy, okolí Ondřejova, Stránčic a místní. 
Poděkování za nádherný večer patří nejen všem 
účinkujícím, ale i skvělému publiku. Všichni se těšíme 
na další setkání v příštím roce.

Jiří Římovský
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V sobotu 22. června bude fotbalové hřiště oddílu 
Rapid Psáry dějištěm „Neoficiálního fotbalového 
mistrovství ČR ročníku 2006“. Akce by měla přitáhnout 
pozornost fotbalových nadšenců i náležitou pozor-
nost médií. Sledovat, co dokáží s míčem 6 a 7letí hráči, 
by podle pořadatelů měly přijet stovky lidí. O co 
nejlepší umístění bude soutěžit i společný tým Psár 
a Dolních Jirčan pod vedením trenéra Jana Zeithamla.

Šampionátu se zúčastní 16 nejlepších fotbalových 
mládežnických klubů. Z různých koutů ČR přijede 
13  týmů a ze Slovenska přijedou hráči SK Slovanu 
Bratislava a AC Trenčín. Ze strany pořadatelů se jedná 
o nevýdělečnou akci. Organizátorem jednoho z nej-
větších fotbalových turnajů pro hráče narozených 
v roce 2006, který byl kdy v České republice uspořá-
dán, je místní SK Rapid Psáry ve spolupráci s SK Slavia 
Praha.

Na podrobnosti související s turnajem jsme se 
zeptali hlavního pořadatele Ing. Michala Kroupy:

 � Jak vznikla myšlenka uspořádat pro nejmenší 
fotbalové hráče šampionát takového rozměru? 
Proč zrovna v Psárech?

Jako všechny „geniální věci“ i náš nápad se zrodil 
v hospodě. Hlavní hybnou silou byla snaha Slavie 
Praha odvděčit se za dřívější bezplatné zapůjčení 
místního hřiště pro potřeby jejich nejmenších hráčů. 
V průběhu času jsme všechny malé plány odsunuli 
s tím, že když už do něčeho budeme chtít investovat 
svůj čas a energii, mělo by jít o událost většího roz-
měru. Protože Psáry mají taktéž velmi nadějnou 
mladší fotbalovou přípravku a její značná část po 
sezóně přechází i s trenérem do starší kategorie, 
napadlo nás, že turnaj celorepublikového rozsahu 
by byl skvělým zakončením jedné etapy fotbalové 
kariéry našich nejmladších fotbalistů.

 � Jak se vám podařilo zajistit účast tolika kvalit-
ních týmů?

Při jednáních jsme samozřejmě využili jméno Slavia 
Praha, která je našim spolupořadatelem. To mnoho 
věcí značně urychlilo. Jak můžete vidět v tabulce 
účastnících se týmů, podařilo se nám získat opravdu 
ty nejlepší z celé republiky. Zároveň jsme usilovali 
i o účast dvou slovenských týmů. Kvůli velmi dobrým 
výsledkům padla volba na Slovan Bratislava a Trenčín. 
Oba týmy svoji účast k naší radosti potvrdily.

 � Jak náročné je uspořádat akci takového rozsa-
hu a co bývá nejobtížnější?

Je třeba říct, že pro celý turnaj je klíčová podpora 
starosty a obecního úřadu. Bez ní by se žádný šam-
pionát nekonal. V další řadě musím směrovat podě-
kování všem pořadatelům, kteří byli ochotni bezplat-
ně poskytnout své úsilí a velkou část svého volného 
času. Pořadatelský výbor tvoří kolem deseti lidí. Pokud 
vše dopadne dobře, turnaj by mohl přilákat až tisíc 
lidí. Akce tohoto rozsahu je tedy organizačně docela 
náročná. Zajistit veškerý servis pro hráče, trenéry, 
rodiče hráčů i ostatní diváky není jednoduchý úkol. 
Nejnáročnější je v dnešní době samozřejmě sehnat 
potřebné peníze. Odhadujeme, že celá akce si vyžádá 
kolem 60 tisíc korun. Celou polovinu tvoří náklady 
na ceny pro nejlepší týmy i jednotlivce. Protože se 
jedná o děti, které je třeba v kladném vztahu ke 
sportu podporovat, malou věcnou vzpomínku si 
budou odvážet všichni hráči. Pokud by kdokoliv 
z místních chtěl podpořit nadějné špunty, kteří u nás 
budou soutěžit, dveře pro sponzory jsou stále ote-
vřeny. Nemusí jít jen o finance. Vítány jsou i věcné 
dary pro vítěze.

Přihlášené týmy:
SK Slavia Praha, FK Mladá Boleslav, SK Sigma 
Olomouc, FK Baník Most, Bohemians 1905, 
FC Hradec Králové, FK Dukla Praha, FK Jablonec, 
SC Xaverov, FAPV Děčín, FK Junior Teplice, 
1.  FK  Příbram, ŠK Slovan Bratislava, AC Trenčín, 
SK  Dynamo České Budějovice, společný tým 
SK Rapid Psáry a Čechoslovan Dolní Jirčany (mladší 
přípravka)

 � Jak jste koncipovali herní řád?
Fotbalové hřiště bude rozděleno na 4 menší. Každé 

utkání bude trvat 15 minut a hrát se bude bez pře-
stávky. První zápasy jsou naplánovány na 9.30 hod., 
finále na 17.00 hod. 

 � O vašem synovi je známo, že hraje za Psáry i za 
Slavii. Čí posilou bude v tomto turnaji?

Záleží, zda bude či nebude nominován trenérem 
Slavie. Pokud by se tak stalo, doufám, že to místní 
přijmou s nadhledem . Závěrem bych chtěl všechny 
místní občany vyzvat, aby v uvedenou sobotu 
22. června dorazili v hojném počtu a přišli svojí účastí 
podpořit nadšení a bojovnost všech nejmladších 
fotbalistů, kteří přijedou. Určitě se bude na co dívat. 
Oproti zápasům dospělých padá v této kategorii za 
jedno utkání kolem deseti gólů a někteří špunti už 
ve svém věku umí s míčem opravdová kouzla.

Sport František Kropáček

Psáry budou hostit velký fotbalový šampionát
FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 21. 4. 2013 (bez záruky)

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

1. Zvole 17 15 1 1 77:13 46 (22)

2. Zbuzany 17 15 1 1 61:5 46 (19)

3. Psáry 16 10 1 5 55:44 31 (7)

4. Horoměřice 18 9 4 5 48:37 31 (4)

13. Úhonice 18 5 1 12 27:57 16 ( -11)

14. Libčice 17 4 0 13 25:70 12 (-15)

Poslední zápas: 
Psáry A – Dobrovíz 4:2 (2:1) 
Branky:  Čavoj František, Brych Marek, Kore Gökmen, 

Závodský Ondřej – Bajar Ondřej, Kříž Milan

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

1. D. Jirčany 12 8 3 1 39:7 27 (9)
2. K. Přívoz 13 8 3 2 43:23 27 (6)
3. Okrouhlo 13 8 3 2 32:13 27 (6)
4. Hradištko B 13 7 3 3 47:21 24 (6)
5. Psáry B 11 4 4 3 29:23 16 (-2)
6. Průhonice B 12 5 1 6 39:39 16 (-2)
7. Vestec B 13 4 2 7 22:39 14 (-7)
8. Libeň 13 4 2 7 22:49 14 (-7)

11. Radlík B 12 1 3 8 13:47 6 (-9)
Poslední zápasy: 
Hradištko B  – D. Jirčany 1:1 (0:1) 
Branky:  Rodek Marcel – nehlášeno
Vestec B – Psáry B 4:2 (1:1) 
Branky:  Janeček 2, Bencsik, vlastní – Závodský, Brych Marek

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

1. Zlatníky 13 11 1 1 76:14 34 (16)
2. Všenory B 12 10 0 2 61:26 30 (15)
3. Klinec 12 8 1 3 43:15 25 (10)
4. Vonoklasy B 12 6 1 5 29:22 19 (1)
5. D. Jirčany B 13 6 1 6 24:32 19 (-2)
6. Kytín 11 5 1 5 23:29 16 (-2)
7. Kazín B 13 4 2 7 29:32 14 (-4)
8. Mníšek B 12 4 1 7 23:36 13 (-5)

11. Měchenice B 11 1 0 10 12:41 3 (-18)
Poslední zápas:
D. Jirčany B – Kazín B 0:2 (0:1)
Branky: Tenkrát Petr, Pěkný Sebastian

Soutěž požárních družstev
V sobotu dne 11. 5. od 9 hod. se uskuteční na 

hřišti v Psárech soutěž požárních družstev dvanác-
tého okrsku. V prvním kole požárního sportu se 
zúčastní družstva – Dolní Jirčany, Psáry, Jílové 
u Prahy, Luka pod Medníkem, Libeř, Libeň, Pohoří 
a Kamenný Újezdec.

Zveme všechny příznivce, aby nás přišli podpořit 
a strávit příjemný den.

Úžasná podívaná – fotbalový 
zápas Slavia – Psáry

V úterý 11. 6. od 18 hod. se bude hrát přátelský 
fotbalový zápas mezi bývalými oporami fotbalové 
Slavie a reprezentace (Kuka, Šmicr, Poborský, Bejbl, 
Kozel a další) a SK Rapid Psáry. Zveme všechny 
příznivce fotbalu.

Pořádá SDH Psáry a SK Rapid Psáry.



32� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�DUBEN�2013 www.psary.cz� 33

Šárka Novotná a Kateřina Zanášková

Volejbalový oddíl, teď už i formálně
Spousta kulturních akcí, které se konaly v naší obci 

a týkaly se hlavně věkově nejmladších obyvatel, se 
dělá za pomoci a přispění členů „volejbalového 
oddílu“. Tak to obvykle stálo v poděkování těm, kteří 
se o danou akci nějakým způsobem organizačně 
zasloužili. 

Mnozí z vás si jistě všimli, jak se tito volejbaloví 
nadšenci celkem pravidelně scházeli na asfaltovém 
plácku (který je již naštěstí minulostí) u fotbalového 
hřiště v Dolních Jirčanech a snažili se zde hrát volejbal 
dle svých schopností a možností. Z pohledu venkov-
ního pozorovatele to vypadalo jako oddílové usku-
pení, protože se mezi hráči obvykle vyskytoval 
i někdo, komu by se dala přiřknout role trenéra. Tito 
volejbalisté však byli spíše jakýmsi volejbalovým 
kroužkem než místním sportovním klubem. Postupem 
času přibyli další a další hráči různé herní úrovně 
a  vyvstala otázka, jak dál. Počtem hráči již o dost 
překročili číslo 12, tedy ideální stav pro neorganizo-
vané hraní na jednom hřišti, herně se někteří zlepšili, 
jiní na své herní úrovni zůstali. Jak se tak mezi hráči 
diskutovalo, vyplynulo, že by se v zásadě nikdo 

nebránil organizovanému tréninkovému vedení, aby 
se herně a technicky posunul dál. 

Naštěstí od řečí nebylo daleko ke skutkům. Dne 
15. 3. 2013 byla do klubovny u tenisových kurtů Tenis 
Czech Olten v Dolních Jirčanech svolána první volej-
balová schůze s jasným cílem dohodnout se, co 
s takovou hráčskou, týmovou a herní základnou dál. 
S ohledem na existující počet aktivních hráčů vystou-
pila do popředí myšlenka na vznik volejbalového 
oddílu, který má jasnou strukturu, vedení a tím 

i  zřejmé kompetence. Většina tuto myšlenku pod-
pořila a volejbalový oddíl byl na světě. Následně byl 
zvolen organizační výbor, trenéři a byly stanoveny 
termíny oddílových i otevřených tréninků. Organizační 
výbor tvoří tři lidé – předsedkyně Romana Hájková 
(hajkova.romana@centrum.cz), místopředsedkyně 
Šárka Novotná a pokladní Kateřina Zanášková. Od 
oddílové struktury je očekáváno hlavně zjednodušení 
komunikace ve všech věcech spojených se samotným 
hraním, koupí potřebného vybavení, rezervacemi 
a úhradou za hrací plochy. Spadá sem i organizování 
různých turnajů, jak pro místní hráče, tak pohárových 
turnajů s přizváním hostujících družstev. Ti, co měli 
či mají s volejbalem co do činění na vyšší úrovni, se 
uvolili předat něco ze svých zkušeností ostatním 
a  ujmout se role trenérů, za což jim vyjadřujeme 
veliké díky. Jedná se o Petra Huspeninu, Jana Javůrka, 
Aleše Kohouta a Ivana Koláře. K dnešnímu datu má 
oddíl 30 členů. Oficiální uzavřený oddílový vedený 
trénink se koná každé pondělí od 18 do 20 hodin na 
dvou tenisových kurtech Tenis Czech Olten v Dolních 
Jirčanech. Ostatní (včetně členů oddílu) mají možnost 

jít si dále zahrát každý čtvrtek od 19 do 21 hod na 
multifunkční hřiště u Hospůdky na hřišti v Dolních 
Jirčanech. Tímto jsou samozřejmě zváni všichni z řad 
volejbalových příznivců, ať už ke vstupu do oddílu, 
nebo jen nezávislému oťuknutí. Informace o důleži-
tých událostech a turnajích jsou mimo jiné vyvěšo-
vány na nástěnce v recepci tenisových kurtů Tenis 
Czech Olten.

Přejme novému oddílu pevnou hráčskou základnu 
a zapálení pro volejbal jako dosud.

Velká soutěž o nejlepší čarodějnickou 
masku v Psárech a Dolních Jirčanech
Naše obec vyhlašuje během čarodějnických rejů v Psárech a Dolních 

Jirčanech soutěž o nejlepší dětskou masku. Soutěž proběhne během pálení 
čarodějnic v Dolních Jirčanech i v Psárech. Z malých čarodějů a čarodějnic 
budou vyhodnoceny vždy tři nejlepší masky.

Přijďte na  tradiční 
pálení čarodějnic 
v Dolních Jirčanech

Kdy a kde? V úterý 30. 4. 
na hřišti v Dolních Jirčanech. 

Na co se můžete těšit? 
Navečer oheň s pálením čaro-
dějnice, tradiční občerstvení 
a pití pro všechny, pro děti 
špekáček zdarma. 
Od 20 hod. hraje skupina 
FISHMENI. Překvapením 
večera budou orientální 
tanečnice! Celý den je 
určený pro návštěvníky 
všech věkových 
kategorií.

Zveme Vás již na 
7. ročník tradiční akce 

Pálení čarodějnic 
v Psárech Na Vápence 

dne 30. 4. 
18–20 hod. dětské hry

20.15 hod. vyhod-
nocení her a nejhez-

čích masek
Přijďte si prožít pří-

jemný večer s přáteli 
a ratolestmi, které Vám 

velmi rádi zabavíme. Uhaste 
žízeň korbelem dobrého 

moku, nasyťte svůj hlado-
vý žaludek 

výborným pokr-
mem a užijte si 
příjemný večer 

u ohně.
 Budeme se na Vás těšit!Milé volejbalistky 

a volejbalisti,
tímto vás zveme na historicky první čaroděj-
nický volejbalový turnaj, který se bude 
konat 30. 4. na multifunkčním hřišti v Dolních 
Jirčanech u hospůdky „Na hřišti“. Sraz hráčů je 
v 18 hod. Turnaj je určen pro všechny amatérské 
volejbalistky/ty z Dolních Jirčan a Psár, kteří se rádi 
baví a mají radost ze hry. 
Info na tel. 602 100 530, 725 833 082.

Kultura

Hasiči Psáry zvou všechny děti
dne 30. 4. od 18 do 21 hod. na hřiště 

v Psárech. Bude pro ně připraven ohýnek 
a zdarma buřty a limonáda. 

Pak přesun na Vápenku.
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8. června 2013 Vás srdečně 
zveme na 8. ročník dětského dne, 

 tentokrát v pravěkém duchu. 
Začínáme ve 13.00 hod. na fotbalo-

vém hřišti v Dolních Jirčanech. 
Čeká Vás odpoledne plné her, zábavy 

a soutěžení. Moc se těšíme!

Zveme Vás na Dětský den 
v Psárech, který se bude konat 

1.  června od 14 hodin na fotbalovém 
hřišti. Těšit se můžete na odpoledne 

plné her, zábavy a odměn. 

Noc kostelů 2013
je pozváním pro vás všechny,

•	kdo	byste	rádi	(třeba	poprvé)	vstoupili	do	
budovy,	kterou	denně	míjíte,

•	kdo	máte	zájem	poznat	její	architekturu,	
výzdobu,	historii	a	zajímavosti,

•	kdo	se	chcete	blíže	seznámit	se	společenstvím	
lidí,	kteří	se	v	ní	scházejí,

•	kdo	se	toužíte	dozvědět,	proč	a	čím	je	toto	
místo	posvátné...

Přijďte v pátek 24. května 2013
do kostela sv. Václava v Dolních Jirčanech

Od	18	do	20	hod.	bude	připraven	například:
•	koncert	duchovní	hudby,

•	vyprávění	o	bibli,	historii	kostela	i	obce,
•	prohlídka	kostela,	věže	a	zvonů,

•	nakonec	překvapení.

Těšíme se na vás!

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, facebook: muzeumjilove
Aktuálně v našem muzeu probíhají tyto výstavy:
9. 3.–5. 5. 2013  Zpráva o divadle II. 
Výstava Petra Koubka ke 105. výročí založení Spolku 
českých bibliofilů.
2. 3.–12. 5. 2013 Tradice stále živá... 
Výstava kraslic a dalších velikonočních předmětů ve 
spolupráci s klubem lidové tvorby.
Připravované výstavy:
13. 4.–16. 6. 2013 Ponorka Victoria
Obrazy – plastiky – reliéfy Rudiho Lorenze.
13. 4.–30. 6. 2013 Řežba
Ukázky prací studentů v oboru řezbářství.
11. 5.–30. 6. 2013 Skvosty podzemí
Fotografie podzemí, drahé kamení, šperky.
Připravované akce:
31. 5. 2013  Muzejní noc
6. 7. 2013   Muzejní potlach

Středa 18.30 hod. ZÁKLADNÍ od 2.10.2013
Středa 20.30 hod. MÍRNĚ POKROČILÍ od 2.10.2013
Čtvrtek 18.30 hod. VÍCE POKROČILÍ II. od 3.10.2013
Čtvrtek 20.30 hod. SPECIÁLNÍ od 3.10.2013
Neděle 18.30 hod. POKROČILÍ od 6.10.2013
Neděle 20.30 hod. VÍCE POKROČILÍ I. od 6.10.2013

na PODZIM 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: DUBEN 2013, vyšlo 26. 4. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 1. 6. 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,-

Jílovská malířka  
MgA. Dominika Čapková, 

absolventka 
Akademie 
výtvarných 
umění, ilustrá-
torka dětských 
knih, představí 
na prodejní 
výstavě své ole-
jomalby 
v Městské 
knihovně Jílové 
u Prahy. Výstava 
trvá do konce 
května. 16. 5. 
pořádá výtvarni-
ce dílnu pro děti 
se čtením.

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
24. 5., 7. 6., 21. 6.,19.30 hod.  Tančírny
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Kouzelná 9kolfčka 
PoskytuJeme celodennr hlldanl dětr formou lkoiiCky, v rodinném 
domě s velkou zahradou, na kterou SVJ1í krásně po celý den 
slunlčko. Od Zán pro Vás plipravujema spoustu novinek a aktivit 
pro děti. Pfijdte se k ném podlvat. Moc se na Vés těiUme • 

PnMmll doba: Po- N, 7:30 -18:00 hod • 
Zajistíme hlídáni večer a o vi'kendech 

Vykouzlíme Vašim dětem úsměv na tváři 

LETN( PAIMESTSKe TABORY od 15.7.2013. 
CENA ZA T'?DEN 1 500,· nebo 300,· DEN • 

Ti:.SrME SE NA KOUZELN!: LÉTO S VASIMI DB"MI 

www.kouzelnaskolicka.cz 
email: kouzelnaskollcka Ovolny.cz 

Azalková 74 ~\ . 
252 42. Jesenice- Hornr Jirčal'ly--_ 

tel.# +420 602 567 461 ~) 
IC:88604624 
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