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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206 
zákaznické centrum 840 205 206 
e-mail: info@vhs-sro.cz

  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.
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 9–15 hod. 

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

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

 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
a Rady obce Psáry 
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

28. ledna 2015, 15 hod.
Setkání seniorů
Obecní úřad Psáry

do 28. února 2015
Zaplatit poplatky za 
odvoz komunálního 
odpadu a psy

17. prosince, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Psáry
Obecní úřad Psáry

19. prosince, 20 hod.
Vánoční tančírna

SC Jesenice

26. 1. 2015, 19.30 hod.
Ani spolu 

ani bez sebe
SC Kamenice

4. února 2015, 14 hod.
Univerzita 

třetího věku
Obecní úřad Psáry

5. března 2015, 19.30 hod.
Divadelní představení 
Dívčí válka – nová éra

divadlo GONG
odjezd v 17.45 hod.

15. ledna 2015, 19.30 hod.
Muzikálová komedie 
Jeptišky
divadlo Na Fidlovačce
odjezd v 18 hod.

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Krásné prožití  
vánočních svátků  
a vše nejlepší  
do nového roku 2015  
vám přeje  
vedení obce Psáry

Vánoční strom na Štědříku (naproti OÚ Psáry). 
Strom věnoval Jan Růžička ze Psár, převoz 
a stavbu zajistil Hynek Šorm a ozdobili 
dolnojirčanští hasiči. Moc děkujeme!

w

ww.psary.cz
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II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 127/22–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení mezi obcí Psáry a Pražskou 
plynárenskou Distribucí a. s. Předmětem smlouvy je 
přeložení anodového uzemnění stanice katodické 
ochrany a souvisejících rozvodů z důvodu plánované 
stavby nové školy. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 128/22–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Informační a orientační systém 
obce“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr ce-
nové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Informační a orientační systém obce“ od Urbania 
s. r. o., Syrovická, 664 44 Ořechov, IČ 26242826 za 
cenu 93.875,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem objednávky. 

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

RO Usnesení č. 129/22–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IV–12–6017704/VB/007 
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemcích 
p. č. 305/4, 683, PK 686 vše v k. ú. Dolní Jirčany. 

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IZ-12–6000364/VB/3 mezi 
obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.  s. na pozemcích p. č. 
621/27 a 1077 vše v k. ú. Psáry. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2014 ze dne 29. 9. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 

Jaško, Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová, 
Mgr. Jakub Adámek, Pavel Otruba, 
Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA

Nepřítomni:  JUDr. Josef Podlaha, Pavel Kuka, Lucie 
Kubalošová, Bc. Michal Petz, Petr Nosek, 
Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA, Naděžda 
Komárková

USNESENÍ č. 30/05–2014
I. bere na vědomí

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

USNESENÍ č. 31/05–2014
I. bere na vědomí

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

USNESENÍ č. 32/05–2014
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a Ing. Petrem Semerádem (kupující) na převod po-
zemku p. č. 465/520 o výměře 173 m² za cenu celkem 
207.600,- Kč. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 33/05–2014
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a Janou Náprstkovou a Janou Havránkovou (kupující) 
na převod pozemku p. č. 141/108 o výměře 93 m² za 
cenu celkem 111.600,- Kč. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 34/05–2014
I. schvaluje

10. rozpočtové opatření 2014 – navýšení 
o 439.427,- Kč.

II. schvaluje 
11. rozpočtové opatření 2014 – navýšení 
o 1.475.000,- Kč.

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

USNESENÍ č. 35/05–2014
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi obcí 
Psáry (prodávající) a manž. Leštinovými (kupující). 
Předmětem dodatku je změna čl. V, odst. 1 kupní 
smlouvy, kdy se termín pro přeložení kabelů veř. 
osvětlení prodlužuje do 31. 12. 2015. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2014 ze dne 22. 9. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga 

Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Ing. Petr Jaško

RO Usnesení č. 120/21–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Psáry – dešťová kanalizace a komu-
nikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
cenové nabídky od J.  L.  T. stavební spol. s. r. o., 
Budějovická 701, 252 42 Jesenice, IČ 45792348 za 
cenu 3.263.310,87 Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 121/21–2014
I. schvaluje

10. rozpočtové opatření na rok 2014 – navýšení 
o 439.427,- Kč. 

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

RO Usnesení č. 122/21–2014
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle čl. III. metodiky o zadávání veřej-
ných zakázek na akci „Sanace kanalizace sklolaminá-
tovým rukávcem v ul. Sportovní“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Sanace kanalizace sklolaminátovým 
rukávcem v ul. Sportovní“ ve složení: Vlasta Málková, 

Nikola Alferyová, Renáta Sedláková, jako náhradníci 
Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová. 

III. určuje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpověd-
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem v ul. 
Sportovní“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sanace 
 kanalizace sklolaminátovým rukávcem v  ul. 
Sportovní“.

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

RO Usnesení č. 123/21–2014
I. bere na vědomí

Petici ve věci problémové splaškové kanalizace v ul. 
Psárská. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou přípravou odpovědi 
na petici. 

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

RO Usnesení č. 124/21–2014
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaný) a Středočeským krajem (dárce). Předmětem 
smlouvy je poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč na 
rozvoj místního kulturního a sportovního života 
a občanské společnosti v rámci soutěže Vesnice roku.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2014 ze dne 29. 9. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga 

Kramosilová, Ing. Petr Jaško
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 125/22–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  poskytnutí nevratného pří-
spěvku na rozvoj infrastruktury obce mezi obcí 
Psáry a  Petrem Purmannem. Předmětem smlouvy 
je finanční příspěvek na rozvoj infrastruktury ve 
výši 600.000,- Kč za pozemky p. č. 465/475, 465/476, 
465/477, 465/478, 465/479, 465/480 vše k.  ú. Dolní 
Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 126/22–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
č. 557/2014/OOBCH mezi obcí Psáry a Pražskou ply-
nárenskou Distribucí a. s. na pozemcích p. č. 621/27 
a p.  č. 1077 v  k.  ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč. 

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz
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II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

USNESENÍ č. 36/05–2014
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se sta-
noví poplatek za komunální odpad. 

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

USNESENÍ č. 37/05–2014
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku“.

II. rozhoduje 
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru 
nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího 
řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla 
vybrána nabídka uchazeče J.  L.  T. stavební společ-
nost s. r. o., se sídlem Jesenice, Budějovická 701, PSČ 
252  42, IČ 45792348 za cenu 1.397.106,41,- Kč bez 
DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu uzavřít smlouvu o  dílo s  vy-
braným uchazečem J. L. T. stavební společnost s. r. o., 
se sídlem Jesenice, Budějovická 701, PSČ 252 42, 
IČ 45792348.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2014 ze dne 13. 10. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Olga Kramosilová, Ing. Petr Jaško
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 130/23–2014
I. bere na vědomí

Žádost pí Hrubé a pí Šustákové na směnu obecního 
pozemku označeného dle GP písm. „b“ o  výměře 
6 m², který byl oddělen od pozemku p. č. 663 v k. ú. 
Dolní Jirčany za pozemek označený dle GP písm. „d“, 
který byl oddělen od pozemku p. č. 123/3 o výměře 
7  m² v k. ú. Dolní Jirčany. 

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

RO Usnesení č. 131/23–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  vybudování přípojek vodovo-
du a kanalizace v  souvislosti s  akcí „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ 
a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ul. Pod Kostelem“ mezi obcí Psáry a: 

vlastník p. č.

Vinš 151/7

Schneller 143/3, 143/4
Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulů. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv. 

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

RO Usnesení č. 132/23–2014
I. uděluje

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

1. A. Stachové – pozemky p.  č. 305/1, 305/2, 305/8 
a 305/10 vše v k. ú. Dolní Jirčany,

2. manž. Podhorským – pozemek p. č. 135/1 v k. ú. 
Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 133/23–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a souhlas se zřízením stavby mezi 
obcí Psáry a Alešem Fáberou, Antonínem Fáberou 
a Ivetou Fáberovou. Předmětem smlouvy je uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Psáry 
– kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“. 

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a souhlas se zřízení stavby mezi 
obcí Psáry a Slavomírem Bandasem a Františkem 
Prokešem. Předmětem smlouvy je uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na stavbu „Psáry – kanali-
zace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

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

RO Usnesení č. 134/23–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava výtluků na místních komu-
nikacích o výměře cca 150 m² metodou ITHR“ od: 
1. Dipos J&C spol. s. r. o. za cenu 540,- Kč/m² bez DPH,
2. Kirstone a. s. za cenu 495,- Kč/m² bez DPH,
3. Parol s. r. o. za cenu 515,- Kč/m² bez DPH.
Cenová nabídka od Opravy komunikací Zoubek s. r. o. 
byla doručena po lhůtě pro podání nabídek a nabízí 
jinou metodu opravy. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Kirstone a. s. 
za cenu 495,- Kč/m² bez DPH. 

III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 135/23–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  manž. Muráňovými – pozemek p.  č. 689/4 v  k.  ú. 
Psáry. Výše finančního příspěvku je 217.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

III. uděluje
Výjimku z   Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. manž. Muráňovým – pozemek p.  č. 689/4 v  k.  ú. 

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

RO Usnesení č. 136/23–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Psáry (půjči-
tel) a Středočeským krajem (vypůjčitel). Předmětem 
smlouvy jsou části pozemků p. č. 1098/2 o  výměře 
18 m² a p. č. 1100/5 o výměře 19 m² vše v k. ú. Psáry 
v  souvislosti se stavbou „Cyklostezka Psáry – Libeř 
– Libeň“. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 137/23–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Měrná kampaň – sledování nárůstu 
průtoků odp. vod v lok. Pražská – Psárská“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr ce-
nové nabídky od spol. Pražské vodovody a kanalizace 
a. s., IČ 25656635 za cenu 194.500,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlouvy 
o dílo. 

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

RO Usnesení č. 138/23–2014
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Sanace kanalizace sklolamináto-
vým rukávcem“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr ce-
nové nabídky od spol. Zepris s. r. o., IČ 25656635 za 
cenu 193.100,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2014 ze dne 29. 10. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 139/24–2014
I. schvaluje

Záměr směny pozemků, a to dílu „b“ o výměře 6 m2, 
který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 663, 
v  k.  ú. Dolní Jirčany, za díl „d“ o  výměře 7 m2, který 
vznikl oddělením od pozemku parc. č. 123/3, v k. ú. 
Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 140/24–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  firmou Baborovský s.  r.  o. – pozemek p.  č. 520/12 
vše v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
200.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

III. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 

o stavební uzávěře dle čI. 4 tohoto opatření:
1. Baborovský s.  r. o. – pozemky p. č. 520/12 v k. ú. 

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

RO Usnesení č. 141/24–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy č. 14173953 o poskytnutí podpory 
ze SFZP s obcí Psáry. Předmětem smlouvy je podpora 
na akci „Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“ ve 
výši 103.286,- Kč. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 
1.755.865,87 Kč bude poskytnuta na základě rozhod-
nutí MZP.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 142/24–2014
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry 6. 3/2007 
o stavební uzávěře dle či. 4 tohoto opatření:
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1. P. Purmannovi – pozemky p. č. 465/475, 465/476, 
465/472, 465/477, 465/478 a 465/479 vše v  k.  ú. 
Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 143/24–2014
I. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronají-
matel) a Ing. O. Kracmanem (nájemce). Předmětem 
smlouvy je nájem bytu v  č.  p. 13 na dobu určitou 
od 1.  11.  2014 . do 31.  7.  2015, výše nájemného je 
2.986,- Kč měsíčně.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 144/24–2014
I. schvaluje

12. rozpočtové opatření na rok 2014 bez navýšení 

– přesun v rámci §.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 145/24–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  vybudování přípojek vodovo-
du a kanalizace v  souvislosti s  akcí „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ 
a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ul. Pod Kostelem“ mezi obcí Psáry a:

vlastník p. č.

Vojtěch 141/135
Pozn.: Jména vlastníků jsou uváděna bez titulu.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2014 ze dne 6. 11. 2014
USNESENÍ č. 38/6–2014

I. bere na vědomí 
Složení slibu všech zastupitelů podle § 69 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 39/6–2014
I. určuje

Pro další volební období dva místostarosty. 
II. určuje

Pro další volební období v  souladu s  §84, odst. 2, 
písm. k) zákona o  obcích, že pro výkon funkce sta-
rosta a místostarosta bude člen zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněn. 

III. určuje
Pro další volební období jednoho neuvolněného 
člena zastupitelstva, který bude vykonávat funkci 
místostarosta obce a dva neuvolněné členy zastupi-
telstva, kteří budou vykonávat funkci člen rady obce.

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1 (Adámek).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 40/6–2014
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:

I. volí
Starostou obce Milana Váchu.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 3 (Kuka, 
Adámek, Otruba).
Návrh byl přijat.
II. volí

Uvolněným místostarostou obce Vlastu Málkovou.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 4 (Kuka, 
Adámek, Otruba, Málková).
Návrh byl přijat.

III. volí
Neuvolněným místostarostou obce Mgr. Martinu 
Běťákovou. 

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 2 (Adámek, 
Otruba).
Návrh byl přijat.
IV. volí

Další členy rady obce Víta Olmra, Olgu Kramosilovou.
Hlasování – pro: 10, proti: 1 (Kuka), zdrželi se: 
4 (Adámek, Otruba, Kadeřábek, Kramosilová).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 41/6–2014
I. zřizuje

Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
pětičlenné. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1 (Čihák).
Návrh byl přijat.
II. volí

Předsedou finančního výboru Ing. Antonína Raka
Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
III. volí

Členy finančního výboru Ing Hanu Ortovou, 
Ing.  Romana Štípka, Ing. Michala Kroupu, Ing. Jana 
Čiháka.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
IV. volí

Předsedou kontrolního výboru Ing. Jana Čiháka.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1 (Čihák).
Návrh byl přijat.
V. volí

Členy kontrolního výboru Vladimíra Kadeřábka, 

Vladislava Zeithamla, Pavla Otrubu, Václava Nováka.
Hlasování – pro: 12, proti: 1 (Čihák), zdrželi se: 
2 (Štípek, Šmerglová).
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 42/6–2014
I. schvaluje

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a  to 
v plné výši pro neuvolněné místostarosty, členy rady, 
předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v sou-
ladu s § 71–73 zákona o obcích a podle aktuál ního 

prováděcího nařízení vlády za výkon funkce členům 
zastupitelstva od 6. 11. 2014.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 43/6–2014
II. schvaluje 

13. rozpočtové opatření 2014 – rozpuštění přebytku 
hospodaření.

Hlasování – pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2014 ze dne 12. 11. 2014
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga 

Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 146/25–2014
I. bere na vědomí

Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Psáry 
za rok 2013/2014.

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

RO Usnesení č. 147/25–2014
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaná) a manž. Leštinovými (dárci). Předmětem 
smlouvy je dar 3.000,- Kč. Dar bude použit na akci 
„Vánoční trhy“. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 148/25–2014
I. bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podli-
mitní veřejnou zakázku na akci „Projekt revitalizace 
sídelní zeleně v obci Psáry II“. 

II.  rozhoduje 
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru 
nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávací-
ho řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka 
byla vybrána nabídka H–Rekultivace a.  s., se sídlem 
Chomutov, Černovice 226, IČ: 25032739 za cenu 
2.751.485,89,- Kč bez DPH. 

III. ukládá
Starostovi vydat rozhodnutí o  výběru nejvhodnější 
nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby. 

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo s ví-
tězem výběrového řízení. 

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

RO Usnesení č. 149/25–2014
I. zřizuje

Stavební a územně-plánovací komisi: předseda 

– Ing. Aleš Laboutka, členové – Milan Vácha, Vlasta 
Málková, Ing. Hynek Šorm, Stanislav Kopp.

II. zřizuje
Komise pro vzdělávání: předseda – Martina 
Jedličková, členové – Mgr. Martina Běťáková, Martina 
Šmerglová, Ivana Málková, Matěj Vrhel, Bc. Ondřej 
Kracman.

III. zřizuje
Sociální a kulturní komisi: předseda – Vlasta Málková, 
členové – Naděžda Komárková, Martina Šmerglová, 
Michala Hájková, Martina Jedličková, Jitka 
Svobodová, Olgra Kramosilová, Bc. Ondřej Kracman.

IV. zřizuje
Komisi sportovní a životního prostředí: předseda – 
Ing. Petr Jaško, členové – Milan Zetocha, Milan Vácha, 
Pavel Kuka, Lukáš Málek.

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

RO Usnesení č. 150/25–2014
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Rekonstrukci 
veř. osvětlení v  části ul. K  Junčáku a sídl. Štědřík 
v D. Jirčanech“ od:
1. Elektro Michal Pokorný za cenu 118.950,- Kč bez 

DPH,
2. Elektro Jiří Hladík za cenu 114.470,- Kč bez DPH,
3. AZ Elektrostav a. s. za cenu 355.770,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Elektro Jiří 
Hladík za cenu 114.470,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
R. Sedlákovou odesláním objednávky.

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

RO Usnesení č. 151/25–2014
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IP–12–6004957/1 mezi obcí Psáry a ČEZ 
Distribuce a. s. na p. č. 1061/7 k. ú. Psáry za jednorá-
zovou úhradu14.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 152/25–2014

I. schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 24. 9. 2014 

mezi obcí Psáry a J.  L. T. stavební společnost s.  r.  o. 

Předmětem dodatku je oprava havarijního stavu 

dešťové kanalizace v ul. Na Vápence v délce 55 m ve 

výši 509.468.02 Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

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

RO Usnesení č. 153/25–2014
I. schvaluje

14. rozpočtové opatření na rok 2014 – bez navýšení, 
přesuny v rámci §. 

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

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v období�srpen–říjen�2014
 9 instalace sloupků a oplocení u části dětského hřiště 
Štědřík,
 9odvoz a demontáž zbytků oplocení na pobytové 
louce na Štědříku,
 9odvoz odpadu z lesa z lokality 
Vysoká po sobotní brigádě,
 9ulice Pražská – odstranění 
stromu nakloněného nad 
komunikaci, úprava pozemku 
po odstranění kořenů,
 9dovoz písku do pískoviště 
v zelené školce,
 9oprava výtluků ul. Na 
Vápence, oprava cest 
Na  Vysoké, Horní, Úvozová, 
Ve Stráži, Ve Svahu, Hlavní, 
Na Babu, V  Dolcích, 
Ke Kukaláku, Pod Stráží, Slepá, 
obecní část U Studny,
 9čištění potoka, příprava 
pozemků pro akci Pohádkový 
les,
 9odstranění větví zasahujících 
do silnice Pražská,
 9 instalace patníků ulici 
Ke Kukaláku,
 9vnitřní stavební úpravy nemo-
vitosti č. p. 600 v mateřském 
centru – předělání příček 
a instalace nového sociálního zařízení,
 9čištění odtokových žlabů v komunikaci Na Babu,
 9zametání místních komunikací,
 9vyřezání, nakládka a odvoz křoví ul. Na Vysoké, 
Štědřík, Horní,
 9natření herních prvků na dětských hřištích,
 9demontáž poškozeného zábradlí ul. K Junčáku,
 9 instalace dvou nových lamp veřejného osvětlení 
v ul. K Junčáku,

 9čištění košů dešťové kanalizace v místních komu-
nikacích Psáry a Dolní Jirčany,
 9stavební úpravy pro odvodnění fotbalového hřiště 

v Psárech,
9  přesazení keřů z  návsi 
v  Dolních Jirčanech za obcho-
dem do ul. Chrpová,
9 odstranění a likvidace stromů 
a keřů v  trase pokládky nové 
splaškové kanalizace v  ulici 
Na Vysoké,
9  instalace dvou nových košů 
na psí exkrementy ul. Na Vysoké,
9  oprava výtluků na místních 
a účelových komunikacích infra 
termo homogenizační metodou 
před zimním obdobím,
9 instalace nových stolů a lavi-
ček hřiště Psáry,
9  sekání, shrabání, nakládka 
a  odvoz trávy – ulice Pražská, 
hřbitov Psáry, Ve Stráži, Pod 
Stráží, Dlážděná, Na Vápence, 
mateřská školka, dětské hřiště 
Štědřík a Chrpová, nádržka Psáry, 
U Nádržky, Nad Nádržkou, Kutná, 
pobytová louka K  Junčáku, 
Jílovská, Lipová, hřbitov Dolní 
Jirčany, Hlavní, Na Vysoké, náves 

Dolní Jirčany, Ke Kukaláku, bývalá lokalita Central 
Grupu v  Psárech, sídliště Štědřík, ul. Sportovní, 
K Lůžku, Horní, K Junčáku, Javorová, cesta ke hřbi-
tovu Psáry,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobuso-
vých zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid auto-
busových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Poplatky�za�komunální�odpad�2015
Výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 se nemění.

 y popelnice 120 litrů (jedna známka) 2.145,- Kč
 y popelnice 240 litrů (dvě známky) 3.795,- Kč
 y odpady rekreační objekt 1.210,- Kč
 y pes 100,- Kč
 y druhý a další pes 200,- Kč
Poplatek je splatný do 28. 2. 2015.
Číslo účtu: 23734349/0800 Česká spořitelna a. s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nebudou posílány.

Ivana Šimková

Úřad práce ČR – stěhování na novou adresu
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Praha – západ je od 1. 12. 2014 přestěhován na novou adresu: 

Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Letná.

Nový�facebookový�profil�obce
Vzhledem k  tomu, že sociální sítě představují 

v  současnosti nejrychlejší informační kanál, mají 
občané Psár a Dolních Jirčan od 17. října k dispozici 
oficiální facebookový profil obce dostupný na adrese 
www.facebook.com/psary.dolnijircany

Jsou a budou zde zveřejňovány zejména informace 
z  oblasti kulturního a společenského života 
obce a důležitá upozornění týkající se běžného 
života občanů. Tím chceme dosáhnout lepší 

informovanosti o  aktuálním dění 
v  obci a na obecních stránkách 
naopak získat větší prostor pro infor-
mování o investičních a strategických 

plánech rozvoje obce. 
Věříme, že Vám tato nová služba přijde vhod, 

a těšíme se na vaše názory a připomínky. 
Vít Olmr
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Dokončení vodovodu a kanalizace v ulici 
Pod Kostelem

Jedním z  hlavních cílů obce Psáry je rozvíjet vodohospodářské infrastruktury v  obci a umožnit většině 
obyvatel napojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci. Finančně náročné projekty, kterými vodo-
hospodářské projekty bezesporu jsou, je nutné administrativně dobře připravit, zajistit finanční prostředky 
z vlastních zdrojů a dofinancovat dotacemi, a následně v  souladu se stanovenými podmínkami 
zrealizovat. 

V červenci 2014 byla zahájena stavba: Vodovod 
a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká, 
ul. Pod Kostelem, jejíž celkové dokončení se před-
pokládá na jaře příštího roku. Dodavatelem stavby 
je firma Zepris, s. r. o. Celá akce je financována obcí 
Psáry s přispěním finančních prostředků z Operačního 
fondu životního prostředí (OPŽP). 

V  listopadu 2014 byla dokončena část tohoto 
rozsáhlejšího projektu – stavba vodovodního řadu 
a splaškové kanalizace v  ulici Pod Kostelem, kde 
proběhla 25. 11. 2014 závěrečná kontrolní prohlídka 
této části k vydání kolaudačního souhlasu. 

V ulici Pod Kostelem byl vybudován vodovodní 
řad v délce 221,66 m a stoka splaškové kanalizace 
v délce 224 m, z toho 1,83 m gravitační a 222,17 m 
tlakové kanalizace. Napojení na stávající vodohos-
podářské sítě bylo provedeno z ulice Hlavní, trasa 
potrubí vede přes obecní pozemky a částečně také 
po soukromém pozemku p. Dvořáka, bez jehož 

ochotného přístupu by ulici Pod Kostelem nebylo 
možno rozumně na stávající sítě napojit. 

Po vydání kolaudačního souhlasu na vybudovaný 
vodovod a kanalizaci v ulici Pod Kostelem se mohou 
vlastníci přilehlých nemovitostí – 9 rodinných domů 
– začít napojovat. V  rámci stavby byly vyvedeny 
přípojky k hranicím pozemků. Vlastní realizaci přípojky 

na svém pozemku si zajistí každý vlastník připojované 
nemovitosti sám na své náklady dle schválené pro-
jektové dokumentace přípojek. Po osazení vodoměr-
né šachty vyzve stavebník provozovatele ke kontrole 
a osazení vodoměru, následně bude uzavřena 
smlouva na odběr vody a vypouštění odpadních vod. 
Realizaci přípojek mohou dotčení vlastníci oznámit 
přes nedávno zřízené Zákaznické centrum na ČOV 
Jílové u Prahy, Nádražní 559, Jílové u Prahy 254 01, 
telefon: 840 205 206 (linka 233), e-mail: petrakova@
vhs-sro.cz. 

Vít Olmr

Rekonstrukce obecního úřadu
V  září byly zahájeny práce na 

modernizaci obecního úřadu, jejíž 
první fáze zaměřená na opravu 
střechy, energetické úspory a vnější 
vzhled byla nyní dokončena.

V průběhu podzimu byl zateplen 
plášť budovy a  proběhla výměna 
oken a vnějších dveří. Velká část 
nákladů byla hrazena z operačního 
fondu životního prostředí v  rámci 
dotace na zateplení. Přestože se po 
zahájení stavebních prací narazilo 
na některé technické problémy 
vyplývající z  konstrukce budovy, 

nyní jsou všechny práce hotové a obecní úřad může 
náležitě reprezentovat naši obec. 

Dalším krokem bude postupná 
úprava vnitřních prostor. 
Rekonstrukcí projdou rozvody vnitř-
ní infrastruktury, počínaje elektro-
instalací až po revizi topení. Stavební 
úpravy v  interiérech by měly vést 
k  tomu, aby prostředí působilo 
důstojně, ale zároveň méně formál-
ně a bylo k  občanům vstřícnější. 
Odstraněna tak bude například 
nepříliš přívětivá mříž na schodišti, 
prostory budou celkově prosvětleny 
a bude jim vtisknut modernější ráz. 

Ulicí K Lůžku nyní suchou nohou po asfaltu 
Asi každý, kdo se potřeboval dostat z  oblasti 

Na  Skalce (okolí ulice Roklinka) na dolnojirčanskou 
náves, řešil dilema, kterou cestou se vydat. Zda ulicí 
Horní okolo hřiště a úzkou uličkou k hasičské zbrojnici, 
nebo po tankodromu zvaném K  Lůžku. Motoristé 
volili zpravidla první variantu z  obavy o  podvozky 
aut, pěší volili kratší cestu – pokud nepršelo. 

Od soboty 29. 11. je ale všechno jinak. V části ulice 
K Lůžku procházející starou zástavbou obec realizo-
vala položení nového asfaltového povrchu. V těchto 
dnech finišuje výstavba chodníků. Zároveň se do 
asfaltování v části ulice vedoucí novou zástavbou 
pustil i developer, který má komunikaci ve vlastnictví. 
Zde stavební práce stále probíhají a obec převezme 
silnici do svého majetku až po kompletním a kvalitním 
dokončení nového povrchu.
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Čtyři roky práce před námi
V říjnu se uskutečnily volby do obecních samospráv, které v mnoha okolních obcích přinesly velké změny 

ve složení zastupitelů i na postech starostů. V  Psárech a Dolních Jirčanech občané svými hlasy naopak 
potvrdili, že směr, kterým se vedení obce v minulých čtyřech letech vydalo, se jim líbí, a kandidátce Starostové 
a nezávislí tak zajistili 11 z 15 mandátů. O dění před i po volbách a plánech na nové čtyřleté období jsem si 
povídala se starostou Milanem Váchou.

 � Jak z vašeho pohledu proběhly volby a jak hod-
notíte předvolební kampaň třeba i ve srovnání 
s tou�minulou�v roce�2010?

Kladně hodnotím především fakt, že v obci kan-
didovala jen tři uskupení. Menší počet bývá výhodou, 
protože se nerozmělňují hlasy voličů a následně po 
volbách se lépe hledá řešení v případě povolebních 
jednání. V naší obci navíc šli do volebního klání mnozí 
kandidáti, kteří se v předchozích čtyřech letech již 
profilovali, takže i z tohoto důvodu se mohli voliči 
lépe orientovat. Kampaň byla v podstatě po celou 
dobu klidná a korektní, výjimkou bylo jen pár mani-
pulativních peticí a textů těsně před volbami. Pokud 
však porovnám předvolební období roku 2010 a 2014, 
jednalo se o velký posun v úrovni komunikace i vedení 
kampaní, za což jsem opravdu rád. 

 � Ve volbách získalo uskupení Starostové a nezá-
vislí�11�z 15�mandátů,�čím�si�tento�úspěch�vysvět-
lujete?

Chtěl bych nejdříve za naše uskupení poděkovat 
voličům za obrovskou podporu, díky níž bude pro 
nás práce v  příštím období mnohem jednodušší. 
V  minulém období, kdy jsme měli k  dispozici jen 
5 mandátů z 15, bylo každé hlasování těžké. Spousta 
věcí se protahovala a bylo obtížné některá rozhodnutí 
prosadit. V zastupitelstvu jsme měli menšinu, ale při 
každodenní práci se k nám postupně přidávali aktivní 
občané, kteří nabídli svůj čas a své schopnosti. Voliči 

se možná ztotožnili se směrem, kterým jsme se vydali 
a ocenili kandidátku složenou právě z  těch reálně 
pracujících lidí.

 � Ustanovující zastupitelstvo již proběhlo, jak 
byla obsazena místa v radě a ve výborech? 

Do rady bylo zvoleno prvních pět kandidátů 
z našeho uskupení, kteří si rozdělí své oblasti činnosti. 
(Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, 
Martina Běťáková a Vít Olmr – poznámka red.) 
Novinkou je, že se vracíme k  modelu uspořádání 
vedení obce, který v Psárech fungoval před únorem 
2011, tj. starosta a dvě místostarostky, z nich jedna 
neuvolněná. Uvolněná místostarostka Vlasta Málková 

se bude i nadále věnovat zejména věcem sociálním, 
kulturním a vodohospodářské infrastruktuře a neu-
volněná místostarostka Martina Běťáková školství, 
informovanosti a dotační politice. Paní Kramosilová 
bude i nadále pracovat především v terénní sociální 
práci a pan Olmr bude mít na starost IT infrastrukturu, 
informovanost občanů, obecní web a převážnou část 
procesů a směrnic s těmito oblastmi související. 

Finanční výbor, který měl v minulém období vysoký 
kredit, povede opět Antonín Rak. Kontrolní výbor, 
jak bývá zvykem, jsme nabídli opozici. Nicméně 
vedení agendy kontrolního výboru je poměrně 
náročné a nikdo z  opozice o  něj neprojevil zájem. 
Jelikož však kontrolní výbor je ze zákona povinný 
a jeho předsedou musí být zastupitel, ujal se funkce 
pan inženýr Čihák, který je díky své profesi, znalostem 

a nekompromisnosti vhodným člověkem pro tuto 
pozici. Díky tomu věřím, že kontrolní výbor bude 
dobře fungovat a zároveň plnit funkci „vnitřní 
opozice“.

 � Mění se z pohledu občanů něco na chodu úřadu? 
První a věřím, že velmi přínosnou změnou pro 

občany, bude rozšíření úředních hodin, které byly 
doposud jen v  pondělí a středu. Od ledna bude 
obecní úřad otevřen pro veřejnost od pondělí do 
pátku. Dále bychom rádi pro naše občany rozšířili 
konzultační služby v oblasti stavebního řízení. Naše 
obec spadá pod stavební úřad v  Jesenici a mnozí 
z našich obyvatel se při jednání s ním dostávají do 
administrativně komplikovaných situací. To je i jedním 
z důvodů, proč od nového roku přijmeme nového 
zaměstnance, paní magistru Houškovou, kterou 

Volby do zastupitelstev obcí
Počet volených 

členů zastupitelstva
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

15 2 627 1 332 50,70 1 332 17 448

Kandidátní listina Hlasy

Počet 
kandidátů

Přepočtený 
základ dle 

počtu 
kandidátů

Přepočtené % 
platných 

hlasů
Počet

mandátůčíslo název abs. v %

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

11 825 67,77 15 17 448,00 67,77 11

2 TOP 09 4 087 23,42 15 17 448,00 23,42 3

3 Restart 2014 1 536 8,80 15 17 448,00 8,80 1

Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina Kandidát

Navrhující 
strana 

Politická 
přísluš-

nost 

Hlasy

Pořadí 
zvolení číslo název

poř. 
číslo

příjmení, jméno, 
tituly věk abs. v %

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

1 Vácha Milan 38 STAN BEZPP 875 7,39 1

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

2 Málková Vlasta 50 STAN BEZPP 851 7,19 2

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

3 Kramosilová Olga 61 STAN BEZPP 797 6,73 3

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

4 Běťáková Martina 
Mgr. 

36 STAN BEZPP 820 6,93 4

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

5 Olmr Vít 38 STAN BEZPP 791 6,68 5

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

6 Šmerglová Martina 41 STAN BEZPP 819 6,92 6

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

7 Jaško Petr Ing. 52 STAN BEZPP 793 6,70 7

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

8 Rak Antonín Ing. 45 STAN BEZPP 807 6,82 8

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

9 Burián Miloslav Bc. 40 STAN BEZPP 818 6,91 9

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

10 Štípek Roman Ing. 39 STAN BEZPP 748 6,32 10

1 STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ 

11 Čihák Jan Ing. 52 STAN BEZPP 761 6,43 11

2 TOP 09 2 Kuka Pavel 46 TOP 09 BEZPP 348 8,51 1

2 TOP 09 3 Adámek Jakub 
Mgr. 

35 TOP 09 BEZPP 348 8,51 2

2 TOP 09 11 Otruba Pavel 58 TOP 09 BEZPP 335 8,19 3

3 Restart 2014 9 Kadeřábek Vladimír 43 R2014 BEZPP 141 9,17 1
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někteří z obyvatel mohou znát právě ze stavebního 
úřadu v  Jesenici, kde v  minulosti pracovala. Paní 
Houšková bude mít rovněž na starosti agendu spo-
jenou s přípravou nového územního plánu a koor-
dinaci výběrových řízení. V  oblasti základní infra-
struktury bude spolupracovat s paní Sedlákovou tak, 
aby byla zajištěna zastupitelnost. Jako investiční 
technik bude kontrolovat akce realizované obcí a dále 
dozorovat stavby, ve kterých není stavebníkem obec, 
ale developer. Důsledná kontrola se v tomto případě 
vyplatí, protože obec následně přebírá stavby do 
svého vlastnictví. 

 � Máte čtyři roky práce před sebou. Jaké úkoly na 
vás čekají? 

Kromě pokračování již rozjetých projektů, zahr-
nujících například obnovu veřejné zeleně v celé obci, 
pobytové louky, opravy komunikací, revitalizaci 
sídliště Na Štědříku a již zmíněnou rekonstrukci 
obecního úřadu, je to z velkých úkolů zejména nová 
škola, problém s kanalizací v Psárech, dolnojirčanská 
náves, dále pak lokalita Štědřík, špatný stav některých 
našich rybníků a nádrží, komplexní protipovodňová 
opatření. Navíc nás čeká i příprava nového územního 
plánu. Původní z roku 1998 má za sebou již několik 
změn a nyní máme zákonnou povinnost udělat nový. 
Nepředpokládáme však, že by mělo dojít k zásadním 
změnám, nové rozsáhlé lokality pro bydlení neplá-
nujeme, spíš se nabízí otázka, zda některé stávající 
nezredukovat. 

 � Jak to vypadá s  novou školou? Bude nebo 
 nebude?

V současné době probíhá územní řízení, během 
roku 2015 chceme získat stavební povolení a pak 
podat žádost o dotaci z národního fondu pro podporu 
regionálního školství, který byl letos vytvořen za 
účelem řešení problému s  kapacitami základních 
a mateřských škol. Takže stále věříme, že nová škola 
bude v dohledné době. Se školou souvisí ale i naše 
snaha o zjištění, nakolik je, stejně jako úřad, otevřená 
a přátelská vůči rodině. K tomuto tématu připravu-
jeme několik projektů, protože máme dojem, že není 
zcela využit potenciál školy jako komunitního prvku, 
jak uvnitř, tak navenek. Tedy na jedné straně podpora 
komunikace ve škole mezi pedagogy, rodiči a dětmi 
a na straně druhé zapojení školy do komunitního 
života v obci. Rádi bychom nastavili fungování a pro-
filaci školy z  pohledu dlouhodobější vize tak, aby 
přechod do nové devítileté základní školy s případ-
ným oddělením mateřské školy byl již přednastavený 
a jednalo se v budoucnu jen o prosté stěhování do 
nových budov.

 � Velkým tématem bude jistě i nová dolnojirčan-

ská náves.
Dolnojirčanská náves byla velkým diskusním 

tématem v uplynulých dvou letech. Tento projekt je 
dobrým příkladem komunitního plánování, do kte-
rého se zapojili naši obyvatelé. Nyní máme již dokon-
čenou studii a chtěli bychom začátkem nového roku 
vypsat výběrové řízení na projektanta, který by 
vypracoval projektovou dokumentaci a do poloviny 
roku 2016 ji připravil k realizaci.

 � A jak vypadá budoucnost lokality naproti 
obecnímu úřadu? Plánujete tam centrální náměs-
tí s  bytovými domy, jak se o  tom před několika 
lety mluvilo?

Z dlouhodobé studie „Ideální satelit“ nám vyšla 
jako vhodná mnohem střízlivější varianta, než umož-
ňuje aktuální územní plán, který byl v tomto ohledu 
poměrně velkorysý. Z diskusí s občany i odborníky 
vyplynulo, že je dobré zachovat a rozvíjet dvě sou-
časné historické centrality, tedy psárskou a jirčanskou 
náves. Lokalita na Štědříku by se z pohledu urbanistů 
a závěrů dotazníkové akce mezi občany měla profi-
lovat spíše jako veřejný prostor určený k oddechu 
a  setkávání, nikoli jako nové centrum s  rozsáhlým 
bytovým komplexem. Ovšem z  pohledu majetko-
právních vztahů se jedná o  velmi komplikovanou 
oblast. Pozemky bývalého JZD by měly být navráceny 
církvi. V současné době již komunikujeme s lidmi na 
pražském arcibiskupství ohledně jejich představ 
o budoucím využití pozemků.

 � Zmínil jste i dlouholetý problém kanalizace 
v oblasti Rubínu. Máte plán, jak ho řešit? 

Povodně a kanalizace v této lokalitě jsou velkým 
úkolem. Máme za sebou kouřové i kamerové zkoušky, 
v listopadu probíhalo srážkové měření v kanalizaci 
a nyní čekáme na vyhodnocení, ze kterého vyplynou 
nutná opatření. Ať již specialisti doporučí opravu 
kanalizace, přeložení, bypass, retence nebo kombinaci 
těchto možností či řešení úplně jiné, bude se jednat 
o finančně velmi náročnou akci, se kterou ale rozpočet 
obce na příští roky počítá. Problém povodní v Psárech 
je potřeba jednou provždy dořešit a je naší prioritou. 
Chceme se věnovat i komplexní správě vodních toků 
a krajinnému plánu ve vztahu voda – příroda – člověk. 

Máme předběžně připravený pilotní projekt v naší 
obci, v rámci kterého ministerstvo pro místní rozvoj 
podpoří tvorbu metodiky, která by se v budoucnu 
stala základem pro územní plánování v  celé 
republice.

 � Jak byste po čtyřech letech práce a intenziv-
ního kontaktu s občany zhodnotil i lidské vztahy 
a třeba i tak citlivou otázku, jakou je vztah mezi 
Dolními Jirčanami a Psáry? 

Z mého pohledu se vztahy za poslední roky velice 
zlepšily a projevilo se to například i ve zmiňovaných 
seriózně vedených předvolebních kampaních. 
Důležitým ukazatelem kvality komunitního života 
v naší obci je pro mne aktivní zapojení obyvatel do 
volnočasových aktivit a dobrovolnictví. Dynamický 
nárůst členů sportovních oddílů, desítky lidí hrajících 
volejbal, nohejbal, fotbal, vznik dobrovolných hasiček, 
nízkoprahového centra Mozaika, desítky aktivizova-
ných seniorů… A to jsem nezmínil akce typu 
Pohádkový les, dětský den a třeba brigády, kdy již 
s jistotou můžeme počítat se stovkou dobrovolníků, 
kteří přijdou, pomůžou a dělají to rádi! To vše svědčí 
o tom, že mezilidské vztahy u nás získávají na kvalitě, 
že se u nás opravdu žije, nejenom bydlí. Samozřejmě 
i přesto se však stává, že dochází ke konfliktům, že 

ti či oni brojí proti sobě, osočují se, závidí… V hos-
podách můžete zaslechnout i názory, že by se Psáry 
a Dolní Jirčany měly odtrhnout. Ale jsem přesvědčen, 
že většina lidí uvažuje rozumně, vnímá potenciál 
a  organizační i finanční prospěšnost našich dvou 
spojených obcí. Ostatně právě i výsledek voleb 
nasvědčuje tomu, že občané posilování komunitních 
vazeb a spolupráci Psár a Dolních Jirčan vítají. Vím, 
že se objevují nejrůznější fámy, pomluvy, dokonce 
i lživé informace, o kterých se divím, jak mohou i při 
naší transparentnosti fungování obce vůbec vznik-
nout. Týká se to hlavně příspěvků různým organiza-
cím, což je dohledatelná informace na webu obce či 
na videích ze zastupitelstev. Někdy by stačilo jen 
zvednout telefon a zavolat na obec nebo se mě přímo 
zeptat. Je jedno, zda na úřadě, na ulici nebo v hos-
podě. V dohledné době se navíc kdokoliv z občanů 
bude moci na internetu podívat na jednotlivé faktury, 
ze kterých se skládá rozpočet. Budu se snažit mít 
právě tuhle problematiku různých fám na paměti 
a  třeba i prostřednictvím Psárského zpravodaje se 
snažit vše uvádět na pravou míru. Snad se podaří 
eliminovat mnohdy nechtěnou zlou krev a přesvědčit 
ty, co ještě pochybují, že obě naše obce, které sice 
mají svou historii, jsem vždy vnímal jako celek.

Lucie Libovická

Úřední hodiny obecního úřadu Psáry pro 
veřejnost se s platností od 1. ledna 2015 

rozšiřují takto:
 po 8–17 hodin
 út, čt 8–16 hodin
 st 8–18 hodin
 pá 8–12 hodin
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Ing. Lenka Vyhnálková

Tisíce kusů dřevin oživí naši obec
Jak jsme vás již v minulosti informovali, připravila 

obec ve spolupráci s firmou Living In Green novou 
koncepci vybraných zelených ploch v obci. Letos na 
podzim se nám úspěšně podařilo zažádat o dotaci 
na tento projekt z fondů Evropské unie, a tak dojde 
i k jeho realizaci. Na základě výběrového řízení byla 

vybrána firma H-REKULTIVACE a. s., se kterou obec 
ještě tento rok podepíše smlouvu. Realizace celého 
projektu začne od nového roku, přičemž prvními 

pracemi bude kácení a prořez vybraných dřevin. 
Káceny budou dřeviny nemocné a neperspektivní. 
Zdravotní prořezy a odstranění suchých větví na 
vitálních dřevinách prodlouží jejich životaschopnost. 
Tato etapa proběhne do konce března 2015, tedy 
ještě v  období vegetačního klidu. Návazně budou 

provedeny výsadbové 
práce a založení nových 
trávníků. Vysazeno 
bude téměř 5 000 kusů 
keřů a sto stromů. Celá 
realizace by podle pra-
videl dotace měla skon-
čit do září 2015. 
Doufáme, že budete 
s novou podobou zele-
ně v  obci spokojení 
a budete zde rádi trávit 
volný čas.

Dalším krokem by 
měla být revitalizace 
okolí křížku u cesty 
k psárskému hřbitovu, 
okolí nádrže v  ulici 
U  Nádržky v  Psárech 
a okolí rybníku Junčák. 
Během zimy bychom 
rádi připravili návrh 
a následně z vlastních 

a dotačních titulů rekonstrukce realizovali. O zpra-
cování návrhů vás budeme informovat v  dalším 
zpravodaji. 

Co�Vás�zajímá
 � Rád bych se zeptal, zda se po volbách 

nezapomnělo na řešení problému s  vy-
skakujícími kanály v  ulici Pražská / Psár-
ská.

Děkuji Jaroslav P.
Odpovídá místostarostka Vlasta Málková

V  minulém vydání Psárského zpravodaje jsme 
naše občany informovali o  výběrovém řízení na 
monitoring průtoků kanalizace v průběhu dešťových 
srážek a v  bezdešťovém období. Schválení této 
zakázky mělo proběhnout na setkání zastupitelstva 
obce dne 17. září. Zasedání se bohužel zúčastnilo 
jen 7 zastupitelů, nebylo tudíž usnášeníschopné 

a nemohlo schválit zahájení monitoringu. 
Zasedání zastupitelstva bylo posléze svo-
láno znovu a sešel se již dostatečný počet 
zastupitelů. Díky prodlevě v zadání zakáz-
ky se však posunula doba montáže 
měřicích souprav. Tím jsme promeškali 

dobu zvýšených dešťových srážek, kdy je 
měření nejúčinnější. Monitoring proběhl až v listo-
padu, kdy pršelo jen minimálně. Vzhledem k tomu 
bude pravděpodobně potřeba provést další měření 
během jarních měsíců roku 2015. Na základě výsledků 
monitoringu bude následně vytvořen hydraulický 
model průtoku vody a bude navrženo řešení dlou-
hodobého problému, který vzniká při větších deštích 
v ulici Psárská a Pražská. 
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

U3V pokračuje dál
Další semestr Univerzity třetího věku byl v prosinci 

úspěšně završen. Téma 
„Renesance v  Itálii“ absolventy 
doslova nadchlo a všechna 
setkání probíhala za hojné účasti 
a s plnou pozorností studentů. 
Na konci semestru absolventi 
hlasovali o  tématu pro další 
semestr, který začíná 4. února 
2015 ve 14 hodin na OÚ Psáry. 

Volba padla na praktické „Potraviny a spotřebitel“, 
což je téma přinášející spoustu užitečných informací 
potřebných k orientaci v nepřehledné džungli nabíd-

ky obchodů. 
Pokud se i Vy chcete zapojit 

do studia na Univerzitě třetího 
věku, přijďte mezi nás. Své dota-
zy posílejte buď na e-mail: 
 malkova@psary.cz nebo zavo-
lejte na tel. 602 714 101.

Vlasta Málková, místostarostka

Do U3V se může zapojit kdokoliv splňující tyto 
předpoklady: 

 y osoby se statutem důchodce,
 y invalidní důchodce bez rozdílu věku,
 y osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní).
Ke studiu podzimního semestru se mohou hlásit 

i noví zájemci, semestry na sebe podle pravidel U3V 
nemusí navazovat. Jakmile účastník absolvuje cel-
kově 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci 
na Českou zemědělskou univerzitu.

Během semestru se studenti setkávají jednou za 
14 dní na cca 1,5–2 hodiny na OÚ Psáry.

Regensburg�–�adventní�trhy�2014
29. listopadu 2014 se uskutečnil další předvánoční výlet pořádaný sociální a kulturní komisí obce, tentokrát 

na adventní trhy v majestátním bavorském městě Regensburg – česky též nazývaném Řezno.

Sobotní ráno zastihlo psárskou a jirčanskou náves 
plnou nedočkavých a natěšených „účastníků zájezdu“. 
Všichni jsme dostali bonbony a informační mapu 
a  cesta utekla tak rychle, že jsme si uvědomili jen 
pauzu na kávu na hraničním přechodu Rozvadov, 
a pak už jsme vystupovali v Regensburgu. Z autobu-
sového nádraží jsme po kousku opravovaného 
nejstaršího mostu (zbytek byla železodřevěná náhrada) 
přecupitali až před bránu historické části města, která 
je od roku 2006 zapsána na seznamu kulturního 
dědictví UNESCO.

Hned v blízkosti Dómu sv. Petra s přenádhernou 
věží vysokou 105 m se nacházel hlavní trhák výletu 
– adventní trhy. Stánky byly krásné, plné vánočních 
cetek, bavorské klobásy měly velikost XXL a svařák 
byl horký, nešizený. Město je úžasné tím, že ve chvíli, 
kdy vám jde z mumraje na trhu hlava kolem, máte 
spoustu možností k útěku do krásně vánočně nazdo-
bených uliček, kde na vás historie doslova dýchne. 

Před pátou hodinou jsme se s  příjemnou únavou 
v nohách, trochou svařáku v hlavě a hlavně s před-
vánoční náladou trousili zpět k autobusu.

Za sebe, a myslím, že i za ostatní, můžu napsat, 
že všichni jsme si vánoční Regensburg užili a těšíme 
se na další hezké akce letošního adventu ve světě 
a hlavně v naší vsi.

Jana Fejková

Pozvánka do divadla – začněte nový rok kulturně!
Pojeďte s  námi 15. ledna od 19.30 hodin do 

pražského Divadla Na Fidlovačce na muzikálovou 
komedii Jeptišky, 
která se například 
v  New Yorku hrála 
neuvěřitelných 10 let 
a stala se druhým nej-
hranějším offbroad-
wayským muzikálem 
v historii. Cestu opět 
zajišťuje zdarma pan 
Adámek a odjíždíme 
v 18.00 hod. z obvyk-
lých zastávek Psáry, 
OÚ  Psáry a Dolní 
Jirčany. Vstupenky se 
v divadle prodávají za 
430/360  Kč, ale pro 
naše občany jsme je získali za zvýhodněnou cenu 
215/180  Kč. Zakoupit si je můžete v  pokladně OÚ 
u paní Šimkové. 

A o čem Jeptišky jsou? 
Chcete vědět, co všechno se může stát, když si 

řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých 
sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, 

ale sestra Julie byla 
vždycky tak trochu 
podivná kuchařka. 
A tak není divu, že se 
dvaapadesát jejích 
sestřiček odebralo na 
onen svět. Tedy vlast-
ně prozatím jen do 
mrazáku, neboť kláš-
terní kasa je po náku-
pech matky předsta-
vené jaksi prázdná. 
Co  dělat? Čekat na 
zázrak, nebo uspořá-
dat dobročinné před-
stavení v pronajatém 

divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-
-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete 
až modlit smíchy.
Hrají:  Zora Jandová, Ludmila Molínová, Sandra 

Pogodová, Barbora Mošnová, Martina Randová

Pozvánka do divadla
Máte rádi divadlo, smích a nový pohled na 
historii? 

V  tom případě nemůžete vynechat představení 
Dívčí válka – nová éra, na které se společně vypra-
víme 5. března od 19.30 hod. do divadla GONG. 

Vstupenky se nám opět podařilo zajistit jen za polo-
viční cenu. Již nyní si je můžete zakoupit v pokladně 
OÚ u paní Šimkové za 145 Kč. 

Dopravu jako obvykle zajišťuje zdarma pan 
Adámek, odjezd je z  tradičních zastávek Psáry, 
OÚ Psáry, Dolní Jirčany v 17.45 hodin. 

F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ�éRA
V této legendární komedii se diváci přesunou do 

doby knížete Přemysla a rovnou do okamžiku pohřbu 
kněžny Libuše. Přemysl si díky nabyté svobodě užívá 
lovu a žen a rozhodně odmítá stále se stupňující 
milenecký nátlak ze strany panny Vlasty. Zhrzená 
Vlasta vyhlásí mužům válku. Do lítého a přesto 
laskavého boje mezi muži a ženami se vrhají kníže 
Přemysl, panna Vlasta, vladyka Bivoj, vladyka Vojen, 
panic Ctirad, panna Šárka, Bivojova žena Kazi a také 

božský Lumír. Jako červená nit se celým příběhem 
vine postava vynálezce Okova Rakve. Budou se jeho 
vynálezy hodit?

 y Kdo nakonec vyhraje?
 y A jaké poučení tento příběh přináší pro nás?
 y Je rozumné, aby muži s ženami bojovali, nebo se 
to dá vyřešit jinak?
Rozhodně se máte na co těšit!
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Adventní věnec? Jedině vlastní!
Zapalování svíček na adventním věnci je tradice, 

bez které si už málokdo z nás dokáže představit blížící 
se Vánoce. Krásné věnce se dají koupit, ale větší 
radost udělá ten, který si sami vyrobíme. Letos se na 
obecním úřadě sešel rekordní počet 25 žen, které se 
rozhodly první adventní neděli věnovat aranžérské 
činnosti. Zasedací místnost se na pár hodin k nepo-
znání proměnila v dílnu, kterou jsme zavalily větvemi, 
jmelím a ozdobami. Všude voněla pryskyřice a zněly 
koledy.

Každá z nás si vyrobila a odnesla domů minimálně 
jeden adventní věnec či vánoční dekoraci. Poslední 

věnec jsme společnými silami i surovinami vytvořily 
pro obecní úřad. Náš výtvor můžete všichni, kdo 
v  tomto předvánočním období úřad navštívíte, 
obdivovat v přijímací kanceláři.

Po společném focení nebylo během deseti minut 
v zasedací místnosti ani památky po větvích, nůžkách 
a nepořádku ze sušin, mašlí a skořápek ořechů. Zůstala 
jen příjemná vůně a vánoční atmosféra. Tu jsme 
zakončily malým posezením při kávě, čaji, „teplé 
Dáše“ (griotce) a dobrůtkách, které jsme přinesly na 
ochutnání. 

Romana Hájková

Setkání 
seniorů

Členky sociální komise 
zvou všechny místní obča-
ny důchodového věku na 
první setkání v  roce 2015, 
a  to dne 28. ledna od 

15 hodin v zasedací místnosti 
OÚ. Navážeme na minulé 
setkání s  astrologem 
Jaromírem Voborským, 
který nám vysvětlí svůj 
pohled na dění ve hvězdách 
a nastíní, co podstatného 
přinese rok 2015.

Těšíme se na vás!

Vítání občánků
Jednou z nejmilejších akcí, které sociální komise 

v naší obci zaštiťuje a pořádá, je vítání nových občán-
ků. S radostí sledujeme, kolik nových miminek přibývá 
v naší obci. Jsou motivací pro naši další práci, aby se 
jim i jejich rodičům v naší obci dobře žilo.

Podzimní slavnostní vítání proběhlo 25. října od 
13.30 a 14.15 hodin v zasedací síni obecního úřadu 
v Psárech. Ze 17 nově narozených dětí přijalo naše 
pozvání 7 chlapců a 9 děvčat. Již tradičně vystoupily 
děti z místní školy, poté jsme rodiče s dětmi společně 
s Martinou Šmerglovou přivítaly a předaly rodičům 
gratulace i dárky. Ti se zapsali do pamětní knihy, kde 
má každé dítě svou ručně malovanou stránku. 

Na další miminka se budeme těšit na jaře 2015!
Vlasta Málková

Děti, které jsme v říjnu přivítali:

Boháček Robin
Dočekal Pavel
Dolejšová Barbora
Dostálová Nela
Filípková Stela
Hálová Sofie
Hešnaur Filip
Ivanegová Adéla
Kyzrová Adéla
Maxa Marek
Monček Lilien
Pavlíček Dominik
Srbová Tereza
Studničková Tereza
Valentová Adéla
Vlasák Michael
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Stalo se
Havelské posvícení

Posvícení v Psárech je vždy plné veselí a zábavy. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy také počasí 
přispělo k hojné návštěvnosti.

Pro děti se hlavním cílem staly skákací hrady, které 
zajistila obec. Řádily na houpačkách a nevynechaly 
ani malování na obličej. Mladí i staří vyhledávali 
posvícenské dobroty, mezi kterými byl i nepostra-
datelný trdelník. 

Svůj prostor měl i sport. Zápas kluci a holky byl 

opět perfektní, a co naplat, vyhrála děvčata. 
Dopoledne proběhl fotbalový turnaj žáků, kde bylo 
také na co se dívat. 

Večer se zábava přesunula do hospůdky Na hřišti, 
kde k dobrému jídlu doplnila zábavu skupina Smeč. 
Protože se všichni opravdu dobře bavili, posvícení 
pokračovalo i druhý den, který se i díky harmonikám 
Duo Pepe protáhl až do pozdních hodin. 

Ladislav Jašinský, Psáry
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Václav Kotchera 75
Marie Ráczová 75
Josef Soukup 75
Marie Troníčková 75
Libuše Bednářová 70
Brunhilda Hriagyelová 70
Josef Novotný 70
Jana Šimečková 70
Jiří Žemlička 70

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

Obecní kalendář na rok 2015 s tématem Zahrady a zahrádky lze i nadále zakoupit 
na obecním úřadě nebo v trafice na Štědříku.

Děkujeme firmě Jiří Košatko – JiKo, která věnovala 10 000 Kč 
na školní pomůcky do školy a školky.

Pro školu obec objednala globusy, stovkové počítadlo, dřevěné 
krychle a pro školku mikroskopy a přesýpací hodiny na polytech-
nickou výchovu.

D
E
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Po páté hodině nastal čas na rozsvícení velkého 
vánočního stromu u základní školy, kde děti dostaly 
z rukou paní ředitelky a paní učitelek další dárky.

Prožili jsme společně krásný sváteční den a děkuji 
za něj vám, návštěvníkům, a také všem spoluorga-
nizátorům i účinkujícím. 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků 
a hodně pohody, zdraví a spokojenosti do nového 
roku!

Vlasta Málková

Staročeský advent 
Za vánoční atmosférou trhů, voňavých dobrot, 

rozsvíceného stromu na náměstí a zajímavým pro-
gramem nemusí naši obyvatelé již několik let dojíždět 
jen do centra Prahy. Na dolnojirčanském náměstí se 
pravidelně začátkem adventu setkáváme a užíváme 
si nejen předvánoční pohodu, ale i setkávání se 
sousedy. 

Program letošního adventního setkání v sobě nesl 
mnoho nových osvěžujících prvků. K již tradičním 
vystoupením dětí ze školky, školy a kroužků, které 
se střídaly na jevišti od oběda až do večera, přibyla 
i dvě známá umělecká jména. Nejdříve vystoupil 
s  vánočním koncertem Marcel Zmožek, který již 
16 let žije v Dolních Jirčanech. Diváci nadšeně uvítali 
známé písničky „Dlaně“, „Už mi lásko není 20 let“ či 
„Láska je největší dar“ a na závěr mohli navíc soutěžit 
o dvě vstupenky na Zmožkův pražský koncert. Ti, kteří 
nevyhráli, si mohou koupit lístky za zvýhodněnou 
cenu na OÚ Psáry (viz leták na vedlejší straně). Pak už 
pódium ovládla show kouzelníka Richarda 
Nedvěda, který je dokonalým ilusionistou, mágem, 
a také humoristou a hercem. Bavili se všichni, děti 
i dospělí, snad včetně těch, kteří asistovali Richardovi 
na jevišti.  Když se okolo čtvrté hodiny zšeřilo, začala 
čertovská taškařice, během níž čerti, anděl a Mikuláš 
rozdávali dětem dárky, které si děti musely zasloužit 
v několika soutěžích. 

Tradičně během celého dne nechyběla ani řada 
stánků s občerstvením, teplými nápoji, 

nepostradatelným trdelníkem a dalšími las kominami. 
Obě restaurace se staly vítaným azylem pro vymrzlé 
návštěvníky, které občas potrápilo i mrholení. 

Vánoční atmosféru umocňoval vánoční strom, 
jehož výzdobu měly na starosti děti z místní školy. 
Nechyběl ani betlém a tradičně živé ovečky; děti si 
v dílnách mohly zdobit perníčky. 

Vstupenky na Vánoční koncert Marcela Zmožka 
a�Allegro�Band�Na�Marjánce�19.�prosince�2014�
si můžete zakoupit za zvýhodněné ceny pro 
naše�občany�na�OÚ�Psáry�za�cenu�300�Kč!
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za�srpen�až�říjen�2014

 y 3. 8. v 7.45 hod. v ulici Jílovská za obcí Psáry ve 
směru na Jílové u Prahy byl zjištěn výpadek svě-
telného signalizačního zařízení, zajišťující překážku 
silničního provozu. Příčinou byl chybějící akumu-
látor, který ze zařízení odcizil neznámý pachatel. 
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu 
krádeže byla věc předána Policii ČR k dal-
šímu šetření. Do odstranění závady 
nahradili strážníci výpadek sema-
forů usměrňováním provozu. 
V 10.00 hod. přijala hlídka OP 
oznámení o  nevhodném 
umístění prodejního stánku 
na křižovatce ulic Pražská 
a K Junčáku. Strážníci na 
místě zjistili, že prodejní 
stánek s  obuví z  části 
zasahuje do pozemní 
komunikace a tvoří tak 
překážku silničního pro-
vozu. Po výzvě strážníků 
přesunul majitel celý stánek 
na chodník mimo silnici.

 y 10. 8. v  18.00 hod. přijala 
hlídka OP oznámení o navážení 
stavební suti na účelovou komuni-
kaci vedoucí k  chatové oblasti Ke 
Kukaláku z nedalekého staveniště rodinného 
domu. Událost byla v součinnosti s Policií ČR Jílové 
u Prahy předána z důvodu podezření ze spáchání 
přestupku proti zákonu O pozemních komunika-
cích k dalšímu řešení příslušnému správnímu úřadu.

 y 13. 8. ve 14.45 hod. v ul. Hlavní, zadržela hlídka 
OP patnáctiletou dívku bezprostředně poté, co 
při řízení osobního motorového vozidla svého 
přítele způsobila na úzké veřejné komunikaci, po 
které se v tu dobu pohybovali chodci i další vozidla, 
malou dopravní nehodu. Přítel zde dívku podle 
jejich výpovědi učil řídit. Při nehodě naštěstí 
nedošlo ke zranění osob. Na místo byla přivolána 
Policie ČR, která šetření nehody převzala.

 y 17. 8. v 10.00 hod. v ul. Ke Kukaláku zjistili strážníci 
neznámým pachatelem poškozené kovové 
 zábradlí. Závada byla oznámena příslušnému 
odboru OÚ k dalšímu opatření.

 y 1. 9. ve 21.45 hod. přijala hlídka OP oznámení 

o  požáru transformátoru v  lokalitě ul. Chrpová. 
Strážníci na místě zjistili, že na tělese rozvodu 
vysokého napětí dochází mezi vodiči elektrického 
proudu k opakovaným elektrickým výbojům. Do 
příjezdu techniků elektrorozvodných závodů místo 
zajistila jednotka SDH Psáry a HZS Jílové u Prahy.

y  6. 9. ve 12.00 hod. v  ul. Psárská zjistili 
strážníci poškozenou čekárnu autobu-

sové zastávky, kterou neznámý van-
dal postříkal modrou barvou. 

Poškození obecního majetku bylo 
oznámeno příslušnému odboru 
OÚ k  dalšímu opatření. 
Ve 21.45 hod. přijala hlídka 
OP oznámení o poškozování 
zaparkovaných motorových 
vozidel dvěma pachateli v ul. 
K Junčáku. Strážníci po krát-
kém pátrání zadrželi dva 
muže odpovídající popisu 
v ul. Psárská. Ti se následně ke 

svému protiprávnímu jednání 
doznali. Podle jejich výpovědi si 

posilněni alkoholem při průchodu 
ul. K Junčáku zpestřili cestu ukopá-

váním zpětných zrcátek zaparkova-
ných vozidel. Oba pachatelé byli předáni 

Policii ČR k  dalšímu šetření. Za oznámení 
děkujeme.

 y 13. 9. ve 23.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  rušení nočního klidu v  ul. Lesní. Strážníci na 
zahradě rodinného domu zjistili probíhající oslavu, 
které se účastnilo několik osob. Po upozornění 
strážníků byla oslava ukončena. Událost hlídka na 
místě vyřešila jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

 y 18. 9. v  9.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o  provádění výkopových prací v  ul. U sv. Jána. 
Strážníci zjistili, že jde o zásah pohotovostní sku-
piny vodohospodářské společnosti z  důvodu 
havárie vodovodního řadu.

 y 24. 9. v 10.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o čtyřech podezřelých osobách, které se pohybují 
v  osobním motorovém vozidle s  maďarskou 
registrační značkou  ul. Akátová, kde nabízejí 
k  prodeji okapy. Po příjezdu strážníků se ale 

podezřelí na místě již nenacházeli, oznamovatel 
je totiž o  svém úmyslu volat policii předem 
informoval.

 y 26. 9. zajišťovali strážníci veřejný pořádek v sou-
vislosti s konáním Václavské pouti. Akce proběhla 
bez problémů.

 y 29. 9. v 11.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o silném zápachu plynu v lokalitě ul. V Domkách. 
Strážníci zjistili, že v  ul. K  Lůžku poškodil řidič 
stavebního stroje při provádění výkopových prací 
plynové potrubí. Únik plynu zajistila přivolaná 
pohotovostní jednotka plynárenské společnosti.

 y 3. 10. v 15.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o čtyřech podezřelých mužích v chatové oblasti 
Na Bábě. Podle výpovědi oznamovatele si od 
těchto osob nechal na své chatě vyměnit okapové 
svody za dohodnutou cenu dva tisíce korun. Když 
po něm po dokončení práce ale muži požadovali 
čtyřicet tisíc korun, zavolal policii. Na to muži odjeli 
v  osobním motorovém vozidle s  maďarskou 
registrační značkou.

 y 4. 10. v 10.15 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o vloupání do chaty v chatové oblasti Na Bábě. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, která šetření 

události převzala.
 y 13. 10. ve 12.45 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o obtěžování dýmem, pravděpodobně z otevře-
ného ohniště. Dým zahaloval většinu místní části 
Dolní Jirčany. Strážníci zjistili, že zdroj dýmu se 
nachází na zahradě rodinného domu v Horních 
Jirčanech. Jeho majitel zde spaloval vlhké seno, 
které při nedokonalém spalování vytvářelo hustý 
dým. Majitel nemovitosti po výzvě strážníků spa-
lování ukončil. Událost byla řešena jako přestupek 
spáchaný porušením čl. 2, vyhlášky obce Jesenice 
č. 3/2008, zakazující spalování rostlinných mate-
riálů v otevřených ohništích a následným obtěžo-
vání dýmem.

 y 15. 10. ve  14.45 hod. byl v  ul. Pražská řešen 
jedenašedesátiletý muž za přestupek proti zákonu 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, kterého se dopustil kouřením 
cigarety v prostoru autobusové zastávky.

 y 21. 10. v 3.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o rušení nočního klidu v objektu ubytovny Tondach 
v ul. Cihlářská. Zdrojem hluku byla hlasitá repro-
dukce hudby v  pokoji jednoho z  ubytovaných. 
Ten po výzvě strážníků hudbu ztišil. Událost byla 
řešena jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Prořezání a kácení 
stromů z lana

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

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách

e-mail: kvetiny-anfi@seznam.cz, adresa: Jílovská 457, Psáry, 252 44
Nově otevřeno! Těšíme se na Vás!
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Škola
Podzim v mateřské škole 

Teplé podzimní dny často plné slunce nás sváděly 
téměř po celou dobu k delším pobytům venku. Jak 
v oranžové školce, tak i v zelené škole jsme využívali 
nová dětská hřiště ke hrám a dovádění. Rádi jsme si 
hráli na všech herních prvcích, kterými se školní 
zahrady pyšní, a to včetně altánku. Kromě pobytu 
na zahradě jsme také chodili do lesa a učili se, jak se 
správně chovat, abychom nevyplašili lesní zvěř. 
Během procházek, cestou podél Zahořanského 
potoka, jsme poznávali krásu lesa – listnaté a jehlič-
naté stromy, houby a poslouchali zpěv ptáků. Někteří 

z nás použili přírodní materiál: mech, spadané listí, 
drobné větvičky nebo šišky ke stavbám domečků 
pro zvířátka. Z nasbíraných surovin jsme vytvářeli ve 
svých třídách zajímavé obrázky, jako např. skřítka 
Podzimníčka. Podzimní příroda nás inspirovala a při-
nášela řadu podnětů nejen k tvoření, ale také k před-
nesu básní a zpěvu písní s touto tematikou. Nyní se 
již těšíme na Vánoce, na které se intenzivně 
připravujeme.

Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ

ZŠ a MŠ Psáry  
přijme uklízečku 

do mateřské školy na adrese Pražská 155 do tří-
směnného provozu (ranní, denní, odpolední) na 
zkrácený úvazek 6 hod denně. Nástup možný 
ihned. Bližší informace a přihlášky u paní ředitelky 
Vejsadové, tel. 731 612 486, 
reditelka@ skolapsary. cz

Čím žije naše škola
Jejda – už je čtvrt školního roku za námi. Co my 

už toho zažili! Divadla, projektové dny, fotografování, 
účast na jarmarku, koncert… Opravdu nám to utíká 
a už abychom se chystali na vánoční besídku.

Každá z našich tříd v uplynulém čtvrtletí vyrazila 
za kulturou. Malí prvňáčci viděli kocoura Modroočka 
i Spejbla s  Hurvínkem. Holčičkám a chlapcům ze 
druhých tříd se moc líbilo představení Pejsek a kočička 
a někteří třeťáci se svými spolužáky ze 4. A se zase 
na chvíli přenesli do džungle za Mauglím.

Naši nejstarší z  pátých tříd si nejprve pohráli 
s mikroskopy na výstavě v Kongresovém centru Praha 
a později objevovali, stejně jako jejich kamarádi ze 
3. A a 4. třídy, krásy pamětihodností Pražského hradu.

Do školy za námi zavítalo uskupení Vivat Flauto, 
které nám a některým klientům Domova Laguna 
zahrálo několik krásných skladeb na flétny všeho 
druhu. 

Prvňáčci už mají doma památeční fotografie na 

svůj začátek školní docházky, ale ostatní také nezů-
stanou bez obrázků. Paní Abelson ve školní tělocvičně 
zřídila provizorní fotostudio, a tak se můžeme těšit 
na krásné fotoportréty kluků a holek ze všech tříd.

K tomu všemu se toho spoustu dozvídáme v hodi-
nách, tvoříme a vymýšlíme výrobky na jarmarky 
a připravujeme si svá vystoupení. Nemyslíme ale jen 
na sebe. Prodejem svých výrobků jsme vydělali 
pěknou hromádku peněz a tu jsme rozdělili tam, kde 
je jí třeba. Naše mýdla vydělala 3700,- Kč pro společ-
nost UNICEF a její kampaň proti znečištěné vodě. 
Naše další výrobky vynesly 1870,- Kč pro Lékaře bez 
hranic a sběr použitého papíru ze školy 975,- Kč pro 
nadaci Naše dítě.

 Milí čtenáři, snad jsme vás potěšili svými vystou-
peními na staročeském jarmarku na podzim a bás-
ničkami a písničkami v  kostele a na návsi v  době 
adventní. 

kluci a holky ze ZŠ Psáry
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Ondřej Kracman

Vánoce ťukají na dveře Mozaiky 
V Mozaice čas plyne trochu jinak než v každodenním shonu. Užili jsme si krásný podzim plný her i dobrých 

skutků a vesele vplouváme do času adventního. Venkovní teplota klesá, ale nám to vůbec nevadí. Poté, co 
se vydovádíme na čerstvém vzduchu, jdeme se ohřát do prostor Mozaiky, kde může pestrý program pokra-
čovat. Přijďte mezi nás nebo k nám pošlete své děti. Bude o ně dobře postaráno.

Ohlédnutí za podzimní Mozaikou
Nedávné akce Mozaiky se nesly v tom správném 

podzimním duchu. V  září jsme se rozhodli udělat 
radost lesním obyvatelům i sami sobě a společnými 
silami jsme zbavili les odpadků a harampádí, aby se 
mohl připravit na zimní spánek. Setkat jsme se mohli 
také na svatováclavském posvícení, kde jsme měli 
výtvarné dílny a vyráběli jsme svíčky a náhrdelníky. 
V říjnu jsme si otestovali přesnost a soustředění při 
střeleckém dni, který si děti velmi užily. V listopadu 
byla v Mozaice přednáška o činnosti záchranné služby 
a přednáška vyvrcholila prohlídkou stanoviště 
v Jesenici. Dospěláci projevili zájem o pilates jógu 
– na pravidelné cvičení se proto mohou od nového 
roku těšit každý čtvrtek.

Útulný advent v Mozaice
Sychravé počasí nás sice od outdoorových akcí 

neodrazuje, teplo v  prostorách Mozaiky nás však 
stále více láká k aktivitám pod střechou. Přijďte se 
ohřát na některou z plánovaných akcí:

 y 22. 12. je ten nejlepší den pro vánoční besídku. 
Kromě sváteční Mozaiky vás čeká povídání o tom, 
jak se Mozaice daří – rádi bychom toto setkání 
využili také jako příležitost poděkovat všem dár-
cům. Svou účast přislíbil i starosta Milan Vácha. 
Seznámí nás s plány na výstavbu hřiště pro větší 
děti v  Psárech – Dolních Jirčanech a odpoví na 
vaše dotazy týkající se rozvoje naší obce.

 y Zimní čas je obdobím příběhů. Jednou měsíčně 
proto připravujeme promítání filmů – pohádek 
pro nejmenší i dobrodružných a fantasy filmů pro 

mládež. Filmový zážitek bychom rádi dopřáli 
i dospělým divákům.

 y Upozorňujeme návštěvníky NZDM, že jsme po 
dohodě s OÚ Psáry a ZŠ Psáry upravili provozní 
dobu klubu na 12.30–18.30 hod.

Nenechte si ujít akce v příštím roce
OÚ Psáry nám opět vyšel vstříc, tentokrát s pomocí 

sdílet termíny našich akcí. Plánované aktivity Mozaiky 
tak od ledna najdete také v kalendáři na stránkách 
obce. Všem zájemcům o informace budeme jednou 
měsíčně zasílat program Mozaiky e-mailem, kalendář 
našich akcí i nadále aktualizujeme na našich webo-
vých stránkách na www.klub-mozaika.cz a www.
centrum-mozaika.cz, případně na facebooku.

Co Mozaiku pálí
V letošním roce se nám bohužel nepodařilo získat 

počet dětí potřebný k  provozování školičky. Pro 
Mozaiku, která měla být školičkou z velké části finan-
cována, to znamená, že je nyní plně závislá na obec-
ních dotacích a finančních darech. Každou finanční 
podporu proto velmi vítáme.

Zájem o akce v Mozaice i v NZDM nadále stoupá. 
Práce je spousta, proto sháníme dobrovolníky, kteří 
mají chuť zapojit se do chodu Mozaiky nebo pomáhat 
při jednotlivých akcích. Rádi přivítáme nové lektory 
pro vedení zájmových kroužků i každou pomocnou 
ruku.

Přejeme vám krásné, veselé a samozřejmě pestré 
svátky vánoční a šťastný rok plný zážitků nejen 
s Mozaikou.
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a my jimi zálohujeme i profesionální kolegy z HZS.
Úspěšní jsme byli v  požárním sportu. Poslední 

soutěží v kalendáři je Memoriál Jaroslava Štíbra, který 
se tentokrát konal u kolegů v Kamenném Újezdci. 
Naše družstva mužů a žen vyhrála všechna první 
místa, a tak jsme si odvezli celkem pět zlatých pohárů. 
Tento úspěch motivoval hlavně družstvo našich žen. 
Byla to zasloužená odměna za jejich celoroční pří-

pravu v požárním sportu. Překvapením pro všechny 
byl nápad Martiny Komrskové a Markéty Chvátalové 
s divadelním představením pro děti. Naprosto vše 
bylo v jejich režii a do hereckých rolí obsadily většinu 
našich hasiček. Dle záznamů v kronice sboru se tímto 
malým počinem podařilo navázat na tradici divadel-

ních ochotníků v našem sboru. 
Tento rok jsme také plně využili hasičské cvičiště, 

které jsme vybudovali pod hřištěm v  Dolních 
Jirčanech. Je vybudováno na místě bývalé skládky. 
Navezením zeminy se podařilo plochu vyrovnat 
a zhutnit, zasela se tráva a průběžně se ručně sbíraly 
kameny. Častým sečením travní plocha zhoustla 
a letos se konečně mohlo začít cvičit. Nejvíce se na 
této akci podílel Jirka Hofírek, který je vlastně i hlav-
ním správcem tohoto prostoru. V  budoucnu tam 
plánujeme pořádání hasičských soutěží, možná 
i železného hasiče. Cvičiště budou využívat i mladí 
hasiči ze Psár. Starosti nám však dělají neukáznění 
řidiči, kteří po překonání obrubníků na cvičišti parkují 
a ničí tak trávník. Avšak i na tyto ptáčky máme háčky…

Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval 
za podporu a popřál krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2015. 

Bc. Miloslav Burián – velitel JSDH Dolní Jirčany 
hasiči Dolní Jirčany… pro vaši bezpečnost

Podzimní úspěchy
Hasičský podzim, to je čas školení, výcviku výjez-

dové jednotky, sportu a kulturní činnosti. Naši strojníci 
se zúčastnili výcviku ve Skochovicích a Chotouni. 
Velitelé družstev se školili na Zbraslavi. 

Poslední událostí naší výjezdové jednotky byl 
zásah u dopravní nehody v Dolních Jirčanech. Jednalo 
se o převrácený náklaďáček Multicar a náklad palet 
vysypaný na chodníku. Obrovské štěstí měl jirčanský 
občan, který si v  tu dobu na chodníku vykračoval, 
neboť palety spadly těsně před něj. Naši hasiči 
odstranili automobil z komunikace, sorbentem zasy-
pali vyteklou naftu a olej a odklidili náklad. Po celou 
dobu zásahu byla řízena doprava kyvadlově, tím 
nedošlo k žádným velkým kolonám. Od začátku roku 
byl tento zásah celkově třicátým pátým. Převážně se 
jednalo o  technické zásahy, tedy úniky kapalin, 
dopravní nehody, odstranění bodavého hmyzu, 
čerpání a čištění studní ve Psárech. Z velkých požárů 
se jednalo o požár bytu v Jesenici, požár kamionu 
na Pražském okruhu, požár dílny a tlakových lahví 

ve Psárech. Stále se potvrzuje fakt, že u zásahů neu-
stále vzrůstá obtížnost a nepředvídatelné nebezpečí. 
Názorným příkladem je požár v chemickém provozu 
ve Vestci. Zde se jednalo o nežádoucí hoření v peci 
při technologickém procesu spalování chemických 
odpadů. Tento zásah byl prováděn společně s pří-
slušníky HZS Praha. Díky teplému počasí jsme zatím 
nezasahovali u žádného požáru komínu či špatně 
instalovaných kamen. Chtěl bych věřit, že zafungovala 
prevence a občané se u svých nemovitostí o topeniště 
a komíny řádně starají. Uvidíme v zimě.

V prosinci nás čeká již tradiční zdobení vánočního 
stromku, a pokud bude mrznout, tak výcvik záchrany 
tonoucích v ledu. Využijeme nabídky Vodní záchranné 
služby a HZS Praha, kteří naše hasiče při společném 
výcviku povedou. Tento druh záchrany je doplňkem 
záchrany osob z vody. Ve výbavě našich hasičů jsou 
obleky pro zásah ve vodě, plovací vesty, lana a další 
prostředky sloužící k  záchraně osob ve vodě. Tyto 
dovednosti jsou předurčeny k zásahům při povodních 

Úspěchy 
dolnojirčanských hasiček
Dolnojirčanské hasičky stále elán neopouští. 

Během září a října si můžeme přičíst další dobré 
výsledky a vítězství v požárních sportech. Konkrétně 
se jedná o železného hasiče v Milevsku dne 11. 10., 
ve kterém naše nejželeznější žena Naďa Raušerová 
opět obsadila 2. místo; celkově je ve všech soutě-
žích železného hasiče tento rok na 1. místě! Dále 
se náš tým 13. 9. opět zúčastnil běhu do 
Svatohorských schodů v Příbrami. Tentokrát dol-
nojirčanské hasiče zastupovalo pět žen. Markéta 
Chvátalová v tandemu s Naďou Raušerovou obsa-
dily 3. místo, Eva Ozanne ve smíšeném tandemu 
obsadila 6. místo a Martina Komrsková v tandemu 
s Janou Lipkovou 11. místo z celkového počtu 19 
ženských dvojic. Také nás velice potěšilo 1. místo 
v Memoriálu Jaroslava Štíbra dne 28. 9. v Kamenném 
Újezdci.

Dolnojirčanské hasičky zahrály netradiční 
 pohádku pro děti v hostinci na Kopečku
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 6. 12. 2014 (bez záruky)

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

1. Vestec 13 12 1 0 59:10 37 (19)

2. Dobříč 13 10 2 1 39:16 32 (14)

3. Úhonice 13 7 1 5 32:26 22 (1)

4. Psáry 13 7 1 5 34:35 22 (4)
5. Libčice 13 6 2 5 29:41 20 ( -1)
6. Hostivice 13 6 1 6 26:23 19 (1)

13. Měchenice 13 3 2 8 21:38 11 ( -7)
14. Dobřichovice 13 2 0 11 13:49 6 (-15)

Poslední zápas: Psáry – Libčice 3:0 (1:0) 
Branky:  Brych Marek 2, Kore Gökmen – Hrebiček Michal

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

1. Krňany 13 9 3 1 40:22 30 (9)
2. Jesenice B 13 9 2 2 49:25 29 (8)
3. Zlatníky 13 9 1 3 53:17 28 (10)
4. Libeř 13 8 1 4 42:23 25 (7)
5. Hvozdnice B 13 7 1 5 38:31 22 (4)
6. D. Jirčany 13 7 1 5 23:19 22 (1)
7. Davle 13 6 1 6 27:18 19 ( -2)

13. Klinec 13 1 1 11 15:57 4 (-14)
14. Hradištko B 13 0 1 12 17:67 1 (-20)

Poslední zápas: Libeř – D. Jirčany 4:1 (1:1)
Branky:  Kos Marek, Aksamit Martin, Voženílek Marek, Pudil 

Adam – Frei Pavel

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

1. Vestec B 15 13 0 2 60:13 39 (15)
2. Okrouhlo 15 9 3 3 44:24 30 (9)
3. D. Břežany A 15 9 2 4 48:24 29 (8)
4. Pikovice 15 9 2 4 48:32 29 (8)
5. Průhonice B 15 9 0 6 40:25 27 (3)
6. Libeř B 15 9 0 6 45:36 27 (9)
7. Hostivice C 15 8 2 5 32:33 26 (5)
8. D. Jirčany B 15 6 3 6 18:25 21 (0)

15. Psáry B 15 4 0 11 31:54 12 (-12)
16. Libeň 15 2 1 12 28:60 7 (-11)

Poslední zápasy: Vrané B – Psáry B 4:1 (2:0) 
Branky:  Jamrik Pavel 2, Mikolášek Štěpán, Kristek Matěj – 

Keller Antonín
D. Jirčany B – Radlík B 2:1 (2:1) 
Branky:  Černoch Karel, Škrabák Vladimír – Švejda Pavel

Osmá jirčanská drakiáda
Letošní drakiáda byla poznamenána 

především tím, že se konala ve stejném 
termínu jako psárské posvícení. Nebyl 
v tom úmysl ani naschvál, jiný termín 
prostě nebyl možný. Zatímco před 
osmi lety stačilo najít termín, kdy 
na našem hřišti nehrálo tehdy 
jediné fotbalové mužstvo, dnes je 
situace jiná a myslím, že je to dobře. 
Nejprve bylo třeba zajistit, aby na 
hřišti nehrálo naše „A“ nebo „B“ mužstvo 
dospělých. Dále, aby zde nehrálo některé 
ze tří žákovských mužstev a zároveň se tu 
nekonala žádná akce školy, obce, rodin-
ného centra Domeček či Klubu 
Mozaika. To vše ještě sladit s akcemi 
v  Psárech již skutečně nebylo 
možné. Tyto starosti ale mohou nás 
organizátory v podstatě těšit, pro-
tože svědčí o  větší aktivitě nás 
všech.

A jaká byla drakiáda? Snažili jsme 
se převzít to dobré z minulých ročníků 
a ještě vše trochu vylepšit. Díky rozšíře-
nému počtu spolupracovníků se podařilo 
zajistit hned tři skákací hrady – jednu z nej-
oblíbenějších dětských disciplín. Děti 
opět soutěžily ve skupinách rozděle-
ných podle věku. Každá skupina měla 
své patrony z řad volejbalistů 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany nebo 
jejich příznivců. Tito patroni se pak 
starali o to, aby každé ze čtyř druž-
stev soutěžilo v  duchu fair play, 
a  začleňovali později příchozí do 
družstva. Každá skupina hledala 
puzzle, aby pak na konci mohly všechny 

děti společně složit velkého draka. 
Dalším přínosem byla účast klientů 

z  Domova Laguna Psáry, kteří nás 
navštěvují od samého začátku pořá-
dání těchto akcí. 

Po ukončení společných soutěží 
nemohla chybět tradiční dračí klání 
zahrnující soutěž o nejvýše letícího 

draka a  nejkrásnějšího draka. 
Královská dračí disciplína o  nejdéle 

letícího draka se opět změnila na dra-
matický maratón a nakonec byli vítězové 

dva, protože oba byli jasně nejlepší. 
Odměnu během sobotního odpoledne 
dostal opravdu každý. Koho nezaujaly 

hromadné soutěže, mohl se zúčastnit 
dílen, kde se kromě draků vyráběly 
různé odznaky.

Ke zdaru akce přispěli také spon-
zoři, bez jejichž podpory by akci 
nešlo uskutečnit. Jsou to především: 

Obecní úřad Psáry, Bravo Trade spol. 
s. r. o., Tenis Olten Czech, Klub 

Předškoláček, Čarovné bylinky, Hospůdka 
Na hřišti, Klarp s. r. o. a Pneuservis Kabeláč. 

Všem jim patří náš dík.
Hlavní poděkování opět musím vyslo-
vit organizátorům z řad přátel a volej-

balistů SK Čechoslovan Dolní Jirčany. 
Na závěr snad jen zbývá dodat, 

že říjnovou sobotu prožilo asi 100 
dětí i  jejich rodičů v soutěživé ale 
přátelské atmosféře a že po několika 
letech si užili dokonce i mírného 

větru. Už nyní se těšíme na čerstvý 
vítr v příštím roce.

Ing. Petr Jaško
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich 
občanů

156 52 500,-

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

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: 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 2014, vyšlo 12. 12. 2014
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager

Kultura 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 probíhající výstavy
do března 2015  Dekorační kameny
Výstava o stvoření kamenných skvostů od suroviny 
až po umělecká díla. 

do 26. dubna 2015 Keramika od srdce
Výstava ke 150. výročí založení keramické dílny Bratří 
Davidů ve Štěchovicích.

do 1. 2. 2015  Slavnostní stolování
Načerpejte inspiraci pro výzdobu Vaší sváteční 
tabule.

do 15. 3. 2015  Na provázkách do pohádky
Výstava loutkových divadel ve spolupráci s divadel-
ním spolkem Karromato

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711
Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz

Sukův hudební Štiřín
14. 12., 17 hod.  Tomáš Jamník (violoncello), 

Ivo Kahánek (klavír)
Janáček – Dvořák – Martinů – Kukal
Vstupné: 250,- Kč

24. 1. 2015, 19.30 hod. Zámecký ples
Srdečně Vás zveme na tradiční ples na zámku Štiřín 
s bohatým programem. K tanci hraje Orchestr Josefa 
Hlavsy. Host večera Dum Doobie Doobie Band.
Vstupné: 600,- Kč
Pro návštěvníky plesu jsme připravili speciální nabíd-
ku ubytování v ceně 1.500,- Kč za dvoulůžkový pokoj 
a 2.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj „De Luxe“, se 
snídaní.

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz, tereza.sladkova@oujesenice.cz
19. 12., 20.00 hod. VÁNOČNÍ TANČÍRNA
30. 12., 20.00 hod. SILVESTROVSKÁ TANČÍRNA

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
16. 12. 2014, 19.30 hod.
„ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2014“
vánoční koncert
Předkapela Všichni svatí
Host Barbara Gąsienica-Giewont

26. 1. 2015, 19.30 hod.
ANI SPOLU ANI BEZ SEBE
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa
Největší komediální hit současné Paříže
PLESOVÁ SEZÓNA 2015
23. 1. 2015, 20 hod. SPORTOVNÍ PLES
14. 2. 2015, 20 hod. KAMENICKÝ PLES
K tanci i poslechu hraje CONCORDIA Show band

Pohádkové čtení 
pro nejmenší

14. leden  Radovanovy Radovánky – 
Venku je samec

11. únor  Kubula a Kuba Kubikula
25. březen Kocour v botách
6. květen  Jak Rumcajs vyhnal z Řáholce 

dubové mužíčky
Od 15.30 hod. na obecním úřadě  

pořádá RC Domeček.

středa	 18.30	hod.	 ZÁKLADNÍ	 od 7. 1. 2015

středa	 20.30	hod.	 MÍRNĚ POKROČILÍ	 od 7. 1. 2015

čtvrtek	18.30	hod.	 VÍCE POKROČILÍ	 od 8. 1. 2015

čtvrtek	20.30	hod.	 SPECIÁLNÍ	 od 8. 1. 2015

na JARO 2015 do

T.J. SLAVOJ 
251 69 Velké Popovice, Ringhofferova 336
Odpolední bruslení s hudbou
so 13.12. 14.30–16.30
so 20.12. 14.30–16.30
čt 25.12. 14.00–16.00
pá 26.12. 13.00–15.00
so 27.12. 14.30–16.30
ne 28.12. 15.00–17.00
st 31.12. 14.00–16.00




