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Obsah
  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 
všed ní dny v pracovní době 
kzehrovice@rumpold.cz,  312 658 057 
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 prac. době)

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

Obecní úřad – úřední hodiny 
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
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
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 strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

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 
vyzvednout 
na obecním 
úřadě, v  trafice 
nebo ve sběr-
ném dvoře.

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 Poplatky za komunální odpad 2014
 10 Včasná pomoc zachránila lidský život
 11 Nominace obce Psáry na cenu Bílé lilie
 12 Výběr z realizovaných akcí roku 2013
 13� Co�se�v�obci�udělalo
 14 Vodohospodářská infrastruktura v naší 

obci
 15 Spolupráce metropolí a přilehlých obcí 

má ve světě zelenou
Sociální komise

 16 Pojďte s námi do divadla
 16 Setkání seniorů 
 17 Úspěšné korálkování pro seniory 

pokračuje
 17 Máte volné místo na stěně?
 17 Vlastní výrobky potěší nejvíce
 18 Opět předvánoční Drážďany
 19 Univerzita třetího věku aneb na studium 

není nikdy pozdě
 20 Naše obec má 16 nových občánků
 21 Pečovatelská služba je nedílnou součástí 

služeb v naší obci
 21 Další diskuze nad osudem jirčanské 

návsi
 22 Staročeský advent přinesl vánoční 

atmosféru
 25 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  

za říjen a listopad 2013
Škola

 26 Mateřská školka
 27 Základní škola

 30 Připraveni na chemické havárie
 31 Nález pamětního medailonu z roku 1912
Sport

  31 Fotbalové tabulky
 32 Drakiáda 2013 aneb létali draci i dravci
 33 Psárské Havelské posvícení 2013
 34 Kultura

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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Důležitá telefonní čísla 
a informace

Krásné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší do 
nového roku 2014 vám přeje 
vedení obce Psáry

Vánoční strom na Štědříku (naproti OÚ Psáry) 
dodala MS Borovina pod vedením pana Racze. 
Strom ozdobili dolnojirčanští hasiči.  
Všem děkujeme!

16. ledna, 15.30 hod.
Smolíček Pacholíček – 
interaktivní pohádka 

pro nejmenší
Obecní úřad Psáry

15. a 29. ledna, 16 hod.
Korálkování
Obecní úřad Psáry

12. února, 15 hod.
15. setkání seniorů
Obecní úřad Psáry

27. února, 15.30 hod.
Rákosníček a hvězdy 

– interaktivní 
pohádka pro 

nejmenší
Obecní úřad Psáry

9. ledna, 14 hod. 
Univerzita 

třetího věku
Obecní úřad Psáry

26. února, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
Obecní úřad Psáry

11. února, 19 hod.
Komedie  
Holky z kalendáře
divadlo ABC

w

ww.psary.cz4
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Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2013 ze dne 14. 10. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 152/23–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.  IV–
12–6014402/3 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na 
pozemcích p. č. 22/7 a p. č. 558/3 v k. ú. Psáry za jedno-
rázovou úhradu 11.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 153/23–2013
I. schvaluje

Záměr směny pozemků p.  č. 679/12 o výměře 19 m² 
a  679/13 o výměře 15 m² za pozemek p.  č. 1077/2 
o  výměře 34 m² vše v k. ú. Psáry. 

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

RO Usnesení č. 154/23–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Dodávku dlažby pro 
zpevněnou plochu u kolumbária“:

• Stavebniny Raab Karcher za 52.863,- Kč bez DPH (výr. 
Presbeton),

• Stavospol s. r. o. za 52.148,- Kč (výr. Presbeton) a za 
51.831,20 Kč (výr. Beton Brož),

• Dektrade a. s. za 54.208,- Kč (výr. Beton Brož).

II. schvaluje
Nejvýhodnější cenovou nabídku na „Dodávku dlažby 
pro zpevněnou plochu u kolumbária“ od Stavospol 
s. r. o. za cenu 51.831,20 Kč bez DPH (výr. Beton Brož). 

III. souhlasí
S úhradou faktury za dodávku dlažby pro zpevněnou 
plochu kolumbária od Stavospol s. r. o.

IV. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

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

RO Usnesení č. 155/23–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry, 
Rodinným centrem Dolní Jirčany a Základní školou 
a  Mateřskou školou Psáry. Předmětem smlouvy je 
poskytování příspěvku ve výši 920,- Kč/dítě (celodenní 
 režim) nebo 550,- Kč/dítě (polodenní režim) za max. 
20 dětí starších tří let v celodenním režimu. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 156/23–2013
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. st. 82/3 o výměře 69 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 4.000,- Kč/m². 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2013 ze dne 30. 10. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Bc. Michal Petz
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 157/24–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku p. č. PK 63 v k. ú. 
Dolní Jirčany mezi obcí Psáry (pronajímatel) a Agro 
Jesenice a. s. (nájemce) za cenu 2527,30 Kč/rok. Smlouva 
je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 158/24–2013
I. bere na vědomí

Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Psáry za 

rok 2012/2013.

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

RO Usnesení č. 159/24–2013
I. schvaluje

Uzavření 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 dne 10. 11. 2013.

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

RO Usnesení č. 160/24–2013
I. bere na vědomí

Zápis z jednání školské komise dne 10. 10. 2013.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 161/24–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2013 ze dne 11. 11. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 162/25–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Psáry (půjčitel) 
a Potex s. r. o. (vypůjčitel) na umístění 3 kontejnerů na 
oděvy v obci za cenu 5.475,- Kč/rok/3 kontejnery + 
5.475,- Kč roční příspěvek na neziskovou činnost v obci. 
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 163/25–2013
I. uděluje

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

• Panu P. Máchovi – pozemek p. č. 409/3 v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 164/25–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12–
6010094/03 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na 
 pozemku p. č. 343/103 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu 7.000,- Kč. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 165/25–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2013 ze dne 25. 11. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 166/26–2013
I. schvaluje

Pravidla obce Psáry pro poskytování informací dle záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

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

RO Usnesení č. 167/26–2013
I. bere na vědomí

Žádost Ing. Junga na bezúplatný převod infrastruktury, 
komunikace a pozemků do vlastnictví obce. Žádost 
bude předložena zastupitelstvu obce k projednání. 

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

RO Usnesení č. 168/26–2013
I. schvaluje

Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (nájemce) 
a Lesy České republiky s.  p. (pronajímatel). Předmětem 
smlouvy je nájem části (83  m²) p.  č. 335/3 v  k.  ú. Dolní 
Jirčany za cenu 415,- Kč/rok na dobu určitou tj. do 1. 12. 
2023.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 169/26–2013
I. souhlasí 

S vyhlášením avíza k výběrovému řízení malého roz-
sahu na akci „TDI pro akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany 
–  lokalita Vysoká a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – loka-
lita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.

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

RO Usnesení č. 170/26–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 k  podnájemní smlouvě ze dne 
23. 8. 2013 mezi obcí Psáry (nájemce) a Základní školou 
a Mateřskou školou Psáry (pronajímatel). Předmětem do-
datku je změna předmětu nájmu tj. vyjma bytu v č. p. 795. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 171/26–2013
I. revokuje

Usnesení rady obce č. 143/21–2013 ze dne 16. 9. 2013.
II. schvaluje

Uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
( nájemce) a Mgr. Martinou Běťákovou (podnájemce). 
Předmětem smlouvy je podnájem bytu v  č.  p. 795 za 
4.025,- Kč měsíčně na robu určitou do 31. 7. 2014 .

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 172/26–2013
I. bere na vědomí

Žádost M. Krejzy na bezúplatný převod splaškové 
 kanalizace do vlastnictví obce. Žádost bude předložena 
zastupitelstvu obce k projednání. 

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

RO Usnesení č. 173/26–2013
I. souhlasí

Se záměrem uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi 
Středočeským krajem jako vypůjčitelem a obcí Psáry jako 
půjčitelem pozemků, které  budou zabrány  dočasným 

záborem v souvislosti s realizací a následným užíváním 
stavby „Cyklostezka Psáry–Libeř–Libeň“. Konečné znění 
smlouvy bude předloženo radě obce ke schválení po 
připomínkování Krajským úřadem. 

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

RO Usnesení č. 174/26–2013
I. schvaluje

7. rozpočtové opatření na rok 2013 bez navýšení – 
 přesun v §.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2013 ze dne 2. 12. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 175/27–2013
I. schvaluje

Záměr pronájmu nebytových prostor provozovny, 
 sociálního zařízení a skladu v budově č. p. 3 na pozemku 
p. č. st 28 v k. ú. Dolní Jirčany na dobu určitou 1 roku, 

a to od 1. 1. 2014.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 176/27–2013
I. souhlasí

S proplacením faktur dle předloženého soupisu.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2013 ze dne 11. 12. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Ing. Antonín Rak, Naděžda Komárková, 
Václav Novák, Pavel Kuka, Olga Kramosilová

Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Jakub Adámek, 
Pavel Otruba, JUDr. Josef Podlaha, 
Lucie Kubalošová, 
Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, 
Ing., Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Usnesení č. 49/06–2013
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 50/06–2013
I. bere na vědomí

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

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 51/06–2013
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice 
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ulice Pod Kostelem“.

II. schvaluje
Zadávací dokumentaci vč. smlouvy o dílo k  výběro-
vému řízení na zhotovitele stavby „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem 

a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice 
Pod Kostelem“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku, která je 
pověřená otevíráním obálek s  nabídkami, posouze-
ním kvalifikačních předpokladů – zhotovitel stavby 
„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice 
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ulice Pod Kostelem“ ve složení: Ing. Sovina, 
Ing. Rieger, Vlasta Málková, Renata Sedláková, Nikola 
Alferyová a jako náhradníci: Ing. Watzek, Ing. Nádvorník, 
Ing. Jaško, I. Janečková a V. Novák.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 52/06–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Ing. Jiřím Skalickým (dárce). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný převod vodovodního řadu, splaškové 
a dešťové kanalizace, komunikace, veřejného osvětlení 
a přípojek vodovodu a spl. kanalizace v ul. Lipová. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 53/06–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Martinem Krejzou (dárce). Předmětem smlouvy je 
bezúplatný převod splaškové kanalizace v ul. Hlavní. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 54/06–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Ing. Petrem Jungem (dárce). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný převod splaškové kanalizace vč. přípojek, 
vodovodního řadu vč. přípojek, odvodňovacího příko-
pu, komunikace a veřejného osvětlení v ul. Ke Kukaláku 
a Javorová.

II. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a Ing. Petrem Jungem (dárce). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný převod pozemků p.  č. 129/56 o výměře 
693 m², p. č. 129/67 o výměře 115 m² v k. ú. Dolní Jirčany. 

III.  pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 55/06–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy č. lV–12–6300314 mezi obcí 
Psáry (prodávající) a ČEZ Distribuce a.  s. (kupující). 
Předmětem smlouvy je převod pozemku p.  č. st. 1372 
o výměře 5 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 20.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 56/06–2013
I. pověřuje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a Tomášem Pavlíčkem (kupující). Předmětem smlouvy je 
převod pozemků p. č. st 1389 o výměře 4 m², p. č. 93/7 
o výměře 74 m² a p. č. 577/40 o výměře 105 m² vše v k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu 219.600,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 57/06–2013
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce) 
zálohu ve výši 67.500,- Kč. Příspěvek bude použit k po-
krytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) zálohu 
ve výši 57.500,- Kč. Příspěvek bude použit k  pokrytí 
 nákladů spojených s činností SDH.

III. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce) 

zálohu ve výši 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k  pokrytí nákladů spojených s činností SK.

IV. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany 
(příjemce) zálohu ve výši 93.000,- Kč. Příspěvek bude 
použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK. 

V. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry (příjemce) zálo-
hu ve výši 12.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
 nákladů spojených s činností LTC.

VI. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (příjemce) zálo-
hu ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností MS.

VII. schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a Centrem Mozaika (příjemce) 
ve výši 250.000,- Kč. Příspěvek bude použit k  pokrytí 
nákladů spojených s činností centra.

VIII. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 58/06–2013
I. schvaluje

Znění Směrnice o poskytování dotací občanským sdru-
žením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu 
obce Psáry. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 59/06–2013
I. schvaluje

8. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – navýšení 
o 5.351.280,- Kč.

II. pověřuje
Radu obce Psáry příp. schválením rozpočtového opatře-
ní obce na rok 2013 ke konci tohoto roku do maximální 
výše 200.000,- Kč i v příp. přijetí účelové dotace. 

III. pověřuje
Radu obce Psáry schválením rozpočtových opatření, 
jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu 
(dotace), bezodkladně. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 60/06–2013
I. schvaluje

Rozpočet obce Psáry na rok 2014 ve výši 58.095.900,- Kč 
jako schodkový – příjmy ve výši 43.095.900,- Kč, finan-
cování 15.000.000,- Kč a výdaje ve výši 56.366.500 - Kč, 
financování ve výši 1.729.400,- Kč.

II. schvaluje
Rozpočtový výhled na roky 2014–2016.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení č. 61/06–2013
I. schvaluje

Úpravu Jednacího řádu zastupitelstva ze dne 2. 3. 2011 
s účinností od 1. 1. 2014. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 62/06–2013
I. schvaluje

Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí formou 
finančního daru za činnost v roce 2013 dle §85, odst. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 63/06–2013
I. schvaluje

Výši poplatků na rok 2014 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. 2013.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 64/06–2013
I. bere na vědomí

Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 

115D212000495 na akci „Pořízením zametací multikáry 
k čistému vzduchu v obci Psáry“. 

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
č. 12111212 na akci „Pořízením zametací multikáry k čis-
tému vzduchu v obci Psáry“ mezi obcí Psáry a Státním 
fondem životního prostředí ČR. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 65/06–2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o přistoupení k  závazku mezi obcí 
Psáry a Senior domem Jesenice a.  s. a Green House 
Jesenice s. r. o. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 66/06–2013
I. schvaluje

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Psáry 
na rok 2014: 26. února, 23. dubna, 25. června a 17. září.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Příloha č. 1 –  Usnesení Zastupitelstva obce Psáry 
č. 6–2013

Odměny pro členy výborů a komisí za činnost 
v roce 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

Smolová 1000 Sociální komise

Svobodová 2000 Sociální komise

Kopp 3000 Stavební komise

Laboutka 3000 Stavební komise

Příjmení Odměna 
[Kč]

Funkce

Šolc 3000 Stavební komise

Šorm 3000 Stavební komise

Málková 3000 Stavební komise

Vácha 3000 Stavební komise

Málek 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

Jedličková 2000 Školská komise

Šmerglová 2000 Školská komise

Běťáková 2000 Školská komise

Hojer 2000 Školská komise

Nezmarová 2000 Školská komise

Celkem 62 000

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2013 ze dne 9. 12. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 

Olga Kramosilová
Nepřítomni: Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 177/28–201 
I. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 9 mezi obcí Psáry a Vodohos-
podářskou společností Benešov s. r. o. Předmětem 
dodatku je prodloužení platnosti smlouvy nejdéle 
do 30. 6. 2014.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 178/28–2013
I. schvaluje
Doplnění usnesení č. 173/26–2013 z 25. 11. 2013 
o přehled dotčených pozemků stavbou „ Cyklostezky 
Psáry–Libeř–Libeň“: 

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

RO Usnesení č. 179/28–2013
I. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpra-
cování PD pro rekonstrukci komunikace Sportovců 
vč. projektu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro 
stavební povolení vč. projednání (vč. ÚR pro dešťo-
vou kanalizaci)“. 
II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD 
pro rekonstrukci komunikace Sportovců vč. projek-
tu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro stavební 
povolení vč. projednání (vč. ÚR pro dešťovou kana-
lizaci)“. 
III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zpracování PD pro rekonstrukci komuni-
kace Sportovců vč. projektu nové dešťové kanaliza-
ce v  rozsahu pro stavební povolení vč. projednání 
(vč. ÚR pro dešťovou kanalizaci)“ ve složení: Vlas-
ta  Málková, Renáta Sedláková, Nikola Alferyová, 
 náhradníci: Ing. Petr Jaško, Iva Janečková. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 180/28–2013
I. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 

osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zajištění TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jirča-
ny – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kana-
lizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice 
Pod  Kostelem“. 
II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na zajištění TDI pro 
akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirča-
ny – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.
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III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na zajištění TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a ka-
nalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a uli-
ce Pod Kostelem“ ve složení: Ing. Miroslav Kessler, 
Vlasta Málková, Nikola Alferyová, náhradníci: Olga 
Kramosilová, Iva Janečková. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 181/28–2013
I. schvaluje
Plán inventur na rok 2013, zahájení 10. 12. 2013 
a ukončení 31. 1. 2014. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 182/28–2013
I. schvaluje
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 
 Psáry na rok 2014. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 183/28–2013
I. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na akci „Informační 
a orientační systém obce Psáry“ ze Středočeské-
ho fondu rozvoje obcí a měst v maximální výši do 
150.000,- Kč a závazkem spolufinancovat akci mini-
málním podílem 5 % nákladů. 
II. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na akci „Mobiliář pro 
knihovnu Psáry“ ze Středočeského fondu kultury 
a obnovy památek v maximální výši do 40.000,- Kč 
a závazkem spolufinancovat akci minimálním podí-
lem 5 % nákladů. 
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Informace z obce

Poplatky za komunální odpad 2014
Usnesením Zastupitelstva obce Psáry konaného 

11. 12. 2013 se výše cen za svoz komunálního odpadu 
v  obci dle obecně závazné vyhlášky č.  7/2006 
nemění.
popelnice 120 litrů (jedna známka) 2.145,- Kč
popelnice 240 litrů (dvě známky) 3.795,- Kč
odpady rekreační objekt 1.210,- Kč
pes 100,- Kč
druhý a další pes 200,- Kč

Poplatek je splatný do 28. 2. 2014.
Úřední hodiny: 
 pondělí 8,00–12,00, 13,00–17,00 
středa 8,00–12,00, 13,00–18,00
Číslo účtu: 23734349/0800 Česká spořitelna a. s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti 
nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nebudou posílány.

Ivana Šimková 

Dne 23. 12. 2013 (pondělí) a 31. 12. 2013 (úterý) bude obecní úřad pro veřejnost 
uzavřen.
Dne 25. 12. 2013 (středa) a 1. 1. 2014 (středa) bude sběrný dvůr uzavřen.
Knihovna bude do konce roku pro nemoc uzavřena. Otevřeno bude od 7. 1. 2014.

Včasná pomoc zachránila lidský život
Dne 22. října 2013 byli naši spoluobčané Jiří Kříž, 

Andrea Burianová a Daniel Tačner svědky náhlého 
zkolabování cyklisty, kanadského občana. Nezaváhali 
a  ihned zavolali záchrannou službu. Než odborná 
pomoc dorazila, cyklistu oživovali a prováděli umělé 

dýchání a masáž srdce. Dnes již můžeme směle říci, 
že bez jejich včasné pomoci by cyklista nepřežil. 
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za jejich 
 lidskost, pohotovost a včasnou pomoc.

Ing. Ivo Vondráček, SDH Psáry

Vít Olmr

Nominace obce Psáry na cenu Bílé lilie
Směřování činnosti obecního úřadu směrem k otevřené společnosti vyneslo obci Psáry nominaci na prestižní 

cenu Bílá lilie za příkladný přístup k dodržování principů transparentní správy věcí veřejných.

Cena je udělována za mimořádný přínos při pro-
sazování principu transparentnosti ve veřejné správě 
a může ji získat jednotlivec nebo skupina spolupra-
cujících osob. Vůbec první ocenění Bílé lilie převzali 
z rukou exprezidenta ČR Václava Havla v listopadu 
2011 Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti a mís-
tostarostka Černošic Daniela Göttelová. Loni skleně-

nou sošku vyhrál redaktor Lidových novin Tomáš 
Němeček za úspěšný pokus nabourat hranice mezi 
právem na ochranu soukromí a právem na svobodný 
přístup k informacím v souvislosti se státními zaměst-
nanci. Vítěz ceny Bílé lilie obdržel skleněnou sošku 
ve tvaru lilie a dar ve výši 200 tisíc korun sponzorovaný 
Fondation Zdenek et Michaela Bakala. 

O tom, kdo si letošní cenu Bílé lilie odnese, roz-
hodla porota složená ze zástupců akademické sféry, 
neziskového sektoru, byznysu a médií. Možnost 
nominovat své favority měli jak členové poroty, tak 
i veřejnost. V porotě pro rok 2013 zasedli Oldřich 

Kužílek, autor projektu Otevřete.cz a držitel ceny Bílé 
lilie za rok 2011, dále držitel ceny Bílé lilie za rok 2012, 
novinář a právník Tomáš Němeček, manažerka 
a  právnička Monika Ladmanová z IBM, novinářka 
Pavla Holcová z Centra pro investigativní žurnalistiku, 
a historik a pedagog Pavel Král z Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity. 

Letošního laureáta vybrala porota z osmi finalistů, 
mezi které patří například Nové Město na Moravě 
a Liberecký kraj (vítězové prestižní soutěže OTEVŘENO 
X ZAVŘENO Otevřené společnosti o. p. s., ve které jsme 
rovněž byli oceněni), Kamil Gregor a  KohoVolit. eu za 
online projekty VolebníKalkulačka.cz 
a OtevřenéVolby.cz a další. Ačkoli se naší obci získat 
Bílou lilii nepodařilo, již sama nominace se v kontextu 
oceněných stala velikou poctou. Srdečně blahopře-
jeme vítězi!

Na www.psary.cz se o Bílé lilii, nominovaných 
a vítězi můžete dozvědět více.

Obec Psáry nominována za mimořád-
nou transparentnost obecního úřadu

Obec Psáry je nominována za příkladný přístup 
k dodržování principů transparentní správy věcí 
veřejných. Pod vedením starosty Milana Váchy 
město zavedlo online zveřejňování zakázek s pro-
kliky k detailním informacím o každé z nich, zve-
řejňuje veškeré faktury a s pětidenním předstihem 
také detailní podklady pro jednání zastupitelstva 
obce. Psáry také vstoupily do povědomí sporem 
s ÚOOÚ, když v rámci snahy o transparentnost obec 
zveřejnila videozáznam zasedání zastupitelstva, 
během kterého zazněly osobní údaje ředitelky 
místní základní školy, konkrétně výše její mzdy 
a odměn. Spor začal uložením pokuty obci v roce 
2011, zástupci obce poté důvody k uložení pokuty 
zpochybnili a ve spolupráci s hnutím Oživení podali 
proti tomuto rozhodnutí rozklad a po jeho zamítnutí 
i žalobu. V dubnu 2013 Městský soud v Praze této 
žalobě v plném rozsahu vyhověl. Rozsudek je 
pravomocný a nastoluje případný precedens i pro 
ostatní úřady, které zveřejňují záznamy ze zasedání 
zastupitelstev. ÚOOÚ se v tuto chvíli brání kasační 
stížností.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

26. 2. 2014, 18 hod.

w

ww.psary.cz
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Kolumbárium 
v Dolních Jirčanech

Již nyní můžete v úředních hodinách na Obecním 
úřadu v Psárech uzavřít nájemní smlouvu na urnové 
místo v novém kolumbáriu na dolnojirčanském 
hřbitově. Smlouvy jsou uzavírány na 10 let, cena za 
toto období je 500 Kč.

Zrekonstruovaná boží muka

Zrekonstruované školní hřiště

Beach volejbalové hřiště v areálu Domova 
Laguna Psáry

Zelená škola

Oprava památníku v Psárech

Nové autobusové zastávky Ulice HlavníUlice Nad Nádržkou

Výběr z realizovaných akcí roku 2013

Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v�obci�udělalo�v říjnu�a�listopadu�2013
 9sekání, hrabání a odvoz trávy – příkopy kolem 
ul.  Pražská, Landor, Horní, Hlavní, K Lůžku, 
Ke Kukaláku, sídl. Štědřík, Na Vápence, Dlážděná, 
Ve Svahu, Slunečná, Pod Skalou, K Junčáku, hřbitov 
Psáry, Dolní Jirčany,
 9opravy výtluků komunikací Na Výsluní, U Studny, 
Ke Kukaláku, Na Vápence, Hlavní, K Lůžku, Horní, 
Sportovců, Pod Stráží, Akátová, Pod Strání, Za psár-
skou vodárnou, V Dolcích,
 9vyčištění šachet dešťové kanalizace Ve Višničkách, 
Na Stráni, Pod Vápenkou,
 9pokládání dlažby na hřbitově Dolní Jirčany 
u kolumbária – odstranění zeminy, navážení pod-
kladního štěrku, hutnění a pokládka dlažby, pří-
prava rozvodů pro osvětlení kolumbária,
 9dokončení kontejnerových stání v ul. U Nádržky 
a Hlavní u hřiště, sídliště Štědřík,
 9oprava podemleté komunikace na můstku v ulici 
K Junčáku,
 9úklid komunikací a chodníků od listí, jeho naložení 
a odvoz v ulici K Junčáku, sídlišti Štědřík, Do Polí, 
Na Stráni, U Potoka, Psárská, Pražská, Hlavní, Horní, 
Spojovací,

 9rozvoz posypového štěrku ke komunikacím pro 
zimní údržbu,
 9umístění nových odpadkových košů do autobu-
sových čekáren,
 9úprava pěšiny v ulici Lipová, vyřezání křoví a jeho 
odvoz, odstranění pařezů a kořenů,
 9úklid a příprava návsi v Dolních Jirčanech na 
adventní trhy,
 9vyřezání křoví v ulici Pod Vápenkou u kontejne-
rového stání, Ve Višničkách, K Junčáku,
 9oprava žlabovnic pro odvod dešťových vod v ulici 
Horní,
 9oprava stěn dlážděného příkopu pro odvod deš-
ťových vod v ulici Hlavní,
 9vyčištění žlabovnic pro odvod dešťových vod 
v ulici Na Stráni, Pražská,
 9čištění krajnic komunikací Landor, část ulic Pražská 
a Jílovská, K Hlásovu,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových 
oblastí.
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Vodohospodářská infrastruktura v naší obci
Každého z nás jistě někdy napadla otázka, odkud 

se bere voda, kterou si denně pouštíme z kohoutku. 
Zajímá nás především, z jakých zdrojů a v jaké kvalitě 
vodu pijeme, jak funguje systém dopravy pitné vody 
domácnostem, případně odvod a čištění vod odpad-
ních. Vodohospodářská společnost Benešov, která je 
provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci Psáry, 
připravila ve spolupráci s místostarostkou obce Psáry, 
paní Vlastou Málkovou, několik článků, které postupně 
místním obyvatelům představí vodohospodářskou 
infrastrukturu obce Psáry. V prvním textu se čtenáři 
dozví, jak funguje vodovodní síť. Další článek představí 
kanalizační systém odvodu odpadních vod a ve třetí 
části vám přiblížíme proces jejího čištění.

Dodávka vody a vodovodní síť
Vodovod Psáry je zásoben ze tří zdrojů. Hlavním 

zdrojem je podzemní voda čerpaná z vrtu situova-
ného jihozápadně od obce Psáry v údolí Záhořanského 
potoka. Vrt je dostatečně vydatný pro zásobení takřka 
celé obce Psáry a jihovýchodní části Dolních Jirčan. 
Pro zachování maximální čistoty vodního zdroje je 
v  okolí vrtu vyhlášeno dvoustupňové ochranné 
pásmo. Surová voda je čerpána do úpravny vody, 
kde se upravuje provzdušněním a hygienickým 
zabezpečením. 

Obec Psáry a Dolní Jirčany se nachází ve velmi 

členitém terénu, proto je vodovodní síť doplněna 
o  řadu čerpacích stanic a vodojemů. Z úpravny je 
voda čerpána do vodojemu Na Vápence. Odtud voda 
gravitačně natéká do dolního tlakového pásma obce 
Psáry. Zástavba v horním tlakovém pásmu je záso-
bena pomocí automatické tlakové stanice umístěné 
ve vodojemu. Z rozvodů v obci Psáry je voda čerpána 
přes automatickou tlakovou stanici Štědřík do vodo-
jemu Na Vysoké, odkud je gravitačně zásobena 
stejnojmenná lokalita. Celková délka vodovodní sítě 
je 28 km. Z obecního vodovodu je zásobeno 2 443 
osob (údaj k 31. 12. 2012).

Severní část spotřebiště Dolní Jirčany je zásobena 
vodou z  vodního díla Želivka. Pro sídliště Štědřík 
a severozápadní část obce Psáry je voda nakupována 
od firmy Tondach.

Kvalita distribuované vody je pravidelně kontro-
lována v  laboratoři Vodohospodářské společnosti 
Benešov. Splňuje veškeré limity stanovené vyhláškou 
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou 
vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Výstavba vodovodu v Psárech a Dolních Jirčanech 
byla zahájena v 90. letech 20. století a probíhá etapově 
až do současnosti. Poslední akcí byla výstavba vodo-
jemu v lokalitě Na Vysoké v roce 2010.

Jana Syslová

Spolupráce metropolí a přilehlých obcí má 
ve světě zelenou

Koncem října se v italské Boloni uskutečnila mezi-
národní konference organizace OECD věnovaná spo-
lupráci mezi metropolemi a jejich zázemím. Za Českou 
republiku bylo organizací OECD vybráno hlavní město 
Praha a obec Psáry, jako velmi vhodný příklad popisující 
současný stav a vzájemnou interakci dvou administra-
tivních území, Prahy a Středočeského kraje.

„Konference Urban–Rural Partnership OECD ukázala, 
jak je obzvláště dnes potřebné vytvářet fungující vazby 
mezi metropolí a obcemi v jejím okolí. Ukazuje se, že 
ne ve všech vyspělých zemích světa je spolupráce 
 fungující a zavedená (USA, země Latinské Ameriky). 
Praha a Středočeský kraj patří zatím do skupiny zemí, 
kde se se spoluprací začíná a kde spolupráce není 
legislativně ani institucionálně dostatečně zakotvena. 
Přesto aktivity některých obcí – jako např. Psáry s výstav-
bou nové školy – pomáhají v konkrétních místech tuto 
situaci řešit. Nicméně hl. m. Praha a Středočeský kraj si 
uvědomily dlouhodobou neudržitelnost situace a pode-
psaly v létě r. 2013 Memorandum o spolupráci. Od léta 
intenzivně jednají pracovní skupiny a zdá se, že je shoda 
na řešení protipovodňových opatření, systému integro-
vané dopravy, ale hlavně na řešení školství, které trpí 
nerovnoměrným rozložením kapacit v území (důsledky 
růstu obcí kolem Prahy) a možnostmi financování 
závislými na obecních rozpočtech. Je dobré slyšet, že 
hlavní město Praha i Středočeský kraj si uvědomily 
důležitost vzdělání. Na konferenci byly představeny 
nové nástroje kohezní (soudržné, pozn. red.) politiky 
Evropské komise na následující období. Jeden z nástrojů 
je přímo určen k vytváření a podpoře spolupráce mezi 
regiony. Doufejme, že naše země bude příští roky lépe 
připravena na čerpání prostředků Evropské unie a výzvy 
budeme brát jako příležitosti k rozvoji vazeb tam, kde 
dnes nejsou, nebo jsou slabé,“ uvedl ing. Arch. Jaromír 
Heinc z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Starosta obce Psáry doplňuje: „Je nám ctí, že si 
organizace OECD společně s ministerstvem pro místní 
rozvoj vybrala právě naši obec. Bylo pro mne velmi 
zajímavou zkušeností poznat, jak reálně vypadá spo-
lupráce v ostatních státech světa. Tato spolupráce je 
oboustranně výhodná, přínosná a potřebná. V minulosti 
byla spolupráce mezi hlavním městem Prahou 
a  Středočeským krajem negativně ovlivněna vztahy 
politických reprezentací obou krajů. Vývoj v posledních 
měsících dává určitou naději, že by se situace mohla 
přece jenom zlepšit a že by se ve společné shodě při-
pravily potřebné infrastrukturní projekty, které by mohly 
řešit největší problémy v přípražské aglomeraci, kterými 
jsou zejména školství a doprava.“

Úpravna vody Psáry Vodojem Vápenka 2 × 200 m3

Čerpací stanice ŠtědříkVodojem Vysoká 2 × 150 m3
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Zleva ing. arch. Jaromír Hainc, Útvar rozvoje hlav-
ního města Prahy, Ing. Iveta Baťalová, ministerstvo 
pro místní rozvoj, a Milan Vácha, starosta Psár
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Pojďte s námi do divadla
Tentokrát jsme pro Vás vybrali na 11. února od 

19 hodin něžnou komedii Holky z kalendáře v diva-
dle ABC, ve které hrají například Veronika Gajerová, 
Dana Batulková, Jitka Smutná či Luba Skořepová. 
Doprava je díky panu Adámkovi opět ZDARMA. 
Odjezd je v 17.30 ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní 
Jirčany u kostela. Běžná cena vstupenky je 320 Kč, 
pro naše občany se nám podařilo získat slevu, a tak 
zaplatí jen 160 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit 
v úředních hodinách v pokladně OÚ u paní Šimkové.

Úspěšné korálkování pro 
seniory pokračuje

Akce pro seniory pořádané sociální komisí se již 
staly pravidelnou součástí života v naší obci. Mezi 
nejúspěšnější patří korálkování, 
které odstartovalo v říjnu letošního 
roku. Odpovědí, proč se tento kurz 
stal tak oblíbeným, je nejen příjem-
ná atmosféra, ale 
i fakt, že práce 
s  korálky obecně 
zlepšuje jemnou 
motoriku a cit v  rukou. 
Navíc společně sdílená 
radost z krásných vlastno-
ručně vyrobených ozdob 
a  šperků vnáší do 
života více pohody 
a radosti. 

Díky velkému zájmu bude tento kurz 
pokračovat i  nadále, a to v  termínech 
15. a 29. ledna 2014 vždy od 16 hodin na OÚ Psáry. 

Přijďte i Vy mezi nás posedět, popovídat si a navíc 
vytvořit hezkou ozdobu. 

Kdo jsou Holky z kalendáře? 
Na počátku byla skutečná událost, která se stala 

námětem pro film a později i základem úspěšné 
divadelní hry. Dámy v letech z jednoho venkov-
ského hnízda, kde není příliš bohatý společenský 
život, se domnívají, že mají své nejlepší časy za 
sebou. Každá z nich se musí vyrovnávat s nějakou 
těžkou životní situací – odchodem dítěte, smrtel-
nou nemocí manžela, krachem živnosti, manžel-
skou nevěrou – a to bez naděje, že jednou bude 
líp a že ještě za nějakým rohem čeká nový a lepší 
život. Nápad nafotit kalendář s akty je bláznivý 
úlet, který se postupně promění ve velkolepou 
vzpouru proti osudu, proti stáří, proti životní mar-
nosti. Není tak důležité, že kalendář promění ospalé 
městečko v metropoli a dámy z farního spolku 
v mediální celebrity, jako to, že jeho prostřednic-
tvím najdou, ve stínu smrti, znovu ztracenou 
svobodu, hravost, nová přátelství, nové sny a novou 
naději. Pro Divadlo ABC hru nastudoval v české 
premiéře režisér Ondřej Zajíc.

Setkání seniorů 
Již 15. setkání seniorů s členkami sociální komise 

se uskuteční dne 12. února 2014 od 15 hodin na 
OÚ Psáry. 

Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a půso-
bivou scenérií. Města obklopená etruskými stavbami, 
příjezdové cesty lemované porosty cypřišů, středo-
věké renesanční zahrady a nejpůsobivější díla 
 florentských umělců. To vše navštívíme během 
povídání o kraji vína, olivového oleje a nejkrásnějších 
západů slunce. Cestou po slunné Itálii Vás bude 
provázet Jitka Svobodová. 

Těšíme se na Vás!

Poděkování
Prvního prosince jsem se zúčastnila výroby 

adventních věnců na obecním úřadu. Byla jsem 
mile přijata, dostala jsem výborné pohoštění a při 
výrobě věnců mi děvčata poradila a pomohla. Velice 
si toho vážím. I když jsem již 20 let v důchodu, bylo 
mi mezi děvčaty dobře. Nevěděla jsem, kdy mi jede 
autobus, a tak mi jedna z dívenek velice ochotně 
našla dobré spojení na mobilu. 

Přeji všem v roce 2014 pevné zdraví a hodně 
pohody. Do této skvělé party se budu ráda 
vracet.

Věra Síkorová

Vlastní výrobky potěší 
nejvíce

Předvánoční atmosféru si během první adventní 
neděle užily všechny šikovné a kreativní ženy při 
výrobě adventních věnců v  prostorách OÚ Psáry. 

V průběhu odpoledne provoněného cukrovím a za 
poslechu vánočních koled vytvořily řadu krásných 
a originálních vánočních dekorací, které jim udělaly 
radost a zkrášlí jejich domovy během letošního 
adventu.

Blanka Vodičková

100 Kč

Máte volné místo na stěně?
Kalendář obce Psáry na rok 2014 sestavený 

z amatérských fotografií našich občanů lze zakoupit 
na obecním úřadu a v trafice na Štědříku za 100 Kč.
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Opět předvánoční Drážďany
V neděli 8. prosince nás měl čekat silný vítr a husté 

sněžení. Tak zněla předpověď počasí na termín 
našeho odjezdu na vánoční trhy do Drážďan.

Loňský výlet se nám moc líbil, proto jsme neodolali 
a přihlásili se i na letošní zájezd s předsevzetím udělat 
si hezký den. 

Potemnělé ráno nám moc dobré nálady nepřidalo, 
ale všichni jsme doufali, že paní Málková opět roze-
žene mraky a zařídí pěkné počasí. A povedlo se!

Než jsme se v  autobuse pořádně rozkoukali, 
seznámili se s ostatními a snědli svačinu, už tady byly 
Drážďany. Tentokrát jsme ani nepotřebovali připra-
vené mapy, nemuseli jsme nikterak tápat a hledat, 
kde to jsme. Jako zkušení cestovatelé jsme se vydali 
nám již známou trasou. Zakrátko na nás dýchla svá-
teční atmosféra adventu. Letos jsme již mohli porov-
návat naše pražské trhy s těmi drážďanskými. Pravdou 

je, že drážďanské mají mnohem delší tradici než naše, 
takže vše je vymyšleno do detailu. Ozdobené stánky, 
uličky před i za stánky, dětské koutky a další atrakce. 
Jedno je však jisté – pražský Betlém a jeho postavičky 
jsou nám daleko bližší!

Na hlavním trhu jsme pobyli až do odpoledních 
hodin, nakoupili jsme pár drobností včetně nezbytné 
štoly, ochutnali místní speciality, v kavárničce poseděli 
u kávy a ti mladší probrali i obchodní domy. Pomalu 
se snášel soumrak, takže pátá večer byla nejvhodnější 
chvílí k odjezdu. Na zpáteční cestě jsme si v autobuse 
navzájem ohodnotili výsledky nákupů a doma jsme 
byli dřív, než jsme si stačili vše povědět.

Letošní zájezd neměl chybu. Díky za takové akce 
a budeme se opět těšit, jaké překvapení pro nás, 
obyvatele naší vísky, zase připraví vedení naší obce.

Z. Malcová

Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v lednu 
a únoru oslaví  
významné  
životní  
jubileum

Milada Absolonová 70
Helena Dvořáčková 70
Hana Matějčková 70
Milada Kriegsmanová 70
Marcela Šarbochová 70
Alena Hrdličková 70
Hana Jirsáková 70
Jindřich Zelenka 70
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Univerzita třetího věku  
aneb na studium není nikdy pozdě

Zvyšování kvality života seniorů je cílem řady akcí, které obec a zejména sociální komise již několik let 
pořádá. Novinkou je projekt Virtuální Univerzita třetího věku, která umožní starším spoluobčanům vysoko-
školské zájmové studium přímo na OÚ Psáry. 

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ 
(U3V), je aktivita s již více než dvacetiletou historií. 
V  současné době probíhá v různých podobách na 
téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově 
je 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více 
než 700 různých vzdělávacích programů a že touto 
formou studuje v celé České republice zhruba 35 000 
seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na uni-
verzitní, tedy především krajská města. Pro většinu 
seniorů z menších měst a venkova je tato možnost 
aktivního využití volného času nedostupná. To ovšem 
mění nová forma studia, tzv. virtuální univerzita 
třetího věku (VU3V), která je určena především pro 
seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel 
vysokých škol či zdravotní problémy. 
Jak studium na virtuální univerzitě probíhá

Systém je založen na multimediálních přednáš-
kách, které předtím natočili vysokoškolští lektoři a jež 
lze prostřednictvím internetu shlédnout v kterémkoliv 
„konzultačním středisku“, tj. v našem případě v pro-
storách zasedací místnosti na OÚ Psáry. Virtuální 
univerzita třetího věku zahrnuje společné skupinové 
přednášky a testy. Na následné samostatné studium 
podle individuálně zvoleného tempa každého účast-
níka a testy včetně nepovinné samostatné práce po 
každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své 
studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími dopro-
vodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších 
informací ke studovaným tématům na internetu. 
Základní počítačová gramotnost je pro seniory 
výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám 
zahrnuje 5 základních úkonů, které se senioři velmi 
rychle naučí a postupně si osvojí. Vzdělávací cyklus 
„Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, 
které na sebe nemusí navazovat. Po ukončení kaž-
dého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukon-
čení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium 
může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) 
obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“ Univerzity 
třetího věku. Zároveň tak získává nárok na promoci 
v  aule České zemědělské univerzity v Praze. Poté 
může senior pokračovat ve studiu dalších kurzů.
Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

Prostřednictvím studia na VU3V získávají senioři 
nejen nové poznatky, ale i plnohodnotně strávený 

čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v  rodině 
a u přátel. Velkým kladem je i sociální aspekt – pra-
videlné setkávání účastníků stejné generace při 
skupinové výuce a sdílení zkušeností i každodenních 
radostí a strastí. 
Kdo může studovat:

 y osoby se statutem důchodce,
 y invalidní důchodce bez omezení věku,
 y osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní).

Kdy začínáme:
První setkání proběhne ve čtvrtek 9. ledna ve 

14 hod. v zasedací místnosti na OÚ Psáry a pokračuje 
dále každou středou v lednu vždy ve 14 hod. První 
přednáška na téma astronomie je ZDARMA a je určena 
všem potenciálním zájemcům o studium, kteří se 
chtějí dozvědět, jak VU3V funguje. Během ledna mají 
poté čas na rozmyšlenou. Celý lednový kurz astro-
nomie je v hodnotě 150 Kč.

První semestr oficiálně začíná 5. února 2014 
ve 14 hodin na OÚ Psáry a pokračuje každou druhou 
středu, závěrečný seminář proběhne v květnu. Cena 
semestru je 300 Kč. Téma si volí senioři sami. Ke studiu 
je vhodný počítač, není ale podmínkou. 

V případě zájmu o zkušební seminář nebo následné 
studium se přihlaste mailem na  malkova@ psary. cz. 
S  dotazy se obracejte na Vlastu Málkovou 
tel. 602 714 101.
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Naše obec má 16 nových občánků
Sobotní odpoledne 16. listopadu patřilo dolno-

jirčanským a psárským miminkům. Za poslední 
půlrok se u nás narodilo 16 holčiček a kluků, z nichž 
12 se společně s rodiči a prarodiči zúčastnilo pod-
zimního Vítání občánků na obecním úřadu. Na úvod 
již tradičně zazpívaly a zarecitovaly děti z místní školy 

a  po krátkém přivítání místostarostkou Vlastou 
Málkovou následovalo předávání dárků, gratulace, 
zápis do pamětní knihy, natáčení a focení. 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme do života 
vše nejlepší!

Naši noví občánci
Petra Bucharová
Patrik Finfas
Tomáš Houska

Robert Ivanovič
Jindřich Jukl
Astrid Kaidlová

Kateřina Mašková
Marika Mošovská
Nicole Pokorná

Eliška Purmannová
Samuel Reho
Šimon Seibert

Pečovatelská služba je nedílnou součástí služeb v naší obci
 Pečovatelská služba Domova Laguna Psáry již 

druhým rokem provozuje svoji činnost v obcích Psáry 
a Dolní Jirčany. 

Zájem našich občanů neustále stoupá. K dnešnímu 
dni evidujeme 33 psárských a jirčanských občanů, 
kteří našich služeb využívají. Klientům pečovatelské 
služby poskytujeme obědy včetně rozvozu, pomoc 
a podporu při sebeobsluze, hygieně, úklidu a náku-
pech, doprovod a odvoz k lékařům v oblasti Jesenice 
a Jílové, zajišťujeme předepsání léků a jejich vyzved-
nutí v lékárně a další úkony dle přání klienta. 

Naši službu jsme rozšířili také do nájemních bytů 
pro seniory v Jesenici, kde poskytujeme pečovatel-
skou službu dalším 19 klientům. V nutných případech 
se na nás obracejí i klienti z okolních vesnic. Pokud 
nám to dovoluje kapacita, snažíme se vyhovět i tam. 
Senior, ač nemocný, který je v domácím prostředí, 
lépe snáší útrapy stáří, nemusí být odloučen od svých 
blízkých a měnit své návyky. Naše pečovatelky si 
s nimi popovídají, obstarají péči, kterou klient potře-
buje, a snaží se k  jejich pohodě co nejvíce 
přispívat.

Nabízíme širokou škálu služeb a jsme rádi, že 
můžeme těmto občanům pomoci v nelehkých život-
ních situacích. Proto neváhejte se na nás obrátit 
a využít pomoci naší pečovatelské služby.

V příštím roce získá Domov Laguna pro potřeby 
pečovatelské služby nové vozidlo, které budeme 
využívat pro rozvoz obědů, ale i pro přepravu klientů. 
Vozidlo bude dodáno firmou Kompakt s. r. o. v rámci 
projektu sociální automobil. 

Myslím, že se pečovatelská služba v našem regionu 
osvědčila a je prospěšná našim občanům. Právě 
v rozvoji pečovatelské služby vidíme i jeden ze směrů, 
kterým by se měl ubírat rozvoj Domova Laguna. 

Jakub Adámek, ředitel Domova Laguna Psáry

Kontakty na pracovníky Domova Laguna:
 y Zdeňka Adámková – sociální pracovnice 
tel. 731 615 685

 y Gabriela Křížová – vedoucí zdravotního úseku 
a pečovatelské služby tel. 731 615 686

Další diskuze nad osudem jirčanské návsi
V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další setkání 

s občany k budoucnosti dolnojirčanské návsi. Za účas-
ti architektů se tentokrát zaměřilo na osobní názory 
přítomných občanů. Diskuze probíhala i nad dřevě-
ným modelem a trvala více než dvě hodiny. A jaký 
byl výsledek? Silně převážil názor, že objekt 
restaurace a prodejny je nutné zbourat, aby bylo 
možné otevřít a smysluplně využít prostor. 
Na vzniklém prostranství pak postavit objekty občan-
ské vybavenosti. Kromě náhrady menší prodejny 
a restaurace s venkovním sezením umožnit i vznik 

dalším 2–3 obdobným službám (pekárna, cukrárna, 
masna). V centrální části by měl vzniknout vhodný 
veřejný prostor pro setkávání lidí i pro akce pořádané 
obcí. Součástí objektu by mělo být i bydlení, aby na 
nové návsi zůstával život. Záměr by měl respektovat 
okolní zástavbu a zejména kostel sv. Václava. 

Díky občanům, kteří se diskuze zúčastnili a projevili 
zájem o budoucí vzhled návsi, se podařilo získat další 
názory veřejnosti a určit směr, kterým by se měla 
budoucí práce na projektu ubírat.

MUDr. Jaroslav Sokol

Poděkování za dobrou práci
Zajištění kvalitní péče a řešení potíží seniorů 

a osob s různým druhem postižení je pro vedení 
obce prioritou. Z tohoto důvodu jsme navázali od 
ledna roku 2012 spolupráci s Domovem Laguna 
Psáry, který poskytuje pečovatelskou službu pro 
naše občany. Tu obec všestranně podporuje a při-
spívá na ni.

Těší mne, že zájem o pečovatelskou službu, a to 
zejména o rozvoz obědů, úklid domácností, nákupy 
či pomoc při hygieně, je ze strany našich občanů 
velký a jsou s ní spokojeni. 

Ráda bych tak poděkovala všem, kdo se na 
pomoci podílejí a popřála jim hodně sil pro jejich 
obětavou a nelehkou práci i v dalších letech. 

Vlasta Málková, místostarostka
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Nechyběla ani řada stánků s občerstvením, teplými 
nápoji, nepostradatelným trdelníkem a dalšími las-
kominami. Obě restaurace nestíhaly obsluhovat 
vymrzlé návštěvníky. 

Náměstí zdobil vánoční stromek, který děti ze 
školy ozdobily tradičními ozdobami, v  nedaleké 
ohradě poutaly pozornost tři chundelaté ovečky 
zapůjčené z Laguny Psáry. Na velkém pódiu se od 
zahájení ve 12.30 hodin střídaly děti z  mateřské 
i základní školy a pro ty, které zrovna nevystupovaly, 
byl připraven bohatý doprovodný program, o který 

Staročeský advent přinesl vánoční atmosféru 
Předvánoční setkání, která pořádá obec ve spo-

lupráci se školou a dalšími dobrovolníky, mají 
v Psárech a Dolních Jirčanech již svou tradici. V minu-
lých letech přivítaly adventní trhy občany ze širokého 
okolí na prostranství před obecním úřadem, letos po 
dlouhém zvažování pro a proti byly umístěny na 
náves do Dolních Jirčan. Nespornou výhodou tohoto 

místa je vyšší bezpečnost všech zúčastněných, 
zejména dětí, daná polohou mimo hlavní silnici, 
a také větší a zpevněný povrch. Vystupující mají navíc 
během celého dne teplé zázemí v  budově školy 
a školní družiny.

Letošní adventní setkání připravila hlavní organi-
zátorka, místostarostka Vlasta Málková, ve staročes-
kém duchu. Sortiment stánků byl velmi pečlivě 
vybírán a díky tomu nabízeli prodejci celé odpoledne 
vkusné vánoční dekorace, jmelí a dárkové zboží. 

Bez Vás by to nešlo, děkuji!
Předvánoční setkání pořádáme v naší obci již třetím rokem. Letos jsme jej ladili 

v komornějším, adventním duchu na dolnojirčanské návsi a zaměřili se více na 
program s vánoční tematikou. Díky tomu se do celé akce zapojilo opět více 
nadšených dobrovolníků, kteří bez nároku na honorář věnovali její přípravě 
hodně úsilí i volného času. Patří jim za to můj velký obdiv i dík! Pomoc tolika lidí 
však není výsadou jen předvánočního období. Těší mne, že akcí pro veřejnost je 
v naší obci stále víc a přibývá lidí, kteří neváhají přiložit ruku k dílu, nabídnout nezištně 
pomoc a podporovat ostatní v jejich úsilí. Vnímám, že se v naší obci hodně zlepšily vztahy, přestává 
platit, že lidé znají jen své nejbližší sousedy, naopak vítají akce, za kterými nemusí jezdit do Prahy a rádi 
se na nich aktivně podílejí. Jejich nadšení, nápady a energie jsou pro mne velkou podporou a důvodem, 
proč se naplno věnovat práci pro obec, která zcela pohltila můj volný čas. Největší odměnou nás všech 
organizátorů jsou nová přátelství, radost dětí i dospělých z povedených akcí i jejich pochvala. Těší nás 
i konstruktivní výtky či připomínky, protože znamenají, že lidem není obec lhostejná a mají zájem její 
chod vylepšit.

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kdo se o kulturní i sportovní dění v Psárech a Dolních 
Jirčanech zajímají a přispívají k jeho rozvoji.

Vlasta Málková, místostarostka
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byl neutuchající zájem. Leckdo si tak poprvé v životě 
mohl vyzkoušet lití olova, ze kterého zkušeně a vtipně 
věštily paní učitelky převlečené k  nepoznání. Děti 
mohly zdobit perníčky, kterých byla taková zásoba, 
že vydržely až do večera na poslední zájemce. Doslova 
hvězdné nebe vytvořily děti pomocí zlatých sprejů, 
šablon a trpělivých paní učitelek na modré dekoraci 
u betléma pod lípou. Nedaleká velká káď, která je 
nyní zřejmě útočištěm vánočních kapříků, vybízela 
k zapalování a pouštění svíček na vodní hladinu. Nic 
dětem nevadilo, že zima a vítr byly silnými 
protivníky.

 Ve staročeském duchu probíhal i další odpolední 
program. Poučením i zábavou bylo vystoupení 
s názvem „Betlémování“, v němž profesionální muzi-
kanti v převlecích Tří králů a za asistence našich dětí 
v  kostýmech Josefa, Marie a pastýřů znázorňovali 

živý betlém. Tradiční české koledy rozezněly celé 
náměstí a připomněly blížící se Vánoce. Zajímavým 
a doslova sousedským vstupem byly tři písně od 
zpěváka Pavla Rotha, který je druhým rokem obyva-
telem Dolních Jirčan. Jeho písně nadchly diváky 
natolik, že si vyžádali přídavek a příslib, že rád vystou-
pí na některé z dalších obecních akcí. Vánoční tema-
tikou byly prodchnuty i dvě choreografie malých 
a  velkých tanečnic orientálního studia Dalila. 
Kombinace svíček, krásných kostýmů i ladných 
pohybů si diváky zcela podmanila.

Náměstí se díky přicházející tmě a vánočnímu 
osvětlení rychle ponořilo do sváteční atmosféry, 
kterou doladilo nezapomenutelné vystoupení komor-
ního souboru Vocalica. Jak již název napovídá, sed-
mičlenné seskupení zpívalo bez hudebního dopro-
vodu a mikrofonů a nebýt zimy, která staročeský 
advent provázela, daly by se jejich skvěle ladící hlasy 
poslouchat nekonečně dlouho. 

Nastal však čas na rozsvícení velkého vánočního 
stromu u základní školy, pod kterým dostaly všechny 
děti dárek. Stánkaři balili své zboží, Fishmeni na pódiu 
naladili kytary a hráli na rozloučenou. Lidé odcházeli 
domů a zmrzlí organizátoři si oddychli, že se letos 
vše vydařilo. Na shledanou za rok!

Lucie Libovická 

Poděkování
Děkujeme firmě PENAM za perníky věnované pro děti na adventním 
setkání.

D
E

Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za říjen a listopad 2013

V uvedeném období jsme na území obce Psáry a místní části Dolní Jirčany odhalili 59 přestupků spáchaných 
porušením pravidel silničního provozu, zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti.

 y 5. 10.  ve 20.30 hod. v  ul. Do Polí v  obci Psáry 
převzala hlídka obecní policie (OP) nalezenou fenu 
psa rasy Jack Russel teriér, kterou následně umístila 
do pohotovostního kotce OÚ.

 y 11. 10. ve 12.30 hod. přijala OP 
oznámení o podezřelém osobním 
motorovém vozidle stojícím 
u vjezdu na polní cestu v ul. Ke 
Kukaláku. Strážníci na místě 
zjistili, že vozidlo mělo 
poškozenou přední pneu-
matiku, nebylo odcizené 
a  řidič se v  jeho blízkosti 
nenacházel. Z  důvodu 
podezření ze spáchání 
dopravního přestupku byla 
věc oznámena příslušnému 
správnímu orgánu. 

 y 24. 10. v 8.30 hod. přijala OP 
oznámení o podezřelém osob-
ním motorovém vozidle stojícím 
v  ul. K Junčáku. Strážníci na místě 
zjistili, že vozidlo má poškozené přední 
pneumatiky, nebylo odcizené a řidič se v  jeho 
blízkosti nenachází. Z důvodu podezření ze spá-
chání dopravního přestupku byla věc oznámena 
příslušnému správnímu orgánu. Za obě oznámení 
děkujeme.

 y 28. 10. ve 13.45 hod. přijala OP žádost o pomoc 
při řešení sporu mezi zákazníkem a prodavačem 
v prodejně potravin v obci Psáry, kdy prodávající 
odmítl zákazníka obsloužit a choval se k  němu 
hrubě. Po domluvě strážníků se prodávající zákaz-
níkovi omluvil, čímž byl spor ukončen.

 y 28. 10 ve 14.45 hod. přijala OP oznámení o hluku, 
jehož zdrojem byla činnost bagru v ul. Ke Kukaláku. 
Strážníci na místě zjistili třicetiletého muže při 
bagrování zeminy. Událost byla řešena jako pře-
stupek spáchaný porušením vyhlášky obce 
č. 6/2008, která zakazuje používání hlučných strojů 
ve dnech pracovního klidu a státem uznaných 
svátcích.

 y 30. 10. v 19.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o dvou podezřelých osobách pohybujících se 
kolem rodinných domů v ulici Zátopkova v místní 

části Dolní Jirčany. Strážníci na místě zjistili dva 
muže oblečené do oranžových pracovních oděvů, 
vydávající se za popeláře. Jednalo se o muže 

romské národnosti ve věku 36 a 37 let, kteří 
zvonili na zvonky domů a jejich majitele 

žádali o dary. Po prověření strážníky 
muži obec opustili.
y  11. 11. ve 20.30 hod. v  ulici 

Kutná v obci Psáry byl na pozem-
ní komunikaci zjištěn pohybu-
jící se šestačtyřicetiletý pod-
napilý muž bez domova, 
s  krvácejícím poraněním 
v  oblasti nosu. Strážníci na 
místo přivolali RZS, která muže 
odvezla k  lékařskému 
ošetření. 
y  28. 11. ve 12.00 hod. byl 

zjištěn nástřikem barvou poško-
zený objekt čekárny u autobusové 

zastávky v ulici Pražská v místní části 
Dolní Jirčany. Objekt poškodil dosud 

neznámý pachatel, podle zjištění strážníků 
v noci z 25. na 26. 11. Žádáme proto případné 
svědky události, kteří by mohli přispět k odha-
lení pachatele, aby se přihlásili na linku OP 
Jesenice č. 775 775 978. 

 y 30. listopadu od 10 do 18 hod. příslušníci OP 
zajišťovali veřejný pořádek při konání Staročeského 
adventu na návsi v Dolních Jirčanech, kde kromě 
trhů probíhal i bohatý kulturní program.

Od ledna 2014 hledáme  
spolehlivou paní na pravidelný úklid 

většího rodinného domu v Dolních 
Jirčanech, v předpokládaném rozsahu 

2 × 6 hod. týdně. 
Konkrétní dny, stejně jako odměna, jsou 

na dohodě. Reference výhodou. V pří-
padě zájmu prosím volejte: 722 736 346 
nebo napište na: misa247@centrum.cz
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Škola
MATEŘSKÁ�ŠKOLKA

Podzimní pobyty v solné jeskyni

Od začátku října předškoláci ze tříd Motýlků, 
Kytiček a Broučků jezdí pravidelně každou středu 
dopoledne do údolí Herink, kde se nachází v objektu 
půvabného hospodářského stavení solná jeskyně 
paní Lehovcové. Stejně jako v předchozích letech, 
tak i letos děti v  doprovodu paní učitelek téměř 
hodinovým pobytem preventivně posilují imunitní 
systém do podzimních i zimních plískanic a současně 
si hrají se solí jako s  pískem. Celkovou atmosféru 
pobytu doprovází příjemné intimní osvětlení 
s  relaxační hudbou. V samém závěru před odjezdem 
do školky děti dostávají bylinný čaj s dětskými piškoty. 
Pobyty v solné jeskyni jsou v naší mateřské škole již 
tradicí. Na jaře se mohou těšit také mladší děti. 

Dana Kristen

Výlet do svíčkárny Rodas 

V pondělí 18. listopadu jsme v dopoledních hodi-
nách navštívili svíčkárnu Rodas v Šestajovicích. Od 
mateřské školy jsme odjížděli v  brzkých ranních 
hodinách s batůžkem na zádech. Cesta autobusem 
nám rychle utekla a v Šestajovicích jsme byli cobydup. 
Ve výrobní dílničce jsme se nejdříve pořádně posílili, 
aby nám šla práce dobře od ruky, a poté jsme se 
postupně všichni vystřídali u zdobení svíček barev-
nými polevami starwax a vrstvením koupelové soli 
do ozdobných průhledných lahviček. Před odjezdem 
do školky jsme si stačili ještě prohlédnout, společně 
s dalšími výletníky, minifarmu s domácími zvířátky. 
Výlet se nám moc líbil, ani nám nevadilo, že jsme 
venku trochu zmokli.

Kytičky a Motýlkové z MŠ

Projekt „Knížka do školky“

Leží vám doma knížky pohádek, pověstí, legend, 
bájí, básní a říkadel, dětské encyklopedie a dětské 
naučné texty, které již máte Vy nebo Vaše děti pře-
čtené, nepotřebujete je a nevíte, kam s  nimi? 
Poradíme Vám.

Pomozte nám, prosím, podpořit čtenářskou 
 gramotnost ve školce, doneste a věnujte knížku 
jakékoli třídě mateřské školy Psáry, přispějete tak 
k rozšíření jejího knižního fondu.

Kontaktní osobou této akce je paní učitelka Martina 
Šmerglová – msmerglova@skolapsary.cz

Děkujeme Vám, i knížky mají radost, když se čtou 

ZÁKLADNÍ�ŠKOLA

320 let naší školy

Pavel Šrut: Povídání o slavném oslovi (báseň)
V Pantáticích na návsi,
kde zvedají nožku psi,
stojí slavná škola.

Školáci tam chodí pěšky –
když nemají koloběžky,
tříkolky či kola…

I v Jirčanech na návsi stojí slavná škola. V letošním 
roce totiž oslavila 320. narozeniny. A to je úctyhodný 
věk! Proto jsme si pro vás připravili pár zajímavých 
informací z nejstarší historie školy, které jsme vyhle-
dali v zápisech pořízených bývalým starostou panem 
Bohumilem Doležalem. Sepsal je v době 2. světové 
války podle dnes již neexistujících farních 
záznamů.

V úvodu musíme zmínit v souvislosti s minulostí 
školy významnou kulturní památku naší obce, a tou 
je kostel svatého Václava, který byl založen již ve 
12.  století. Od roku 1380 tu totiž byla fara, podle 
čehož se dá usuzovat, že tu byla i škola, neboť fara 
měla obvykle nad školou dohled. Fara i škola v době 
pobělohorské údajně zanikly. Co je ale jisté, podle 
zápisu v jirčanské kronice, že škola byla vystavěna 
r. 1693. Docházely do ní děti z Jirčan, Jesenice, Psár, 
Libře, Okrouhla i Břežan. Děti z některých vzdáleněj-
ších vesnic musely denně zdolat až 8 km do školy 
a 8 zpátky domů. Tato škola byla v domku č. p. 28, 
který dodnes stojí vedle budovy, kam dnes chodíme 
my. Ta byla postavena roku 1821 a měla zpočátku 
pouze přízemí. A víte, kdo se tehdy mohl stát kan-
torem, tedy učitelem? Mohl jím být ten, kdo se uměl 
podepsat a počítat (především sčítat) do sta. Učiteli 
se stávali nejčastěji vysloužilí vojáci. A ti si určitě 
uměli vždy zjednat ve třídě pořádek a poradit si i se 
žáky darebáky . I když časem vznikla škola v Jesenici 

a Libři, žactva v Jirčanech a okolí kvapem přibývalo, 
a proto roku 1882 rozhodlo zastupitelstvo Jirčan 
o tom, že školu rozšíří o 1. patro. Jirčanská škola byla 
dokonce nazývána školou svatováclavskou. Na konci 
19. století (r. 1897) do této svatováclavské školy 
v  Jirčanech chodilo 223 žáků. Jak šla léta, prošla 
i  budova školy dalšími úpravami. Byla přistavěna 
tělocvična a nad ní přibyla i další třída. Do té doby 
děti cvičily pouze venku (v kronice se píše o tzv. letní 
tělocvičně). 

Na každého, kdo dnes vstoupí do této budovy, 
bezesporu dýchne dávná minulost a její obdivovatelé 
si určitě přijdou na své. I nám žákům se tu líbí, protože 
naše škola je malá a působí velmi útulně. Ale bohužel 
se s ní musíme na konci páté třídy rozloučit a hledat 
školu novou, do které po prázdninách nastoupíme. 
Škoda, že stávající budova nestačí pro všechny tzv. 
prvostupňové žáčky, a proto jsou třídy i v dalších 
budovách v  obci. Přejeme všem dětem, které se 
teprve do školy chystají, aby byla brzy postavena 
nová prostorná škola, kam by mohly chodit všechny 
děti z naší obce od první až do deváté třídy.

A co popřát na závěr naší stařičké slavné škole? 
Aby do ní děti chodily rády, aby se jim tu líbilo, na 
školu v dobrém vzpomínaly a aby je učily jen samé 
šikovné paní učitelky. 
Protože: 
I v Jirčanech na návsi,
kde zvedají nožku psi,
stojí slavná škola.

Školáci tam chodí pěšky –
když nemají koloběžky,
tříkolky či kola...

Připravili žáci 5. A s třídní učitelkou 
Mgr. E. Matysovou
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Ve škole měl letos čert smůlu!

Naši školu jako každý rok navštívili Mikuláš a anděl 
– čerta však letos nechali před školou. A víte, co tam 
dělal? Skákal „panáka“ na novém školním hřišti! 
Mikuláš s andělem tak mohli v klidu všechny žáky 
pochválit. Je to poprvé, co Mikuláš s andělem usoudili, 
že pochvalu si zaslouží úplně všichni. Na rozloučenou 
pak popřáli všem školákům i paním učitelkám pěkné 
Vánoce a krásné dárky pod stromečkem...

Projekt rekonstrukce školního hřiště

Fotbal, vybíjená, soutěže, hry – školní dvůr se za 
hezkého počasí hemží dětmi a do oken školy se nese 
radostné výskání, štěbetání...

Dne 30. listopadu 2013 byl oficiálně ukončen 
projekt na rekonstrukci školního hřiště, se kterým se 

podařilo na jaře 2012 uspět v  dotační výzvě MAS 
ŘÍČANSKO a jenž je financován EU z Programu rozvoje 
venkova – Leader a realizován s podporou MAS 
Říčansko o. p. s. V  rámci projektu obec získala na 
opravu hřiště a revitalizaci zeleně 179.563,- Kč. 
Celkové náklady projektu činily 718.526,- Kč.

V  rámci rekonstrukce byl kompletně vyměněn 
asfaltový povrch včetně rekonstrukce podloží, které 
bylo díky historicky špatnému technickému řešení 
velice promáčené a propadlé. Nyní mají děti k dis-
pozici vedle nového prostorného pískoviště přede-
vším krásné nalajnované hřiště, které slouží jako 
zázemí při volnočasových a sportovních aktivitách 
školáků jak během výuky, tak v družině či kroužcích. 
Hřiště je precizně vyspádováno, takže se již na něm 
nedělají kaluže, když počasí nepřeje a zaprší. Jakmile 
vysvitne sluníčko, povrch rychle oschne a děti mohou 
zase běhat. V listopadu se společnými silami podařilo 
zasadit dva stromy, keře a rekultivovat i travnaté 
plochy – a nyní jen s  napětím čekáme, jak nové 
rostliny přežijí zimu a jestli se společně s  novým 
trávníkem na jaře zazelenají.

Sběr starého papíru — 13.–20. 1. 2014
Recyklovat děti baví – a navíc z toho mají prospěch. 

Dobrý pocit, že chrání přírodu a k tomu finance do 
třídních fondů na akce a pomůcky. A tak se pokaždé 
při školním sběru předhánějí, kdo přinese více. 
Už dávno nechodí děti jen s balíčkem novin převá-
zaným provázkem, nýbrž sbírá celá rodina, příbuzen-
stvo a balíky a krabice vozí autem – no, jak by ne, 
když často nasbírají ne desítky, ale stovky 
kilogramů!

A právě proto, že sbírání děti baví, vyhlašujeme 
další kolo sběru v termínu od 13. do 20. ledna 2014. 
Kontejner bude opět přistaven na školním dvoře 
u žluté školy a za každý kilogram škola od sběrných 
surovin obdrží 1,50 Kč! Pan školník bude u kontejneru 
pomáhat každý všední den od 7.30 do 8.30  hod., 
případně po domluvě i v jiných časech.

Prohledejte tedy doma sklepy a půdy, schraňujte 
přes vánoční svátky papíry a krabice a přijďte dětem 
pomoci překonat dosavadní školní rekord, který činí 
7.630 kg!

Trampolíny a basketbalové koše – 
výtěžek z pohádkového lesa připadl 
školákům!

Při letošním 2. ročníku Pohádkového lesa se 
vybralo skvělých 23.700,-  Kč, a moc dlouho se ve 
škole neváhalo, co za získané peníze pořídit! Děti 
rády skotačí a pohyb mezi tím vším učením opravdu 
potřebují, a tak škola zakoupila tři veliké trampolíny 
a dva basketbalové koše, které, hned jak se na jaře 
udělá pěkně, budou dětem k dispozici u žluté i zelené 
školy. DĚKUJEME!!!

Školáci pomáhají

Děti v  naší škole jsou šikovné a družina jejich 
tvořivosti poskytuje zázemí a hlavně spoustu pod-
nětů. A tak byl školní stánek na adventních trzích 
plný nádherných výrobků dětských rukou. Děti si již 
tradičně své výrobky také samy prodávaly a utržily 
2100,- Kč. Škola se tentokrát rozhodla věnovat částku 
na charitativní projekty. Prostřednictvím organizace 
„Lékaři bez hranic“ bude za náš příspěvek ve výši 
300,- Kč vyčištěna studna pro 11 rodin na jeden měsíc 
a prostřednictvím „Unicef“ bude za 1800,- Kč zakou-
pen jeden pár koz, které se pro tamní hladové děti 
stanou každodenním zdrojem mléka a obživy! A to 
vše díky našim školákům!

RC DOMEČEK

Herna pro nejmenší je otevřena každou středu od 
15.30 do 17.00 hod. v Domečku na adrese:
Spojovací 600, Dolní Jirčany. 
Kontakt: paní Zadražilová, tel. 736 128 816.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

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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velitel JSDH Dolní Jirčany Bc. Miloslav Burián

Připraveni na chemické havárie
Ohrožení obyvatel chemickou havárií bylo v minu-

losti většinou možné jen ve velkých průmyslových 
městech. Dnes, díky zvýšenému tranzitu na komu-
nikacích vedoucích našimi obcemi a na Pražském 
okruhu, se můžeme s chemickou havárií setkat i u nás. 
Ochranu hasičů a nácvik postupů při omezení násled-
ků této havárie trénujeme již několik let. Ve výbavě 
zásahového vozidla máme chemické obleky a impro-
vizované dekontaminační stanoviště. Ve spolupráci 
s  jednotkou profesionálních hasičů z Jílového kaž-
doročně nacvičujeme v areálu úpravny vody ve Vestci, 
jak postupovat při 
úniku chlóru, který 
se používá v techno-
logii úpravy pitné 
vody. Chlór zabraňu-
je množení zárodků 
bakterií ve vodovod-
ních sítích, působí 
jako potravní kon-
zervační prostředek 
a zaručuje uchování 
kvality vody dodáva-
né spotřebitelům z 
hlediska zdravotní 
nezávadnosti. Na 
tomto cvičení jsme 
díky dojezdovému 
času zasahovali jako 
první. Vždy je třeba zjistit směr větru kvůli možnému 
šíření nebezpečné látky a dalšímu ohrožení občanů. 
Je vytyčena nebezpečná zóna a připraveno dekon-
taminační stanoviště. Naši hasiči pracují v chemických 
oblecích a jistí profesionální hasiče, kteří v přetlako-
vých chemických oblecích opravují netěsnost 
v  potrubních systémech. Po provedené opravě 
provádíme dekontaminaci zasahujících hasičů na 
hranici nebezpečné zóny. Po vyhodnocení cvičení 
následuje prohlídka objektu. Tyto nácviky jsou pro 
nás velice přínosné, nemusí se vždy jednat o velký 
zásah s  chemickým ohrožením, ale třeba i možné 
biologické znečištění, jak jsme zjistili na loňských 
povodních. Je to jeden z dalších dílu bohaté skládačky 
našich zásahů.

Výjezdová činnost na podzim naštěstí nebyla tak 
hojná jako v minulém roce, počet našich výjezdů za 
tento rok čítal něco přes čtyřicet událostí. Poslední 
dva zásahy byly poměrně zajímavé. První byl na 
Horních Jirčanech, kde se ohlášený požár domu 

ukázal jako vyhořelé akvárko. Jak poznamenal jeden 
ze zasahujících hasičů: „Paví očka měla super mejdan.“ 
Počet obětí se však bohužel nepodařilo zjistit… 
Majitel akvária měl štěstí, hořící plastový kryt akvária 
poškodil jen interiér bytu a nedošlo k větší škodě. 

Další zásah byl na sídlišti Štědřík, kde se spustilo 
kouřové čidlo v bytě naší velitelky žen. Ta zareagovala 
tak, jak měla a zavolala hasiče. Zdroj kouře byl nalezen 
na spodním podlaží u sousedů, kde vyhořel elektro-
spotřebič. Perfektně zde zafungovala prevence, 
protože právě v tomto domě jsme během přednášky 

před několika měsíci 
doporučovali jeho 
obyvatelům nákup 
kouřových čidel. 

Jsou před námi 
ještě svátky, během 
kterých pravidelně 
vyjíždíme k menším 
i větším událostem.

Velkou radost 
nám udělal jeden 
z nejmladších hasičů 
v našem sboru, pro-
fesionální hasič Láďa 
Burián. U příležitosti 
státního svátku zalo-
žení republiky byl 
společně se svými 

kolegy z jílovské stanice vyznamenán medailí za sta-
tečnost. Během povodní zasahovali při záchraně osob 
zasypaných troskami chaty u Štěchovic. Vyprošťovací 
práce si vyžádaly maximální fyzické i psychické nasa-
zení a také vysokou míru odborných profesních 
znalostí, odvahy a vůle. Stejná směna o pár dní později 
ještě zachránila vodáka, kterému se po převržení lodi 
zaklínila noha mezi kameny na dně řeky. Jsme na své 
kamarády hrdí. Medaile byla předána na Trojském 
zámku,  udělil ji generální ředitel Hasičského záchran-
ného sboru ČR, plk. Ing. Drahoslav Rzba.

Další práce nás čeká na údržbě techniky, cisterna 
potřebuje opravit klempířské prvky a po povodních 
i lak. Naštěstí máme šikovné řemeslníky, jsme v opra-
vách soběstační a ušetřené peníze investujeme raději 
do záchranářského vybavení, které plánujeme 
nakoupit. O tom ale až v příštím článku. 

Děkujeme Vám všem za podporu a přejeme krásné 
Vánoce a bezpečný nový rok 2014 

Hasiči Dolní Jirčany – pro vaši bezpečnost

Jan Holík, Praha

Nález pamětního 
medailonu z roku 1912

Sbor dobrovolných hasičů v Psárech byl založen 
v roce 1901. Letos tedy uběhlo 112 let od jeho zalo-
žení. O rané historii sboru před 1. světovou válkou 
je částečná povědomost díky zachovalé knize zápisů 

místního SDH. 
O to cennější je nález na jedné 

polní cestě mezi Psáry a lokali-
tou zvanou „Mordýřka“, cca 

1,5  km vzdušnou čarou od 
Psár. Jedná se o aluminiový 

pamětní medailon ve 
tvaru pravidelného 

kosočtverce o veli-
kosti 2,5 × 2,5 cm 
s očkem pro 
zavěšení. Na 

lícní straně je 
vyobrazen hasič 

v  dobové uniformě, 
držící v pravé ruce hasič-

skou sekerku, v  levé ruce 
pak znak s českým lvem. Vše 

lemuje nápis „Vlasti k oslavě – 
bližnímu k ochraně“. Na rubové straně pak historický 
záznam „Upomínka na 
veřejné cvičení Hasič 
sboru v   Psárech 16. 6. 
1912“. Jednalo se tedy 
o akci, která proběhla 
11  let po založení 
sboru. Ve zmí-
něné knize 
zápisů ze 
s c h ů z í 
SDH je 
v š a k 
k tomuto datu 
pouze záznam 
o  proběhlé schůzi, 
nikoliv o veřejném cvi-
čení. Děkuji tímto panu 
Ivovi Vondráčkovi za poskyt-
nuté informace.

SDH Psáry přeji do dalších let vše dobré, ochotné 
a obětavé dobrovolníky a připojuji fotografii zmíně-
ného medailonu, který svědčí o jedné regionální 
historické události.

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 15. 12. 2013 (bez záruky)

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

1. Zbuzany 13 12 0 1 61:10 36 (15)
2. Libčice 13 9 0 4 42:33 27 (6)
3. Štěchovice B 13 7 1 5 50:17 22 (4)
4. Choteč 13 7 1 5 30:30 22 (1)
5. Psáry 13 7 0 6 33:28 21 (3)
6. Měchenice 13 6 2 5 32:28 20 (2)
7. Hostivice 13 6 2 5 19:24 20 (2)

13. Horoměřice 13 4 0 9 22:39 12 (-9)
14. Krňany 13 0 0 13 15:74 0 (-18)

Poslední zápas: Psáry– Choteč 3:1 (2:1) 
Branky:  Keller Robin 2, Kuka Pavel – Velchev Miroslav

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Vestec 13 11 1 1 57:18 34 (13)
2. Zlatníky 13 8 4 1 37:18 28 (7)
3. Radlík 13 8 2 3 27:12 26 (8)
4. Hvozdnice B 13 7 1 5 29:21 22 (4)
5. Slapy 13 6 2 5 29:27 20 (-1)
6. Davle 13 5 4 4 20:20 19 (-2)
7. Zvole B 13 6 1 6 28:37 19 (1)

12. D. Jirčany 13 3 2 8 22:32 11 (-13)
13. K. Přívoz 13 2 3 8 19:31 9 (-12)
14. Bojanovice 13 2 3 8 15:39 9 (-15)

Poslední zápas: Zvole B–D. Jirčany 4:3 (3:1)
Branky:  Mikláš Jan 2, Hluší Petr, Tomanec Matěj –  

Škrabák Vladimír, Dubay Radek, Přibyl Jaroslav

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

1. Hradištko B 8 7 0 1 38:12 21 (6)
2. Okrouhlo 8 5 2 1 23:6 17 (5)
3. Libeř B 8 5 2 1 30:16 17 (11)
4. Psáry B 8 5 1 2 29:20 16 (1)
5. Pikovice 8 3 2 3 27:25 11 (2)
6. D. Jirčany B 8 2 3 3 11:18 9 (-3)
7. Průhonice B 8 2 2 4 13:21 8 (-7)
8. Radlík B 8 1 0 7 15:35 3 (-9)
9. Libeň 8 0 0 8 7:40 0 (-12)

Poslední zápas: D. Jirčany B–Průhonice B 3:3 (1:1) 
Branky:  Burda Jan 2, Pitterling Jan –  

Závadský Martin, Vinš Marek, Jakubec Jakub
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Petr Jaško

Drakiáda 2013 aneb létali draci i dravci
V poměrně pozdním termínu, ale za nečekaně 

příznivého počasí, jsme přivítali v neděli 10. 11. 2013 
účastníky již 7. jirčanské drakiády.

Každý ročník se snažíme dělat trochu jinak a vymy-
slet něco nového, aby děti byly vždy trošku překva-
pené. Letos jsme účastníky drakiády rozdělili do 
skupinek podle věku, aby měli šanci na úspěch i ti 
nejmladší. Každé skupince se věnovalo několik 
„koučů“, pod jejichž dohledem si mohly děti vyzkou-
šet letecké schopnosti svých draků. Soutěže s draky 
a jejich vyhodnocení proběhlo pak v rámci těchto 
skupin, takže vítězů bylo celkem dost. Jediná soutěž, 
která probíhala napříč věkovými skupinami, byla 
soutěž o nejkrásnějšího draka, kde až na pár čestných 
výjimek bodovaly domácí výrobky. Odměnu ovšem 
dostal každý účastník, ať vítěz, nebo poražený.

Odměnou však nebyly jen věcné ceny, ale hlavně 
zážitky. A zážitkem dne byla bezesporu ukázka lovu 
a výcviku dravých ptáků společnosti Penthea o. s. 
Všichni určitě známe poštolku nebo káně, ale ne 
všichni je viděli tak zblízka při akci jako my. Nemluvě 
o orlech či supech, jejichž předvedení bylo opravdu 

působivé. Hlavně průlet orla mořského těsně nad 
hlavami diváků a mezi nimi nebo supí „loupež“ 
pamlsků z brašny sokolníka. Někteří z nás si dokonce 
mohli zahrát na opravdové sokolníky a nechat si 
některého z dravců přiletět na ruku. Stali jsme se 
svědky opravdového výcviku sokola, který loví až 
v rychlosti 300 km/hod., při kterém se všem tajil dech. 
Přidáme-li k tomu poutavé a místy i překvapivé 
vyprávění o životě těchto nesmírně zajímavých tvorů, 
dostáváme opravdu působivý a nádherný zážitek.

Na konci odpoledne jsme viděli odcházet děti 
s úsměvy na tvářích a bylo nám jasné, že naše snaha 
se vyplatila. Už nyní přemýšlíme, co pro Vás na další 
rok připravíme.

Rád bych poděkoval nejen organizátorům, sklá-
dajícím se z členů a přátel SK Čechoslovanu, ale také 
sponzorům:

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

Tak příští rok přijďte znovu, zase bude něco nového!

Ing. Ivo Vondráček

Psárské Havelské posvícení 2013
Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci 

s OÚ Psáry, s místním fotbalovým klubem RAPID Psáry 
a SDH Psáry se uskutečnila 19. října 2013 na hřišti ve 
Psárech. A protože posvícení je tradičně velmi oblíbe-
nou akcí, naplnilo se očekávání, že bude plno. K tomu 
všemu nám přálo i počasí, které bylo po celý den 
slunečné, takže nic nestálo v  cestě. Program, který 
připravili sportovci, a různé aktivity pro děti, jež zajistila 
místostarostka, paní Vlasta Málková, se setkal s velkým 
ohlasem nejen u našich mladých, ale pochvalou nešet-
řili ani dospělí návštěvníci Havelského posvícení. 

Stánky nabídly spoustu dobrot, voňavých nápojů, 
horkých i studených, a skvělou atmosféru. Děti se 
vyřádily pod dohledem členů SDH Psáry na skákacím 
hradu či houpačkách. K  pobavení zúčastněných 
nastoupila již tradičně mužstva pánů nad 50 let 

a  psárských holek od 15 let výše. Výsledek zápasu 
nebyl v tomto případě podstatný, protože šlo o to se 
pobavit a protáhnout si těla. Hlavním bodem posví-
cenského programu bylo mistrovské utkání okresního 
přeboru mezi mužstvem Psár a Štěchovic B, ve kterém 
zvítězili domácí borci 4:1. Koho přepadla zima a chlad, 
nalezl azyl v  útrobách hospůdky, kde k rozehřátí 
posloužila písnička či kořalička. V  19 hodin začal 
večerní program, kytarové hrátky s Jirkou Římovským, 
který vdechl celému sálu nádhernou atmosféru 
a pohodu. Prakticky plná hospůdka tancovala a zpívala 
za doprovodu známých písniček dlouho do noci. 

Havelské posvícení se všem líbilo a opět přispělo 
ke sblížení místních i přespolních občanů. Poděkování 
za zdárný průběh si zaslouží všichni zúčastnění. Dle 
počtu kladných ohlasů, které se k pořadateli dostaly, 
je patrné, že se posvícení vydařilo a všichni si odnesli 
příjemný zážitek, děti navíc i krásně pomalované 
obličeje díky práci šikovných děvčat. Těšíme se na 
viděnou při příštím konání akce.

Posvícení
Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení 

kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvě-
cení“. Výroční slavnost posvěcení kostela se také 
často označuje jako výroční pouť či prostě pouť – 
tento název se přenesl i na zábavu, která takovou 
oslavu doprovázela. Obvyklými atributy posvícení 
jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční 
zábavy a průvody s maskami. Traduje se, že první 
posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král 
Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení, 
a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství, nařídil 
císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení 
třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud 
se odvozuje také často používaný termín Havelské 
posvícení nebo také císařské posvícení nebo hody. 

V některých vsích si pak podaní slavili hody oboje 
– svoje původní a ještě císařské. V nové době se 
v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, 
drží dále tzv. císařského posvícení, ostatní přešly 
k oslavám na den známého data. V dnešní době se 
však stále více stává, že se vesničané sami mezi sebou 
dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou 
mít každý rok v jiném datu.

Zdroj: cs.wikipedia.org

PODĚKOVÁNÍ: Pořadatel děkuje všem prodejcům 
za jejich účast na Havelském posvícení. Stejně tak 
patří pořadatelské díky i těm, kteří spolupracovali 
a podíleli se na přípravě celé akce. Obecnímu úřadu 
patří poděkování za zajištění atrakcí pro děti. Bez 
úsilí vás všech by bylo velmi obtížné tak velkou 
akci pořádat.
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz, facebook: muzeumjilove
Aktuálně v muzeu probíhají tyto výstavy:
Do ledna 2014 Hobby jílovské doby
Výstava volnočasových 
děl jílovských autorů

Do 30. 3. 2014 I panenky někde musí bydlet
Výstava domečků pro panenky

Do 6. 4. 2014 Neznámý Josef Vašek
Výstava koláží,  asambláží, objektů

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 2013, vyšlo 20. 12. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 10. 2. 2014

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,-

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 603 232 116, 323 665 510
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
30. 12. 19.30 hod.  Silvestrovská tančírna

KULTURA Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
23. ledna 2014, 19.30 hod.
TRAVESTI
Kočky Praha a Hanky Panky
FANTASY show!
NÁVRAT K NEVINNOSTI
11. února 2014, 19.30 hod.
ZAMILOVAT SE
Komedie divadla KALICH
Hrají: Jana PAULOVÁ a Pavel ZEDNÍČEK

Středa	 18.30	hod.	 ZÁKLADNÍ	 od	8.	1.	2014
Středa	 20.30	hod.	 MÍRNĚ	POKROČILÍ	 od	8.	1.	2014
Čtvrtek	18.30	hod.	 VÍCE	POKROČILÍ	II.	od	9.	1.	2014
Čtvrtek	20.30	hod.	 SPECIÁLNÍ	 od	9.	1.	2014
Neděle	 18.30	hod.	 POKROČILÍ	 od	12.	1.	2014
Neděle	 20.30	hod.	 VÍCE	POKROČILÍ	I.	od	12.	1.	2014

na JARO 2014 do

RC DOMEČEK
Interaktivní pohádky 
pro nejmenší

I na příští rok připravuje-
me pro děti od 2 do 6  let 
cyklus interaktivních pohá-
dek. Děti zapojí všechny 
smysly, aby se známými hrdiny prožily některá z jejich 
dobrodružství! Pohádka se koná v zasedací místnosti 
na obecním úřadě od 15.30  hod. Programu, který 
trvá cca 45 minut, se mohou malí návštěvníci účastnit 
samostatně, bez doprovodu rodičů. 

Vzhledem k  omezené kapacitě doporučujeme 
rezervaci míst mailem na petra@rcdomecek.cz. 
Vstupné 30,- Kč. Pořádá Rodinné centrum Domeček 
ve spolupráci s obcí Psáry.

 y 16. 1. 2014 Smolíček Pacholíček

 y 27. 2. 2014 Rákosníček a hvězdy

 y 20. 3. 2014 Šípková Růženka

 y 10. 4. 2014 Otesánek

 y 22. 5. 2014 Křemílek a Vochomůrka

PRODÁVÁTE SVOJI 
NEMOVITOST?

Volte specialistu na 
Prahu-západ.

Bydlím tu!
Vše VyřešíM za Vás.

Ing. Roman štípek
 608 014 643
roman.stipek@re-max.cz

Nábor  
orientálních tanečnic!

Od února 2014 zahajujeme nové 
kurzy Orientálních tanců 

pro začátečníky –  
každou středu v ZŠ v Dolních Jirčanech.

Přihlášky tel. 603 830 694  
nebo na www.dalila.cz

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké  

včetně dopravy a vykládky

tel.: 603 244 767
Psáry – Dolní Jirčany

Horland 
s. r. o.

Od 7. 1. do 2. 3. 2014



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 --
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