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Mozaika
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Sběrný dvůr – otevírací hodiny:

v Libři u kostela

Kurzy „zdravého“
vaření s dětmi

Májové slavnosti

38

20. června, 9 hod.

24. června, 18 hod.

8–12, 13–17 hod.
8–12, 13–16 hod.
8–12, 13–18 hod.
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 stránkách obce psary.cz/dulezite-odkazy.

Závod minikár

22. 5. a 5. 6.

23. května, 8.30 hod.

pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

hřiště v Psárech

20. června

Obecní úřad Psáry

34

tel. 241 940 454 (v pracovní době)

Dětský den v Psárech

Procházka po
rozkvetlých
pražských zahradách

Květnové setkání
seniorů

Obecní úřad – úřední hodiny

7. června, 14 hod.

16. května, odjezd v 7.53

20. května, 15 hod.

29

Domov Laguna Psáry

Divadelní hra
Klec bláznů

27

hřiště v D. Jirčanech

6. června

7. května, 19 hod.

divadlo Radka
Brzobohatého

39
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Zájezd do Toskánska
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Diskuzní středa aneb
60 minut pro Vás

!

6. května a 10. června,
14 hod.

?

Obecní úřad Psáry

z
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 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 všední 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

Chatařům a chalupářům se
Psárský zpravodaj do
schránek neroznáší,
mohou si ho vyzvednout na obecním úřadě,
v trafice nebo
ve sběrném
dvoře.
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Usnesení ze zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Psáry

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2015 ze dne 23. 2. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr,
Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 25/5–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávka interiérových dveří
design Masonite vč. zárubní a kování“:
1. Bohumil Prášil za cenu 120 895,- Kč bez DPH,
2. Ervín Lomnický – truhlářství za cenu
149 399,96 Kč bez DPH,
3. SEPOS spol. s r. o. – středisko Praha 3 za cenu
118 725,- Kč bez DPH,
4. Montkov spol. s r. o. za cenu 141 582,- Kč bez
DPH,

5. Klimeš Ondřej za cenu 122 257,- Kč bez DPH,
6. AB OKNA DVEŘE s. r. o. za cenu 109 895,- Kč bez
DPH,
7. SEPOS spol. s r. o. – středisko Praha 16 za cenu
111 009,- Kč bez DPH,
8. Truhlářství Jiří Jeřábek za cenu 149 115,- Kč bez
DPH,
9. Decorum spol. s r. o. za cenu 121 965,- Kč bez
DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od AB OKNA
DVEŘE s. r. o. za cenu 109 895,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2015 ze dne 4. 3. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr,
Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 26/6–2015

I. schvaluje
Jako pořizovatele územního plánu Psáry Úřad
územního plánování, MěÚ Černošice. Záměr pořízení nového územního plánu Psáry byl schválen
usnesením ZO č. 7/1–2015.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 27/6–2015

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Janem Bečvářem a Šárkou Vízkovou – pozemky
p. č. 309/4 a st. 560 vše v k. ú. Dolní Jirčany. Výše
finančního příspěvku je 207.790,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 28/6–2015

I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodavatel tisku Psárského
zpravodaje“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr
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cenové nabídky od Jiří Uhlíř – tiskárna Irbis, Aloisina
výšina 556/56, 460 15 Liberec 15, IČ 11439041 za
cenu 8,95 Kč/výtisk/40 str. bez DPH.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 29/6–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výměna krytiny – koberec PVC na
OÚ Psáry“ od:
1. PROPO podlahové studio Josef Nykl za cenu
celkem 112 356,24 Kč s DPH,
2. Podlahářství Mayer s. r. o. za cenu celkem
89 318,60 Kč s DPH,
3. Martin Plačko za cenu celkem 93 080,46 Kč
s DPH,
4. Podlahářství Schmidt Pavel za cenu celkem
86 336,00 Kč (není plátce DPH),
5. Koberce Breno spol. s r. o. za cenu celkem
81 517,70 Kč s DPH,
6. OK-Podlahy, Martin Šúrek za cenu celkem
98 543,85 Kč s DPH,
7. Vlastimil Turiščev – podlahářství RAVL za cenu
celkem 99 900,00 Kč s DPH,
8. Martin Rýdl podlahy za cenu celkem
83 874,78 Kč (není plátce DPH),
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9. Pavel Míka – FALIKO za cenu celkem
106 222,27 Kč s DPH,
10. Nábytek Kocanda s. r. o. za cenu celkem
91 219,48 Kč s DPH,
11. Pokorný – kladení podlahovin s. r. o. za cenu
celkem 90 560,39 Kč s DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Koberce
Breno spol. s r. o. za cenu celkem 81 517,70 Kč
s DPH.
III. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 30/6–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávka kancelářského nábytku
a kuchyně na OÚ Psáry“ od:
1. Truhlářství Hrbek za cenu celkem 199 045,00 Kč
s DPH,
2. TIP Truhlářství Karel Pecha za cenu celkem
220 700,00 Kč (není plátce DPH),
3. Pavel Valčík – Truhlářství Valčík za cenu celkem

208 350,00 Kč (není plátce DPH),
4. TRIO interier s. r. o. za cenu celkem 115 963,98 Kč
s DPH,
5. Jiří Římovský za cenu celkem 122 685,53 Kč
s DPH,
6. Nábytek Kocanda s. r. o. za cenu celkem
226 899,20 Kč s DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od TRIO
interier s. r. o. za cenu celkem 115 963,98 Kč s DPH.
III. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 31/6–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí finančního příspěvku na infrastrukturu obce Psáry mezi
obcí Psáry a obcí Jesenice ve výši 1.528.670,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2015 ze dne 18. 3. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr,
Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 32/7–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 Příkazní smlouvy mezi obcí
Psáry a Vodohospodářským rozvojem a výstavbou
a. s. Předmětem dodatku je úprava čl. 3 Čas plnění
tj. prodloužení do 30. 6. 2015.
II. pověřuje
Místostarostka Vlasta Málková podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 33/7–2015

I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
veřejných zakázek na akci „Psáry – rekonstrukce
komunikace ul. Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Psáry – rekonstrukce komunikace
ul. Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá“ ve složení: Nikola Alferyová, Renáta
Sedláková, Mgr. Lenka Houšková jako náhradníci
Vlasta Málková.

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro
veřejnou zakázku malého na akci „Psáry – rekonstrukce komunikace ul. Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá“.
IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Psáry –
rekonstrukce komunikace ul. Úzká a Dolní Jirčany
– rekonstrukce části komunikace Slepá“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 34/7–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
č. 17NO7/81 mezi obcí Psáry (nájemce) a Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem.
Předmětem dodatku je zvýšení nájemného na
3.949,- Kč ročně za pozemky p. č. 621/1 a 621/4
v k. ú. Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 35/7–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP–12–6002751/1 mezi obcí Psáry
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a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 141/4 v k. ú.
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 31.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 36/7–2015

I. revokuje
Bod II. usnesení č. 14/2–2015 ze dne 21. 1. 2015:
II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a pí
Veselou Novákovou – pozemek p. č. 351/1 v k. ú. Dolní
Jirčany. Výše finančního příspěvku je 280.600,- Kč.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 37/7–2015

I. schvaluje
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na Štědříku o celkové

výměře 5 m² za účelem provozování trafiky.
II. schvaluje
Záměr pronájmu nebytových prostor provozovny
v budově č. p. 3 o celkové výměře 150 m² za účelem provozování restaurace, kavárny, cukrárny atp.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 38/7–2015

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o užívání nemovitosti mezi
obcí Psáry a manž. Maškovými a manž. Slánskými
(vlastníci). Předmětem smlouvy je bezúplatné
užívání pozemku p. č. 136/2 v k. ú, Psáry v rámci
projektu „Projekt revitalizace zeleně v okolí vodní
nádrže v obci Psáry“.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2015 ze dne 30. 3. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr,
Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 39/8–2015

I. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Psáry za rok 2014 z hlavní činnosti ve výši 592.837,78 Kč a z vedlejší činnosti ve výši
118.124,75 Kč.
II. souhlasí
S navrženým rozdělením zlepšeného výsledku

hospodaření takto:
1. do fondu odměn částku 355.481,27 Kč,
2. do rezervního fondu částku 355.481,27 Kč.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 40/8–2015

I. schvaluje
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Psáry za rok 2014.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2015 ze dne 1. 4. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová
Nepřítomni: Vít Olmr

RO Usnesení č. 41/9–2015

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření pro:
1. J. Bečváře a Š. Vízkovou – pozemky p. č. 309/4,
st. 560 vše v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 42/9–2015

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o odkupu pronajatého zařízení
mezi obcí Psáry (kupující) a XEROX Czech republic
s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je koupě kopírovacího stroje XEROX WC 5225 za cenu
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14.288,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 43/9–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy č. 14188286 o poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR
na akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
24. 6. 2015, 18 hod.
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Psáry“ – podpora SFŽP činí 147.509,45 Kč a dotace
ze státního rozpočtu bude činit max. 2.065.132,30
Kč. Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením ZO
č. 27/03–2014 z 25. 6. 2014.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2015 ze dne 7. 4. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 44/10–2015

I. bere na vědomí
Předloženou nabídku na pronájem nebytových
prostor restaurace v Dolních Jirčanech od Gastro
Holding Candola s. r. o. za cenu 7.000,- Kč/měsíčně.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu přípravou Nájemní smlouvy a jejím podpisem.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 45/10–2015

I. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
památného křížku v Psárech“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

II. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
interiéru Obecního úřady Psáry“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
a závazek spolufinancování projektu v minimální
výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
III. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
rybníka Junčák“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Povodňového fondu a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů projektu.
IV. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dolní Jirčany
– kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2015 ze dne 15. 4. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 46/11–2015

I. bere na vědomí
Výpověď Nájemní smlouvy ze dne 1. 10. 2001
z nebytových prostor – trafika od Jany Pavlíčkové.
Smlouva bude ukončena k 30. 4. 2015.
II. pověřuje
Renátu Sedlákovou převzetím prostor.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 47/11–2015

I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Psáry – rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části
komunikace Slepá“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr cenové nabídky od BES s. r. o., Sukova 625, 256 17 Benešov,

IČ 43792553 za cenu 507.497,39 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 48/11–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Strojní čištění příkopů pomocí
příkopového ramene – Psáry, Dolní Jirčany“ od:
1. Technické služby obce Vestec s. r. o. za cenu
celkem 63.101.50 Kč s DPH,
2. PKB a. s. za cenu celkem 81.439,05 Kč s DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Technické
služby obce Vestec s. r. o. za cenu celkem
63.101.50 Kč s DPH.
III. pověřuje
R. Sedlákovou podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 49/11–2015

I. uděluje
Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabezpečení a čistotě v obci Psáry:
1. J. Moravcové na akci „Pálení čarodějnic“ dne
30. 4. 2015 na hřišti v Dolních Jirčanech, akce je
povolena do 2 hod. ranní,
2. D. Hrábkové, L. Juroškové na akci „Pálení
čarodějnic“ dne 30. 4. 2015 na pozemku „pod
Skálou“ na Vápence, v k. ú. Psáry, akce je povolena do 2 hod. ranní.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 50/11–2015

I. schvaluje
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu
autobusové zastávky na Štědříku o celkové výměře 5 m² za účelem provozování trafiky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 51/11–2015

II. schvaluje
Přijetí účelového daru od sponzora ve výši 2.460,pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Psáry, který bude použit na

financování záloh za obědové služby pro období
1. 5. až 30. 6. 2015 ve prospěch dvou nezletilých
dětí.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 52/11–2015

I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
veřejných zakázek na akci „Vybavení kanceláří
OÚ Psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Vybavení kanceláří OÚ Psáry“
ve složení: Vlasta Málková, Nikola Alferyová,
Mgr. Lenka Houšková jako náhradníci Renáta
Sedláková.
III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci „Vybavení kanceláří
OÚ Psáry“.
IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybavení
kanceláří OÚ Psáry“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2015 ze dne 15. 4. 2015
Přítomno: 13 zastupitelů
Nepřítomni: Mgr. Jakub Adámek, Pavel Kuka

USNESENÍ č. 12/–2015
I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky
Málkové o činnosti obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 13/2–2015
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 14/2–2015
I. schvaluje
Celoroční hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet obce Psáry za rok 2014 včetně zprávy
Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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USNESENÍ č. 15/2–2015

I. schvaluje
3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 –
navýšení o 365.000,- Kč.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 16/2–2015

I. bere na vědomí
Soudní rozhodnutí Okresního soudu Praha – západ,
č. j. 5 C 397/2013 ze dne 19. 11. 2014, jehož výrok I.
nabyl právní moci 13. 12. 2014. Rozhodnutím bylo
určeno, že vlastníkem pozemku 645/25 o výměře
4 m2, který byl oddělen z pozemku 645/1 v k. ú.
Dolní Jirčany, obec Psáry, geometrickým plánem
č. 1669–79/2014 ze dne 2. 9. 2014, vyhotoveným
Ing. Vladimírem Minksem, je v důsledku jeho vydržení pí Eva Soboláková, bytem Horní 33, 252 44
Psáry, Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Předmětem dodatku je změna bodu 24.2 (způsob
komunikace) a bodu 25. (příloha č. 3 výkonové
ukazatele).
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 18/2–2015
I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
obcí Psáry a Zepris s. r. o. na akce „Vodovod Psáry,
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“
a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká
a ul. Pod Kostelem“. Předmětem dodatku je změna
bodu II. specifikace díla v čl. 2.1.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 19/2–2015
I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14173953
mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na
akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro
předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení
akce do 11. 2. 2016.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 20/2–2015
I. schvaluje
Uzavření dohody

o

poskytnutí

finančního

příspěvku mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH
Psáry (příjemce) ve výši 30 000- Kč. Příspěvek bude
použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH
– malí hasiči.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této
dohody.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 21/2–2015
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška obce Psáry
č. 24/2004 Řád veřejného pohřebiště.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 22/2–2015
I. schvaluje
Bezúplatný převod pozemků p. č. 465/521 o výměře 39 m² a p. č. 686/10 o výměře 208 m² vše v k. ú.
Dolní Jirčany do vlastnictví obce Psáry.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 23/2–2015
I. schvaluje
Uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání vkladových produktů mezi Obcí Psáry a J&T Banka a. s.
Předmětem smlouvy je uložení volných finančních
prostředků ve výši 2,5 mil. Kč obce na termínovaný
vklad na dobu 24 měsíců.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 17/2–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací mezi obcí Psáry
a Vodohospodářskou společností Benešov s. r. o.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2015

www.psary.cz9

Informace z obce

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v únoru a březnu 2015
9úklid
9
sněhu z komunikací a chodníků včetně
posypu,
9ořez,
9
nakládka a odvoz prořezu z keřů podél silnice
Pražská, Ve Stráži, Nad Soutokem, U Potoka, u hřbitova Psáry, u hřbitova Dolní Jirčany a na dalších
místech veřejného prostranství,
9stavební
9
úprava budovy hasičárny v Dolních
Jirčanech – vybourání a úprava zdi pro instalaci
garážových vrat a odvětrávacích otvorů,
9výměna
9
poškozených plexiskel na nových vitrínách
na autobusových čekárnách,
9rozebrání,
9
výkop, položení nového kabelu a zpětná
pokládka zámkové dlažby chodníku pro rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici K Junčáku, betonování
patek pro nové stožáry veřejného osvětlení,
9instalace
9
svodnice na dešťovou vodu přes cestu
u hřbitova v Psárech,
9instalace
9
patníků kolem zvoničky a čerpací stanice
na návsi v Psárech,
9natírání
9
prken a sloupků pro nové kontejnerové

místo v ul. Ke Kukaláku,
9stěhování
9
nábytku na obecním úřadě,
9vybourání
9
příček a otvorů pro nové dveře a stavební
úpravy v 1. patře obecního úřadu,
9oprava
9
výtluků komunikací Na Babě, Ke Kukaláku,
Na Vápence, Slepá, sídliště Štědřík, K Junčáku,
Sportovců, Sportovní, Horní, U Studny,
9vybourání
9
starých obrubníků a rozebrání staré
dlažby na chodníku sídliště Štědřík, instalace nových
obrubníků po rekonstrukci povrchu chodníku,
9výměna
9
poškozených prken na sběrném místě
v Psárech u hasičárny,
odpadků v příkopech kolem ul. Pražská, Psárská,
9sběr
9
9zahájení
9
strojového zametání komunikací,
9pravidelné
9
týdenní vysypávání košů na autobusových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid autobusových zastávek,
9týdenní
9
svoz pytlů s odpady z chatových oblastí.

Využijte výzvu Zelená úsporám
Co do této výzvy spadá:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
–– dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří,
zateplením obvodových stěn,
střechy, stropu, podlahy – podporována dílčí i komplexní
opatření.
B. Výstavba rodinných domů
s velmi nízkou energetickou
náročností
–– dotace na výstavbu nových rodinných domů
s velmi nízkou energetickou náročností.
C. Efektivní využití zdrojů energie
–– dotace na výměnu neekologického zdroje tepla
(spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo
mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje
(například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel),
–– na výměnu elektrického vytápění za systémy
s tepelným čerpadlem,
–– na instalaci solárních termických systémů,
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–
na instalaci systémů nuceného
větrání se zpětným získáváním
tepla z odpadního vzduchu.
Kdo může o podporu zažádat:
– vlastnící nebo stavebníci rodinných domů – fyzické osoby i právnické osoby.
Příjem žádostí:
15. května–31. října 2015
Více informací na:
www.novazelenausporam.cz/
podminky-2-vyzvy-rodinne-domy
V případě zájmu o pomoc je možné si domluvit
i konzultaci, a to 7. a 11. května od 9 do 16 hodin
v sídle MAS Dolnobřežansko.

Jana Vondrušková, VHS Benešov

Vyznejte se v platbách za vodné a stočné
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.
zajišťuje pro obec Psáry dodávku pitné vody a odvod
odpadních vod na základě Smlouvy o provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Psáry.
Zákazník za poskytované služby hradí vodné
a stočné, vyúčtování služeb probíhá dle vystavených
faktur. Zpravidla
jsou dvakrát ročně
vystaveny zálohové
faktury a dvakrát
ročně probíhají
fyzické odečty vodoměrů. Na základě
fyzických odečtů
vodoměrů je pak
vystavena faktura za
odběr vody s odečtem uhrazených
záloh. Pokud odběratel není v době
odečtů zastižen, je
mu ve schránce zanechána odečtová kartička
s výzvou k nahlášení stavu vodoměru.
Odečtený stav vodoměru lze také hlásit telefonicky
na čísle: 840 205 206, e-mailem: info@vhs-sro.cz,
osobně v budově VHS (Černoleská 1600, Benešov)
nebo na ZC Jílové (Nádražní 559, 25401 Jílové u Prahy)
nebo prostřednictvím Online formuláře hlášení
stavu vodoměru na webových stránkách: www.
vhs-sro.cz.
Vodné je platba za pitnou vodu dodávanou
z veřejného vodovodu. Množství vody dodané
do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem.
Stočné je platba za odvádění a čištění

odpadních vod. Množství vypouštěné odpadní
vody do splaškové kanalizace se stanoví několika
způsoby:
1. Pokud je voda do domácnosti přiváděna pouze
z veřejného vodovodu a měřena fakturačním
vodoměrem, rovná se množství odvedené vody
množství vody přivedené a změřené
vodoměrem.
2. Pokud je kromě
veřejného vodovodu používán i vlastní
zdroj pitné vody –
studna nebo vrt – na
němž je osazen
zaplombovaný
vodoměr s platným
cejchem, rovná se
množství odvedené
vody součtu obou
vodoměrů, které
odečítá pracovník VHS ve stanovených
termínech.
3. Pokud je do domácnosti odebírána voda pouze
ze studny, na níž je namontován a zaplombován
vodoměr s platným cejchem, opět je tento vodoměr odečítán.
4. Pokud je do domácnosti přiváděna voda ze studny
bez možnosti měření, určuje se množství odvedené vody dle směrných čísel roční spotřeby dle
§30 vyhlášky 428/2001 Sb.
Spotřeba na jednoho obyvatele běžného rodinného domu na rok činí 36 m3. U rekreačních objektů
se přihlíží k době, kdy je během roku využíván.

Kontakt:
Mgr. Monika Neužilová
Ředitelka společnosti MAS Dolnobřežansko o. p. s.
5. května 78, 252 41 Dolní Břežany
yy tel. 724 685 248
yy info@mas-dolnobrezansko.cz
yy www.mas-dolnobrezansko.cz
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2015
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Příprava nového územního plánu obce
Psáry začíná

Milan Vácha, starosta

Vážení spoluobčané, není vám lhostejné, zda
na poli za vaší zahradou vyrostou nové domy?
Chybějí vám v obci obchody a služby? Připadá
vám, že některé pozemky zbytečně leží ladem?
Přijďte se s námi 6. května podělit o svůj názor!
Stojíme nyní před povinností danou zákonem
přepracovat územní plán. Proto jsme připravili veřejnou diskuzi k novému územnímu plánu, kde nám
odborníci srozumitelně popíší samotný proces plánování, příležitosti i úskalí. Budeme moci společně
diskutovat nad dalším rozvojem naší obce. Pokud
budete mít 6. května v 18 hodin čas a chuť, tak se
určitě zúčastněte a přispějte i vy svým pohledem na
věc.
V nedávné době jsme se v rámci projektu „Ideální
satelit“ dotazovali obyvatel, jak si představují budoucí
směrování výstavby. Výrazně převažoval názor
zásadním způsobem již nerozšiřovat zástavbu rodinných domů. Ostatně i současný územní plán má pro
výstavbu ještě docela velkou rezervu.
Přesto v těchto dnech přišlo na úřad mnoho
žádostí, požadujících změnu zelených ploch a zemědělské půdy na stavební pozemky. Dochází k logickému střetu zájmů majitelů pozemků a developerů
na straně jedné a zájmů nás ostatních na straně
druhé.
Osobně jsem přesvědčen, že obec se nemůže
neustále rozšiřovat dál a dál. Naopak je naší povinností s prostorem nakládat velmi citlivě a v maximální
míře se společně s architekty–urbanisty pokusit o co
nejlepší výsledek.
Rozvoj a samotná podoba veškerého stavebního
ruchu v naší obci vychází z územního plánu z roku
1998 a jeho následných pěti změn. Zadání tohoto
územního plánu vznikalo před téměř dvaceti lety.
Od té doby postoupila nejen znalost práce s územním

Jak vzniká územní plán
Co je to územní plán

Územní plán patří mezi základní nástroje rozvoje,
které obec má. Stanovuje především urbanistickou
koncepci (zejména to, kde se může stavět a kde ne),
dále koncepci ochrany hodnot a podmínky prostorového a plošného uspořádání území obce.

Proč se pořizuje nový územní plán
Stavební zákon sice neukládá povinnost pořizovat
nový územní plán, tento zákon však k 31. 12. 2020
ukončuje platnost všech původních územních plánů
(tedy i stávajícího územního plánu Psár).

Obsah územního plánu

plánováním, ale také legislativa. Ta nám ukládá
zákonnou povinnost schválit do 5 let nový dokument,
dle platné novely stavebního zákona.
Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů
samosprávy, ale je také veřejností nejvíce opomíjen.
Dle mého názoru je to dáno tím, že samotný proces,
který běžně trvá 2 až 3 roky, je velmi komplikovaný
a pro běžného občana těžko pochopitelný. Majitelé
nemovitostí se často začnou zajímat o aktuální územní
plán až v okamžiku, kdy se v jejich blízkosti plánuje
nějaká kontroverznější stavba. Je přitom velmi důležité, aby se v co možná největší míře zapojila veřejnost
již při samotné tvorbě územního plánu a aby i aktivně
vstoupila do ovlivňování jeho podoby. Musíme vyřešit
otázku regulativů jednotlivých typů území, zastavěnosti parcel, charakteru veřejných prostranství, revize
využití území a další související témata.

Pozvánka k veřejné diskusi k územnímu plánu
Obec Psáry ve spolupráci s MěÚ Černošice, odborem územního plánování, srdečně zve všechny občany
Psár a Dolních Jirčan na veřejnou diskusi k územnímu plánu, která se uskuteční

6. května od 18 hodin na OÚ Psáry.

Přítomným bude pořizovatelem ÚP objasněn důvod a postup pořizování nového územního plánu obce
Psáry a zodpovězeny veškeré související otázky.
Obec Psáry zároveň oznamuje občanům obce Psáry, fyzickým nebo právnickým osobám, že prodloužila
lhůtu na podávání návrhů na pořízení Územního plánu Psáry, resp. návrhů na provedení změn v území
oproti platnému ÚPSÚ Psár a Dolních Jirčan, a to do 20. 5. 2015.
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Územní plán obsahuje textovou a grafickou část,
podle obsahu se dělí na výrok (závaznou část) a odůvodnění (vysvětlení navrženého řešení). Územní plán
je pro rozhodování v území závazný a nelze z něj
udělit výjimku (změnit ho lze pouze pořízením změny
územního plánu nebo pořízením územního plánu
nového).

Jak se územní plán pořizuje
Proces pořízení územního plánu trvá zpravidla
dva roky, někdy i déle. Záleží především na součinnosti tří klíčových osob, které se na procesu pořízení
podílejí – je to:
yy určený zastupitel – zvolený člen zastupitelstva,
který je zástupcem obce v komunikaci s pořizovatelem a projektantem (pan starosta Milan Vácha),
yy zpracovatel – autorizovaný architekt, který územní
plán zpracovává (zatím nebyl vybrán),
yy pořizovatel – celý proces koordinuje a dohlíží na
jeho zákonnost (MěÚ Černošice, odbor územního
plánování).

Dosavadní kroky:
yy rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového
územního plánu ze dne 18. 2. 2015,
yy podávání návrhů na pořízení nového územního
plánu.

Následující kroky:
yy zadání územního plánu,
yy návrh územního plánu ke společnému jednání,
yy společné jednání s dotčenými orgány,

yy upravení návrhu územního plánu k veřejnému
projednání,
yy veřejné projednání upraveného návrhu územního
plánu,
yy vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek
a příp. další úprava návrhu,
yy vydání územního plánu.

Jak se může zapojit veřejnost
yy podáním návrhu na pořízení nového územního
plánu (tj. oficiální sdělení obci, jaký záměr, který
stávající územní plán neumožňuje, kdo v území má).
Návrh je nejlépe podat před zpracováním zadání
(o zařazení návrhu do územního plánu rozhodne
zastupitelstvo a podatele vyrozumí),
yy v průběhu procesu pořizování,
yy podáním připomínky k návrhu zadání územního
plánu,
yy podáním připomínky k návrhu územního plánu
ke společnému jednání,
yy podáním připomínky nebo námitky k návrhu
územního plánu k veřejnému projednání.
Stavební zákon neupravuje další možnosti, jak
veřejnost do procesu pořizování územního plánu
zapojit. Možné je např. pořádání průběžných prezentací návrhu, pracovních setkání apod., je však
vhodné, aby byl k aktivitám tohoto typu přizván jak
určený zastupitel, tak projektant a pořizovatel, aby
vždy zazněla kompletní informace o stavu a fázi
pořizování.

Když si nebudete vědět rady
Kdykoliv je možné obrátit se na pořizovatele MěÚ
Černošice, odbor územního plánování, Riegrova
1209, Černošice. A to osobně, telefonicky (221 982 515)
nebo e-mailem (Kristyna.Jirsova@mestocernosice.cz).
Jakékoliv dotazy a nejasnosti rádi zodpovíme
a vysvětlíme. Na webových stránkách města Černošice
www.mestocernosice.cz v záložce Mapy a územní
plán, v odkazu Potřebuji si zařídit, jsou k dispozici
návody a formuláře k případným podáním, ve stejné
záložce v odkazu ÚP a RP – ORP Černošice –
Projednávané – Psáry – budou zadání i návrhy
územního plánu při projednávání zveřejňovány.

www.psary.cz13

Vlasta Málková, místostarostka

Rekonstrukce nabídne moderní prostory pro úředníky
i občany
Na základě získané dotace probíhá od minulého
roku postupná rekonstrukce budovy Obecního úřadu
v Psárech. Objekt je starý již téměř 40 let a prochází
první zásadnější rekonstrukcí.
V roce 2014 došlo k zateplení pláště budovy
a kompletní výměně střechy a oken, což přinese
také úsporu energie na vytápění. V letošním roce
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se práce přesunuly dovnitř a občané jistě ocení
nový vstup do prvního patra a moderní prostor
podatelny. Díky osobnímu nasazení a vstřícnosti
všech pracovníků obecního úřadu, kteří po celou
dobu rekonstrukce pracovali ve ztížených podmínkách, nedošlo k omezení úředních hodin pro
veřejnost.
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Jarmila Červenková, sociální pracovnice

Nová sociální služba pro občany Psár a Dolních
Jirčan
Jak jste se již mohli dočíst na webových stránkách
obce Psáry, od března letošního roku působím na
Obecním úřadě v Jesenici jako sociální pracovnice
a jsem k dispozici i občanům Psár a Dolních Jirčan.
Poskytuji poradenskou službu v oblasti dávek pro
osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální
podpory a dávek hmotné nouze. Jednou nejčastěji
poskytovanou dávkou pro seniory a osoby se zdravotním postižením je příspěvek na péči, na mobilitu,
na zvláštní pomůcku. Formuláře žádostí jsou přístupné na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí,
přímo na úřadě práce nebo vám je mohu poskytnout
osobně na úřadě v Jesenici či při návštěvě ve vašem
bydlišti. Samozřejmě vám pomohu s jejich vyplněním
a případně podle potřeby i s jejich doručením na
úřad práce.
V současné době je aktuální výměna průkazek
OZP (průkaz mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením), která probíhá od dubna do konce
roku 2015. Držitelé těchto průkazů se mají osobně
dostavit na Úřad práce pro Prahu západ, který sídlí
v Praze 7, Dobrovského 1278/25. Spojení MHD – metro
C na stanici Vltavská a potom tramvají č. 1 nebo 25
na stanici Letenské náměstí. Výměna průkazek je
v budově D, v 1. poschodí (je zde výtah) u pí Wijové.
S sebou je nutno přinést vyplněný formulář „Žádost
o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“, fotografii (cca 35x45 mm), případně
rozhodnutí, na základě kterého byl průkaz vydán,
stávající „starý“ průkaz, občanský průkaz a 30 Kč na
poplatek.
Pokud se někdo nemůže ze závažných důvodu

dostavit osobně, může poslat svého zástupce (ten
potřebuje doklad od lékaře, že žadatel nemůže přijít
osobně, a ověřenou plnou moc).
Využijte možnost zažádat o výměnu průkazek
OZP přímo v Psárech!
Další možností jak doručit žádost je služba, kterou
budu poskytovat přímo v budově OÚ Psáry. Po
dohodě s místostarostkou paní Málkovou budu na
vašem úřadě 6. května v době od 9 do 10 hodin
a podle potřeb i v dalších termínech, které předem
oznámím.
Zde Vám mohu předat formulář, pomoci ho vyplnit
a v případě zájmu i doručit na úřad práce, pokud
bude obsahovat všechny náležitosti.
V případě většího zájmu ze strany držitelů stávajících
průkazek OZP mohu zajistit službu fotografa v budově
Obecního úřadu v Jesenici. Váš případný zájem je
nutno potvrdit na tel. 702 208 133, zasláním SMS nebo
na e-mail: jarmila.cervenkova@oujesenice.cz.

www.psary.cz15

Vlasta Málková, místostarostka

Bezvýkopová technologie ušetřila čas i peníze
Díky postupné komplexní revizi kanalizačního
řadu v Psárech, která je součástí kroků k nalezení
příčin a definitivnímu odstranění problému s vyskakujícími kanalizačními poklopy, byla pod valem
u čistírny odpadních vod v Psárech odhalena rozdrcená trubka kanalizačního řadu v délce cca
1,5 metru. Nacházela se v osmimetrové hloubce
a původní odhadované náklady na odstranění
velikého množství zeminy a následné opravy byly
obrovské. Hledali jsme proto jinou variantu řešení.
Tou se stala bezvýkopová technologie GFK liner,
což je vložkování stok sklolaminátovým rukávcem,
který kopíruje stávající potrubí, přilne k němu a po
následném vytvrzení plnohodnotně nahradí původní
materiál. Oprava tak může být provedena přes
stávající revizní šachty bez jakékoliv demontáže

potrubí a zemních prací. Dalším přínosem této
metody je velmi nízká časová náročnost, což se
potvrdilo během březnové opravy, kterou zvládla
firma Zepris za jeden den.
Další revize kanalizačního potrubí pomoci kamery
proběhla před Velikonocemi v ulici Psárská (před
Rubínem). K dnešnímu dni máme již zkontrolován
hlavní řad vedoucí k čistírně odpadních vod od
dolnojirčanského kostela. V kamerových zkouškách
bude pokračovat VHS i nadále dle koncesní
smlouvy.
V dubnu plánujeme zahájení monitoringu kanalizačního řadu, tedy pokračování měření z loňského
roku. Jak již bylo několikrát v minulých textech
zmíněno, toto měření bude podkladem hydraulického
výpočtu.

Vlasta Málková, místostarostka

Již podruhé soutěžíme o titul Vesnice roku
Naše obec se již podruhé zapojila do soutěže
Vesnice roku. Stejně jako v minulém roce je naším
cílem vtáhnout do dění v obci co nejvíce našich
obyvatel, zájmových spolků i firem. Je to další z impulzů, jak společnými silami zlepšovat místo, kde žijeme

a pracujeme. V minulém roce jsme ve velké konkurenci dalších obcí získali ocenění za Dynamický
rozvoj komunitní společnosti, kterým hodnotící
komise ocenila aktivní a pospolitý přístup občanů
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k životu v obci. Věříme, že i v letošním roce máme
co nabídnout.
Předem děkujeme všem, kdo se do soutěže s námi
zapojí!

www.psary.cz17

Představujeme komise

Komise pro vzdělávání
Jestli se někde probírají otázky školství, vzdělávání a mimoškolní činnosti spojené jakkoliv se vzdělávacími
aktivitami dětí i dospělých v obci, pak je to kromě školy a školky rozhodně na jednáních Komise pro vzdělávání.
Dovolte nám, jednotlivým členům komise, se představit.
Kdo jsme: poradní orgán Rady obce.
Kdy se scházíme: nepravidelně, dle potřeby, ale té
potřeby je stále více.
Kolik nás je: 6 nadšenců „postižených“ vzděláváním
v jakékoliv podobě a formě.
Co je naším úkolem:
yy vyjadřovat se k otázkám a problémům spojeným
se vzděláváním v obci,
yy spolupracovat se školou a školkou a dalšími institucemi a společnostmi, které zabezpečují školní
i mimoškolní činnost v obci,
yy navrhovat možnosti zlepšení poskytování nabídky
vzdělávacích služeb v obci,
yy dívat se kolem, studovat, a to vše s jedním velikým
cílem: navrhnout ve spolupráci s obcí, školou
a školkou vnitřní koncepci nové základní školy,
která bude jistě chloubou obce a příkladem pro
všechny školy v okolí.
Co se nám dosud povedlo:
yy začlenit se jako poradní orgán do komunikace
mezi školou, školkou a zástupci obce,
yy navrhnout realizaci série přednášek s tématy
vzdělávání pro širokou veřejnost,
yy iniciovat jednání o možném začlenění pozice
asistentů pedagoga do jednotlivých tříd mateřské
školy,
yy navrhnout nové aktivity pro projektovou činnost
školy – využití programu Bezpečnost na školách
(dotační zdroje Ministerstva školství) – žádost
sepsána a podána Ing. Kracmanem,

yy navrhnout začlenění školy do využití nových
šablon (projektů EU) na podporu jazykově vzdělávacích pobytů žáků v zahraničí a čtenářských
dílen (dovybavení knihovny školy).
Co se nám dosud nepovedlo:
yy být úplně jednotní v názorech na koncepci vzdělávání v obci, ale to je vlastně podstata diskusí,
a od toho tu asi jsme.
Co máme ještě v plánu:
yy spoustu dalších aktivit,
yy navštěvovat školy v blízkém i dalekém okolí za
účelem příkladů dobré praxe, chceme být inspirováni tím, co kde a jak v oblasti předškolního
vzdělávání a základního školství funguje,
yy rozhodně být jedněmi z těch, kteří dají jasný směr
koncepci nové školy,
yy být jednotní v otázkách názoru na koncepci školy
a způsob realizace školního i mimoškolního vzdělávání v obci,
yy přispět k tomu, abychom společně „nalákali“ do
stávajícího kolektivu školy další perspektivní
a zkušené pedagogy,
yy společně se zapojit do nového programového
období Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a získat pro naši stávající (a třeba i tu
novou) školu a školku co nejvíce zajímavých projektů z Evropských fondů.
Jak se můžete dozvědět o naší činnosti: z pravidelných zápisů z jednání, které jsou vyvěšovány na
webových stránkách obce Psáry pod sekcí Komise
rady.

Pokud je i vám blízká problematika

aktivit v obci, rádi od vás přijmeme

školství a vzdělávání, baví vás práce

jakoukoliv radu, pomoc, námět a věřte,

s dětmi i dospěláky, chtěli byste změnu

že jsme si vědomi stále platného rčení,

v oblasti vzdělávání i volnočasových

že „víc hlav víc ví“.
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Matěj Vrhel
yy vzdělání: Přírodovědecká a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
yy zaměstnání: učitel dějepisu a zeměpisu Gymnázia Nad Kavalírkou
yy praxe ve vzdělávání: spoluautor zeměpisných a dějepisných testů Kalibro,
skript a učebnic zeměpisu vydávaných Katedrou sociální geografie PřF UK,
přednášející didaktiky zeměpisu na PřF UK

Martina Šmerglová
yy vzdělání: střední zdravotnická škola, v současnosti dokončující studium předškolní a mimoškolní pedagogiky
yy zaměstnání: učitelka MŠ Psáry, bývalá zástupkyně ředitelky MŠ Psáry
yy praxe ve vzdělávání: dlouholetý pedagog mateřské školy, letní tábory, mimoškolní činnost s dětmi
Ivana Málková
yy vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
yy zaměstnání: konzultační a poradenská činnost v oblasti pedagogiky, spolu
tvůrkyně pořadu společnosti EDUIn „Vši ve škole“
yy praxe ve vzdělávání: spoluzakladatelka první soukromé základní školy v Praze 6,
ve školství se pohybuje od roku 1983, poskytuje mentoring pro školy a školy,
facilitátorka metody One Brain
Martina Běťáková
yy vzdělání: Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy
yy zaměstnání: místostarostka pro vzdělávání obce Psáry
yy praxe ve vzdělávání: učitelka střední školy, bývalá zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ
Psáry, zakladatelka dětského klubu Klubíčko, lektorka dětských kroužků a vzdělávacích seminářů pro rodiče

Ondřej Kracman
yy vzdělání: strojní fakulta ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
yy zaměstnání: koordinátor nízkoprahového klubu Mozaika, ZŠ Psáry
yy praxe ve vzdělávání: lektor vzdělávacích seminářů, mentoring pro školy a třídní
kolektivy, instruktor volnočasových aktivit, pořadatel a vedoucí dětských
táborů
Martina Jedličková
yy vzdělání: Pedagogická a Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, v současnosti
dokončující studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
yy zaměstnání: Ministerstvo školství ČR
yy praxe ve vzdělávání: v minulosti spolumajitelka soukromé střední odborné
školy, organizátorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé, vzdělávací činnost
v oblasti výuky jazyků, spoluorganizátorka dětských táborů, projektová činnost
ve vzdělávání (EU fondy)
www.psary.cz19

Žijí mezi námi

Věřím na osudová znamení

Martina Běťáková, místostarostka

Ivana Málková je spoluzakladatelkou první soukromé základní školy v ČR, je odbornicí a průkopnicí
v otázkách moderního vzdělávání. Od roku 2013 žije v Dolních Jirčanech.
 Ivo, do Jirčan jste se přistěhovala relativně
nedávno. Co Vás k tomu vedlo?
Vnímám toto rozhodnutí jako součást životní cesty,
po které jdu. V roce 2010 jsem ukončila své dvacetileté
působení ve Škole Hrou a prodala ji. Tím se mi otevřely
nové možnosti. Najednou jsem byla zodpovědná jen
sama za sebe, přestaly mi chodit maily, zvonit mobil,
ráno jsem mohla vstát, až se mé tělo probudilo, a dny
jsem mohla prožívat dle vlastní chuti. Ocitla jsem se
v prázdnotě, tichu, klidu bez povinností a bez stresu.
Poprvé v životě jsem neměla nic a nikoho, kdo by
odváděl moji pozornost od toho, jak se cítím, co
potřebuji a po čem toužím. Mimo jiné jsem si uvědomila, že bydlím v bytě, kde nevidím na oblohu
a do kterého nesvítí slunce. A tak mne napadlo najít
si nové místo k bydlení.
 Proč jste si vybrala právě Jirčany?
Věřím na osudová znamení. Přes půl roku jsem
jezdila po Středočeském kraji a hledala to pravé
místo. Ale všude bylo něco – přistávající letadla, hluk
dálnice, nepříjemné objekty v sousedství, nevyhovující územní plán, špatná příjezdová cesta atd.
Jednoho dne se mi zdál sen – jela jsem obhlížet další
místa, tentokrát s tátou, který zemřel před 31 lety.
sem chodí pro proutky na pomlázku, rostou zde
Zastavili jsme u nějakého činžáku, šli se projít podél
divoké byliny. Podle ÚP je zde plánované sportovlesa a našli krásný pozemek. Druhý den jsem
ní využití. Doufám, že v případě úprav těchto ploch
doopravdy objížděla další místa a dojela do Jirčan
bude zásah do přírody co nejšetrnější.
k bytovým domům na Štědříku. Naskočila mi husí
Pár věcí mne zarazilo, nazvala bych je sníženou
kůže, protože to byly činžáky z mého snu. Zastavila
citlivostí k přírodě – například množství psích výkalů
jsem, šla se projít cestou, kterou jsem znala ze snu,
a nedopalků, občasné rámusení čtyřkolek v protějším
a došla na svůj současný pozemek. Do dvou let jsem
lese, časté sekání travnatých ploch. Například vloni
na něm postavila dům.
vykvetl nádherný trs kopretin u vchodu na hřbitov.
 Co se Vám na životě v Jirčanech líbí a je něco, co
Sekání nepřežil. Mám ráda luční květiny a přijde mi
byste zlepšila?
škoda, že se tráva seká „na ježka“, takže ji slunce spálí
Mám ráda páteční procházku s popelnicí na kraj
a většinu roku pak jezdíme kolem „mrtvých“ ploch.
silnice, pravidelné pejskaře a popeláře, podle kterých
Překvapil mne počet míst, ať už v blízkosti domů či
si mohu seřizovat hodinky, svit měsíce nad lesem,
nezastavěných pozemků, s nahromaděným nepoticho narušované ptačím zpěvem, trsy fialek v místřádkem. Těšila jsem se v noci na tmu a hvězdné nebe.
ních zahradách, okamžik, kdy se někdo zastaví u plotu
Místo toho mi svítí do bytu hned dvě lampy. Přišlo
a prohodí pár slov, bažanta, co sedává na kameni
by mi fajn, kdyby byly na pohybové čidlo a svítily
před domem. Oceňuji rychlou, věcnou a osobní
jen, když někdo projde kolem.
komunikaci s představiteli obce (to je pro mne po
 Zmínila jste Školu Hrou, první soukromou zázkušenosti z Prahy velký rozdíl). V místě, kde bydlím,
kladní školu v České republice, kterou jste založimáme nádherný výhled z domu, vidíme jen přírodu,
la. Jaký je příběh této školy?
žádné domy. Vloni se tu denně objevoval srnec, lidé
K projektu Školy Hrou jsem byla pozvaná
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spolužačkou z gymnázia, která byla v roce 1991
u zápisu se synem a rozhodla se, že pro něj založí
soukromou školu. Mne oslovila, zda bych do toho šla
s ní a jejího syna učila. V té době jsem učila na běžné
státní škole a toužila jsem to dělat jinak, než bylo
zvykem. Přála jsem si mít školu rodinného typu, kde
se všichni budeme znát jmény. Školu malou, voňavou,
útulnou, bezpečnou, do které budou učitelé, děti
i rodiče chodit s radostí a kde se děti samozřejmě
naučí vše, co je třeba. Přála jsem si přestat děti známkovat, nahradit učebnice vlastními pracovními materiály a encyklopediemi, zrušit domácí úkoly a zvonění,
pracovat v projektech s dětmi ze všech tříd dohromady, zapojit se do obecního dění a společensky
prospěšných aktivit, s dětmi si tykat, získat rodiče pro
spolupráci, mít ve třídě malý počet dětí, integrovat
děti s postižením, zajistit rodilé mluvčí a mít ve škole
učitele muže. To vše se nám podařilo.
Události se vyvíjely tak, že jsem se kromě role
učitelky stala ředitelkou a majitelkou. Po dvanácti
letech jsem cítila, že potřebuji změnu. Trvalo dalších
osm let, než jsem dozrála k rozhodnutí školu prodat.
Tím byl projekt Školy Hrou ukončen, neboť škola
nyní pokračuje v duchu Montessori.
 Z Vašeho vyprávění působí Škola Hrou jako
skvělý projekt. Nelitovala jste někdy toho, že jste
školu prodala?
Přestože rozhodování trvalo roky, bylo bolestné
a těžké, jsem ráda a nelituji. Samozřejmě mne mrzí,
že se mi nepodařilo zajistit, aby projekt pokračoval
i po mém odchodu, ale o to více si uvědomuji, že to
byl projekt, který odrážel mne samotnou, a to předat
nelze. Je to, jako by mé dvacetileté dítě vyrazilo do
světa, žilo si svůj život po svém a já byla volná.
 Jak vidíte své poslání dnes?
Během své třicetileté praxe ve školství jsem se
setkala se stovkami lidských příběhů a situací – radostných, tragických i vyhrocených. Proto nyní hledám
formy pracovních aktivit, kde bych mohla tyto

zkušenosti zúročit a podělit se o ně s co nejširším
okruhem rodičů, učitelů a dětí. Konkrétně poskytuji
individuální konzultace, provádím zájemce životními
změnami (například rozchod rodičů, změny chování
dětí po narození sourozence, změna zaměstnání,
vztahové situace dospělých i dětí...), lektoruji kurzy
Vědomé pedagogiky, spolupracuji s vybranými školkami, školami a rodinnými centry po celé republice
v rámci projektu Devět darů (rozšířila jsem Čtyři toltécké
dohody na devět a přizpůsobila je pro práci s dětmi),
poskytuji supervize a mentoring školským zařízením,
píšu knihu pro rodiče „Jak vybírat školu nebo jak si ji
založit“, jsem spolutvůrcem seriálu Vši ve škole na
www.stream.cz (pořad, který se věnuje školním tématům), vedu konstelace (metoda, kterou je možné
harmonizovat nevyhovující vztahy, pochopit souvislosti, proč jsme nemocní, nedaří se nám v práci...). Mým
přáním je mít možnost lektorovat studenty pedagogických škol a podělit se s nimi o příklady z praxe.
Kromě toho si užívám postupné tvoření zahrady
u svého domu a v jeho přilehlém okolí.
 Za tu krátkou dobu, co v Jirčanech žijete, jste se
již stihla zapojit do života obce, pracujete v Komisi pro vzdělávání, rodiče se s Vámi mohli setkat na
semináři v mateřské škole… Jak vidíte své možnosti a chuť působit právě zde?
Dozvěděla jsem se o projektu jirčanské školy,
setkala jsem se s panem starostou, řekla mu o svých
zkušenostech se Školou Hrou a nabídla spolupráci
při přípravách a tvorbě nové školy. Přijala jsem
nabídku účasti v Komisi pro vzdělávání a školské
radě. Od ledna do března jsem měla možnost částečně poznat prostředí školy prostřednictvím projektu
EU, kde jsem působila jako mentorka.
Ráda bych se postupně stala takovou místní
„vrbou“ pro zájemce o nezávislý úhel pohledu na
vztahové nebo výukové situace. Mohla bych nabídnout i tematicky zaměřená setkání na témata, která
mne zajímají a se kterými mám osobní zkušenost.

Nabízíme pracovní příležitosti ve vašem okolí – hledáme
TRUHLÁŘE:
• výroba přepravních obalů (flight casů) pro zvukovou
a osvětlovací techniku.
Požadujeme: praxi v oboru, spolehlivost, pečlivost, časovou
flexibilitu, trestní bezúhonnost.
SERVISNÍHO TECHNIKA:
• servis, údržba, oprava zařízení audiovizuální techniky,
• znalost pájení a opravy elektroniky, orientace na plošných spojích, silnoproud.
Požadujeme: praxi v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978

§ 5., spolehlivost, pečlivost, trestní bezúhonnost.
VEDOUCÍHO SMĚNY ČI PRACOVNÍKY DO SKLADU:
• doložení předchozí praxe v oboru pronájmu zařízení
(zvuku, světla či videa výhodou!).
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, komunikativnost,
časová flexibilita, trestní bezúhonnost.
Pracoviště na adrese: T Servis, Jesenická 816, Dolní Jirčany
– Praha Západ, www.tservis.com
Své životopisy zasílejte na: sarka@tservis.com
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k. z. Průhonice – Čestlice

Od konce druhé světové války uplynulo již 70 let
Tisíce akcí po celé Evropě v letošním roce připomenou 70. výročí konce druhé světové války. V naší
obci každoročně začátkem května klademe květiny
k několika pomníkům v Psárech i Dolních Jirčanech,
které připomínají jména našich občanů, kteří položili
život dne 6. května 1945. V ten den projížděla obcí
kolona německých vojáků, kterým místní postavili
nad obcí zátaras přes silnici. Zdržení a kladený odpor
vojáky rozzuřily natolik, že při průchodu obcí zastřelili
třináct mužů včetně čtyř mladíků do věku 20 let.
yy Adámek Karel, 37 let
yy Brabec Miloslav, 16 let
yy Doležal Václav, 36 let
yy Hruška František, 23 let
yy Karas Jan, 52 let
yy Karas Vladimír, 17 let
yy Karas Vlasta, 19 let
yy Strnad Zdeněk, 18 let
yy Šlingr Václav, 37 let
yy Troníček Ladislav, 55 let
yy Vinecký Václav, 44 let
yy Zeithaml František, 20 let
yy Zeithaml Václav, 35 let

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg

 V poslední době se na nás
stále častěji obracejí občané s dotazem, proč v Psárech
a Dolních Jirčanech není umístěn bankomat.
Odpovídá Vladimír Kadeřábek,
zastupitel obce Psáry.
Vážení spoluobčané, řada
z nás by určitě přivítala, kdyby
byl v naší obci zřízen bankomat,
abychom nemuseli jezdit až do
Jesenice. Po předběžné dohodě
s ředitelem Domova Laguna
Jakubem Adámkem jsme vytipovali jako nejvhodnější místo pro
instalaci bankomatu nově otevřenou pekárnu na psárské návsi.

pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startování lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách,
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

až na cca 330 m2,
obsahuje železo
a hořčík, na všechny
druhy trávníků,
použití po celé
vegetační období

5.790,- !

198,- !
10 kg

2,2 PS

dle našich
záručních podmínek

46 cm

Zahradní ratanový nábytek Mia
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva:
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

lib

Co Vás zajímá

Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza

Bohužel, ani jedna z oslovených
bank, tedy
ČSOB, Česká
spořitelna
a Komerční
banka, nemá o instalaci bankomatu zájem. Jejich zdůvodnění
je stále stejné: vysoké náklady
na vlastní provoz, snížení
poplatků za výběry z bankomatů i „malý počet“ platebních
karet v obci Psáry. Podle jejich
sdělení je pro ně bankomat
v naší obci prostě nerentabilní.
Samozřejmě zkusím oslovit další
bankovní i nebankovní ústavy
a přivítám vaše doporučení, rady
a nápady.

2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce,
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpudivým efektem, včetně adaptéru pro stropní
a nástěnnou montáž rozměr:
3,5 x 2,5 m
4 x 2,5 m
5x3m

8.690,vyrobeno
ve Finsku

9.490,-

13.490,-

8.990,- !
5-dílný set

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU
STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,- !
k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130
www.bauhaus.cz
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Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m,
výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny
200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými
mřížkami

K nákupu nad 500,- Kč
získáte s tímto kupónem
0,5 l kapalného hnojiva
na muškáty a další
balkónové rostliny

ZDARMA!
Platnost kupónu
do 31. 5. 2015

Psárský zpravodaj
www.psary.cz23

Sociální a kulturní komise

Pojďte s námi do divadla
Na výjimečný divadelní zážitek se můžete
těšit, pokud s námi zamíříte 7. května od 19 hodin
do Divadla Radka Brzobohatého na hru
Klec bláznů.
Dopravu již tradičně zajišťuje zdarma pan
Adámek. Odjíždí se ze zastávek Psáry, OÚ Psáry
a Dolní Jirčany v 17.15 hod.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 250 Kč (původní
cena 490 Kč) si můžete již nyní zakoupit v pokladně
OÚ u paní Šimkové.
Klec bláznů je název nočního podniku v Saint–
Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už dvacet
let žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit
s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na
hlásání řádu a morálky.
Maminka s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří
Albín a Georges, musí před rodiči snoubenky nastolit
zdání „normálnosti“ a nezpochybnitelné morálky.

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Členky sociální komise Vás srdečně svou na další
setkání seniorů, které již tradičně
proběhne 20. května od
15 hodin na obecním úřadu.
Tématem budou růže,
o kterých bude vyprávět
RNDr. Jiří Žlebčík, pracovník
VÚKOZ
(Výzkumný ústav pro
krajinu a okrasné zahradnictví) v Průhonicích.
Růže si označení královnou květin opravdu zaslouží.
Rozmanitost barev, tvarů i možností
využití ve výsadbách jsou veliké. V naší
republice se pěstuje na tři tisíce odrůd. Můžeme se
na ně jít podívat do růžových zahrad (rozárií), do
botanických zahrad, do okrasných školek. Pořádají
se výstavy řezaných květů.
Růže pro zahrádku je
potřeba pečlivě vybírat
a poradit se o jejich
pěstování. To vše se
dozvíte během
květnového
setkání.
Přijďte mezi nás!

Blahopřejeme
našim občanům,
kteří v květnu
a červnu oslaví
významné životní
jubileum
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Nestyďte se vyjádřit svůj
názor
Další setkání z cyklu Diskuzní středa aneb
60 minut pro Vás, při kterém senioři debatují v prostorách obecního úřadu s místostarostkou Vlastou
Málkovou, se v přátelské a neformální atmosféře
uskuteční 6. května a 10. června od 14 hodin. Uvítáme
vaše náměty a postřehy k dění v obci, přijďte mezi
nás!

Kurz keramiky pro seniory
Ve spolupráci s Domovem Laguna nově otevíráme
kurz keramiky pro seniory. Kurz bude probíhat vždy
ve čtvrtek v keramické dílně Laguny. Čas a termín
budou ještě upřesněny. Již nyní se však můžete hlásit
na malkova@psary.cz nebo na tel. 602 714 101.
Počet míst je omezen, v případě zájmu tedy neváhejte dlouho!

Tomáš Vlasák

80

Vojtěch Stokláska

75

Naděžda Kadeřábková 70
František Petrášek

70

Miroslava Randáková

70

Marie Žižková

70
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Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala nej
úspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle
níž byl o dva roky později natočen film. Ten byl pak
ve třech kategoriích nominován na Oscara, vyhrál
Zlatý glóbus a jeden z hlavních představitelů získal
Césara a Donatellovu cenu.

Toskánsko – změna termínu!
Zájezd do Toskánska, který jsme původně plánovali
na květen letošního roku, se posouvá na podzim
v termínu 7.–11. října 2015. Všechny již přihlášené
účastníky budeme postupně osobně kontaktovat
a v případě zájmu budeme počítat s jejich rezervovanými místy.
Noví zájemci se stále ještě mohou hlásit, protože

© Elena Blokhina - Fotolia.com

Květnové setkání seniorů

Univerzita třetího věku
V dubnu jsme zakončili další semestr stále oblíbenější Univerzity třetího věku, který nesl téma
Potraviny a spotřebitel. Předání certifikátů za dva
poslední semestry, tedy za Renesance v Itálii
a Potraviny a spotřebitel proběhne 11. června 2015
od 14 hodin v zasedací místnosti OÚ. Pro všechny

kapacitu autobusu lze navýšit. Přihlášku a podrobný
popis zájezdu najdete na našich webových stránkách.
Částku 6790 Kč můžete uhradit na OÚ u pí Šimkové
do 31. 7. 2015.
Pro více informací kontaktujte Vlastu Málkovou,
tel. 602 714 101, e-mail: malkova@psary.cz.

absolventy máme kromě certifikátů připravené
překvapení.
Již nyní známe téma podzimního semestru, které
je Barokní architektura v Čechách.
Další zájemci o studium se mohou hlásit u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101, e-mail:
malkova@psary.cz.
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Václava Vocásková

Klub zralého věku je tu pro Vás
19. března úspěšně zahájil činnost KLUB ZRALÉHO VĚKU.
Účast byla veliká, prostor dolnojirčanské Mozaiky
jsme zaplnili do posledního místa. Po úvodním přivítání jsme se zaposlouchali do krásných melodií,
které nám na harmoniku zahrála paní Pastieriková.
Vedoucí kroužku yoyo, Lukáš Hriagyel, nám předvedl,
jak lze tuto hračku našeho dětství povýšit tréninkem
a vypilovanými technikami na sportovní úroveň.
Ondřej Kracman nám ukázal vlastnoručně vytvořené
indiánské předměty a nabídl, že v budoucnu můžeme
společně vyrobit indiánské chrastítko nebo jiné
indiánské rekvizity. Dámy z kroužku korálkování se
též pochlubily svými krásnými výtvory.
Bylo to krásné slunečné odpoledne a ráda bych
tímto poděkovala paní místostarostce Vlastě Málkové
a paní Olze Kramosilové za velkou podporu a výborné
občerstvení a Ondřejovi Kracmanovi za možnost
pořádat pravidelná setkání klubu v Mozaice.
Zvu všechny seniory do KLUBU ZRALÉHO VĚKU
každý čtvrtek od 14 do 16 hodin v Mozaice na
sídlišti Štědřík č. 148.
Přijďte se pobavit u různých her a zájmových
činností. Můžeme si také společně vyrobit něco
hezkého pro potěšení nebo jen tak posedět u kávy
či čaje a popovídat si. Vždy na vás čeká malé pohoštění a příjemná atmosféra. Společně naplánujeme
výlety, besedy, přednášky, rozvoj a trénink paměti
zábavnou
formou
a
mnohem
více.
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Klub zralého věku Vás zve na procházku
Zveme Vás dne 16. května na procházku s průvodkyní paní Grycovou po rozkvetlých
pražských zahradách.
Odjezd je v 7.53 hod. autobusem číslo 332 ze
zastávky Psáry Štědřík. Pokud bude někdo nastupovat na jiné stanici, sejdeme se v tomto
autobusu.
Dopravu a občerstvení si hradí každý sám. Cena
za procházku je dobrovolná a bude použita jako

odměna pro průvodkyni.
Veškeré vaše dotazy vám zodpovím na telefonu
731 511 248.
Těším se na společně strávený krásný den.
Václava Vocásková

Zdeněk Pletka

Dívčí válka aneb jak pokořený Bivoj doma posluhoval...

Pokud vám čas nedovolí přijít ve čtvrtek, je možné
se domluvit na kterémkoliv jiném pracovním dni
v týdnu v dopoledních hodinách.
Budu se na vás těšit. Ozvat se mi můžete kdykoliv na telefon 731 511 248 nebo na e-mail:
wendy.111@seznam.cz.
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Bylo nebylo, kdysi dávno, ve starých legendách
a pověstech národa českého je psáno, jak Libuše
pojala za muže Přemysla oráče a Praze věštila věčnou
slávu... A nejen to. Kroniky zmiňují i krutou válku žen
proti mužům. Toliko stojí v legendách. Těžké časy to
tenkrát byly.
Ovšem čas běží jak splašený kůň, mnohá staletí
minula, a jeden náš současník, excentrický ochotník
a pisálek zvaný František Ringo Čech, samozvaný
miláček národa, se rozhodl, že si naše legendy
poupraví k obrazu svému (nebyl by první, viď, Dalimile?)
a napsal divadelní hru Dívčí válka. Překvapeným
divákům předložil hodně přiohnutý příběh. I když
teď předbíhám ve vyprávění svého divadelního
zážitku, neodpustím si uštěpačnou poznámku, že ve
dvouhodinovém představení „přiohne“ kdekdo
kdekoho! Sodoma Gomora!
Ringo Čech se s tím opravdu nepáral. Úvodním
slovem sám sebe pěkně pochválil a vynesl do

dramaturgických nebes, načež se rozhrnula opona
a… na diváky se vyvalil diskotékový dým (chcete-li
mlha)! Nikdo nic neviděl, zato cítit to bylo dost. Litoval
jsem ty v prvních řadách.
Nebyla to mlha, jak jsem se domníval, ale kouř
z páleného těla právě zesnulé kněžny Libuše. Ano,
první scéna se odehrává na pohřbu, ale kdo čekal
zkroušeného Přemysla, manžela Libuše, více by se
mýlit nemohl. Ten se převelice radoval z nabyté
svobody a domlouval se se ztepilým Bivojem, jak si
spolu konečně pořádně zašpásují s mladými, nadrženými dívkami. To jim překazila vdavek chtivá Vlasta,
odmítnuta prostopášným Přemyslem, jala se shromažďovat ženy do jednoho šiku. A tak začala sexuální
Dívčí válka!
A to je asi tak, milí čtenáři, k ději vše. Ale o ten
vlastně vůbec nešlo. Ano, diváci byli zpočátku zaskočeni tímto svérázným pojetím legend, ale rychle se
oklepali a začali se smát. A smáli jsme se moc.
Udatný Bivoj doma zběsile drhne podlahu, aby
mu jeho žena Kazi „dala“, krásná panna Šárka uhání
zakřiknutého Ctirada (Bořek Slezáček), kterému je
bohužel bližší jogging v lese nežli sex, lačná Vlasta
potřebuje chlapa a přihřátý stařešina Lumír (Petr
Buchta ze seriálu Ulice) exceluje a rozesmává diváky
k slzám svými teplými hláškami a také tím, že mu
několikrát z hlavy vypadl text, což neustáli ostatní
herci a všichni se řehtali. A celé představení se neslo
v tomto duchu.
Takže tak. Velká spokojenost. Divadlo se všem
moc líbilo. Ve 22 hodin si pro nás přijel profesionální
řidič Pavel Řípa (zdravím Pájo!), šoféruje krásný autobus pana Adámka, a v naprostém pořádku nás dovezl
do naší krásné vísky. Moc děkujeme!
Pro pořádek uvedu, že představení se konalo
5. března. Moc se těším na další divadlo organizované
obecním úřadem. Pojedete taky?
A pánové, pozor! Běda mužům, kterým vládne
žena!
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Májové slavnosti

Dalibor Prokeš

Zveme Vás na Májové slavnosti, které pořádá obec Psáry ve spolupráci se strojní traktorovou stanicí Dolní
Jirčany dne 23. května. I tentokrát na vás čeká spousta překvapení!
Od 10 do 16 hodin bude na náměstí připraven
Bazárek dětského oblečení, vybavení a hraček
(jaro/léto). Přijďte nakoupit oblečení pro své děti
nebo provětrejte skříně a přijďte prodávat!
Informace na e-mailu: bazarek.dolnijircany@
seznam.cz nebo tel. 603 304 103, 605 288 811.
děti se mohou těšit na malování na obličej
a dílničky.
Po celé odpoledne bude hrát živá hudba, těšit se
můžete na tradiční stánkový prodej a spoustu dobrého jídla a pití.

– téma domácí mazl
ž
ě
t
u
o
s
o
íčci
Fot

Již počtvrté vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž,
tentokrát na téma Domácí mazlíčci. Z vítězných
fotek bude sestaven obecní kalendář pro rok 2016.
Podmínky pro zařazení vašich fotek do
fotosoutěže:
Kdy: do 10. září 2015.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: na e-mail psarskyzpravodaj@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu
NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň
10 MP).
Nezapomeňte: uvést své jméno
a adresu.
28

letos už 3. ročník

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2015

© Fotolia.com – ValentinValkov

Začínáme spanilou jízdou historických traktorů,
motorek a jiných veteránů, které pojedou přes Dolní
Jirčany do Psár. Přejezd proběhne mezi 8.30
a 9 hodinou.
yy 9–10.30 hod. prohlídka veteránů v Psárech u hřiště. Mezi 10.30–11.00 budou traktory přejíždět ze
Psár na náves do Dolních Jirčan.
yy 11.00 hod. příjezd na náves v Dolních Jirčanech,
kde moderátor veterány představí a kde budou
po celý den vystaveny.
V průběhu dne vystoupí děti ze školy a školky, pro
vystupující bude připraveno občerstvení. Všechny

I letošní ročník dobročinného festivalu se bude
konat na domovské půdě psárské Laguny, tedy místa,
které se už vloni i předloni osvědčilo jako ideální
prostor k setkání lidí, kteří by se možná za jiných
okolností nepotkali. Díky loňské akci pochopila řada
z nás, že nezáleží na fyzickém nebo mentálním stavu,
ale na pozitivní náladě, dobré vůli, prožitku z hudby

samozřejmě opět v Laguně. I letos tu budou atrakce
pro děti i dospělé, rozšířený zookoutek, který vybudovali sami Laguňané z loňského výtěžku akce,
nabídka různého občerstvení i nápojů a samozřejmě
především toho, co dělá podobné akce skutečnými
letními festivaly: hudebních skupin. A stejně jako
vloni budeme na závěr večera společně vypouštět

a především na skvělém pocitu, že ne všechny radosti
se dají pořídit za peníze.
Možná si vzpomenete, jak skutečnou, nefalšovanou
radost měli klienti Laguny z hudebních cédéček od
účinkujících a z dárků od sponzorů, s jakou chutí
tancovali společně s návštěvníky zvenčí nebo jak
jsme my, takzvaně zdraví, nezištně pomáhali tu
s tlačením invalidního vozíku, tu s přinášením limonád. Celý den panovala skvělá atmosféra, která přispěla k tolik proklamované integraci víc než třeba
stovka osvětových článků v novinách nebo padesát
televizních pořadů. K všeobecně panující dobré
náladě se v dobrém podepsalo samozřejmě i vydařené počasí, ale to hlavní „slunce v duši“ bylo
v návštěvnících.
Letošní Psáryfest se bude konat 6. června,

balónky tajných přání a doufat, že se naše tužby dřív
nebo později změní na skutečnost – všichni vedle
sebe, bez ohledu na to, jestli jsme klienti Domova,
jeho zaměstnanci, dobrovolníci, hasiči, městská
policie, členové hudebních skupin nebo – samozřejmě – návštěvníci festivalu zvenčí.
Loňský Psáryfest se vydařil ke spokojenosti obyvatel Psár, hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí,
účinkujících i organizátorů akce. Přejme si tedy, aby
letošní ročník potvrdil, že nešlo o náhodu.
Kde nejlépe strávit horký červnový den?
V LAGUNĚ!
Podrobný program sledujte na www.psaryfest.cz,
na www.facebook.com/Psaryfest nebo na plakátech
před konáním akce 6. června 2015.
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Text a foto Jašinský Ladislav

Masopust 2015

V sobotu 21. února 2015 se v Psárech již tradičně
uskutečnil masopustní průvod. Sraz masek a ostatních
účastníků průvodu byl před polednem u hřiště
SK Rapidu Psáry. V tamní hospůdce pan J. Kříž pomocí
líčidel doladil poslední detaily masek, hokejový tým
sklenicí pěnivého moku doladil svou mizernou formu
a přesně ve 12.00 přečetl pan Pronobus masopustní
právo vydané starostou. V něm pan starosta povolil
průvodu projít obcí, jíst, pít, tančit a od sousedů
pozvání na pohoštění přijímat. Dále žádal naplnit
prázdnou obecní pokladnu výběrem mýtného a příspěvky přihlížejících. Za zvuku řízné kapely se rozpustilý masopustní průvod vydal směrem Kutná,
Štědřík, Baba, Vápenka. Výtržnosti maškar byly pro
tentokrát povoleny, ba co víc, toužebně očekávány
a předem velebeny. A tak se i stalo. Obcí zněla hudba,
Pronobus a medvědář s medvědem protáčeli

masek byl medvěd po zásahu dvou výstřelů myslivce
přenesen na nosítkách do hospůdky Na hřišti, kde
pokračovala zábava za doprovodu kapely Smeč až
do pozdních nočních hodin.
Masopustní průvod již tradičně zorganizoval
SDH Psáry ve spolupráci s SK Rapid Psáry. V průvodu
hrála Modrá kapela a bezpečnost na silnici zajišťovala
Policie ČR a Obecní policie Jesenice spolu s hasiči.
Všem jmenovaným patří poděkování. Zvlášť si vážíme
nadšenců, kteří v maskách vytvořili nezapomenutelnou atmosféru masopustního průvodu, kterému
navíc přálo i počasí. Děkujeme i sousedům, kteří
účastníkům masopustního průvodu poskytli pohoštění. A Vás všechny zveme na Masopust 2016 již nyní,
aby jste si stačili připravit masky a přispěli k dalšímu
rozvíjení této veselé tradice v Psárech.
sousedky a skupina Romů s pionýrkami svými taškařicemi bavila sousedy a přihlížející. Na 39 masek,
mezi nimiž nechyběli ani nejmenší, zpestřilo celkovou
atmosféru masopustního průvodu. Na závěr průvodu
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Škola

Recitační soutěž
Naše škola opět po roce ožila poezií. V úterý
3. března 2015 proběhl další ročník recitační soutěže,
kterého se zúčastnili vybraní zástupci všech tříd, a ti
nejlepší pojedou na přehlídku okresu Praha–západ
do Rudné.
Soutěž je rozdělena do tří kategorií. V nulté kategorii se letos představili čtyři prvňáčci. Ti jsou v našem
školním kole oceněni všichni za odvahu vystoupit
před svými staršími spolužáky a před porotou. Není
tak mezi nimi vítěze ani poraženého. Tato kategorie
je mimosoutěžní, nejmladší školáci se seznamují
s prostředím, atmosférou podobných akcí a zároveň
se učí zodpovědně reprezentovat svůj třídní
kolektiv.
V 1. a 2. kategorii se ale již „bojuje“ o postup do
okresního kola. Porota složená z pedagogů neměla
rozhodování vůbec jednoduché. Mezi druháky a třeťáky nakonec před porotou nejlépe obstála svým
suverénním přirozeným přednesem Vendulka
Chvátalová (2.B) a 2. místo získala již zkušená účastnice loňského okresního kola Kačenka Šedivá (3.B).
Ti nejzkušenější, žáci 4. a 5.tříd, se představili ve druhé
kategorii a porotě opět pořádně zamotali hlavy,
protože mezi nimi bylo hned několik velmi dobrých
recitátorů. O postup do okresního kola se rozhodovalo
mezi dvěma favoritkami a svým vyzrálým přednesem
nakonec 1. místo vybojovala Klárka Tačnerová (5.B),
která v loňském okresním kole již dostala za svůj

Dana Kristen, zástupkyně pro mateřskou školu

Renata Dlouhá, speciální pedagog

Kniha – závislost na celý život
Kniha provází dítě všemi etapami vývoje, má
značný význam pro jeho duševní rozvoj, estetické
vnímání, cítění a celkovou kultivaci; vychovává dítě
zpočátku jako posluchače, ale současně také jako
budoucího vnímavého čtenáře. Cílem literární výchovy v mateřské škole je vytvořit literatuře důležité
místo v růstu a výchově dítěte a připravit tak základ
pro jeho úspěšný vstup do základní školy. Prvním
místem setkání dítěte s knihou je ale jednoznačně
rodina. V předškolním věku by měla být kniha médiem
na prvním místě! Čtení přináší radost, potěšení,

výkon čestné uznání, těsně před Kristýnkou
Janečkovou (5.A).
Uvidíme, jestli se naše děvčata mezi konkurencí
v Rudné neztratí, a třeba některá z nich i naváže na
loňský úspěch Aničky Melicherčíkové, která se probojovala až do krajského kola. Každopádně všem
čtyřem přejeme hodně štěstí a především pevné
nervy!

poučení – čas ukáže, nakolik se dětem dostanou
knihy takzvaně „pod kůži“ a v jaké míře k nim děti
získají pozitivní vztah. Kdo si knihu oblíbil již v dětství,
dostal dobrý základ pro čtení v dospělosti. Hlavním
cílem literatury je probouzet u dětí zdravý vztah
k rodnému jazyku při předčítání (později četbě)
a ilustračnímu umění. Četbou na pokračování u dětí
nenásilně podporujeme fantazii a zájem
o literaturu.

V rámci týdne s knihou na téma „Kniha je můj
kamarád“ si děti přinesly oblíbenou dětskou literaturu
z domova – předčítáním úryvků a prohlížením ilustrací
jsme kolektivně rozvíjeli čtenářskou gramotnost.
Předškoláci s příchodem jara navštívili obecní knihovnu (viz foto), kde se prostřednictvím paní Šimkové
seznámili s různými žánry knih, které pro ně paní
knihovnice připravila. Získali tak povědomí, jak se
ke knihám chovat a jak s nimi zacházet. Viděli, jak
vypadá čtenářský průkaz a na vlastní oči sledovali
výpůjčku knih. Škola si díky sponzorskému daru
a výtěžku z Pohádkového lesa doplnila jak pedagogickou, tak i dětskou knihovnu. Snažíme se dětem
„řeč knihy“ přibližovat od leporela přes pohádky až
k encyklopediím. Věříme, že čtenářů bude stále dost,
i když určitě méně než před nástupem televize,
počítačů a internetu. Učme se spolu s dětmi knihám
rozumět a pravidelně dětem předčítat ať během dne,
nebo na dobrou noc. Rodičovské předčítání je jedním
z mnoha pilířů myšlenkového i emočního cítění dítěte
– účinky na dětskou duši se jistě projeví.

Základní škola Psáry přijme
učitele/ku pro 1. stupeň základní školy
a učitele/ku Anglického jazyka s nástupem od 25. 8. 2015
NABÍZÍME: Průměrně 20 žáků ve třídě, vybavení
učeben interaktivními tabulemi, certifikát „Rodiče
vítáni“, elektronickou žákovskou, služby. spec.
pedagoga, logopeda, šk. psychologa, rodinné prostředí prvostupňové školy nedaleko Prahy, výborné
spojení s Prahou (metro Budějovická 26 min.), možnost služebního bytu, osobního ohodnocení, prima
žáky a krásnou přírodu, možnosti osobního rozvoje
a seberealizace.

32

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2015

POŽADUJEME: kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb.,
pozitivní přístup k žákům, chuť se dále vzdělávat,
odvahu pracovat s audiovizuální technikou, hudební
či výtvarné nadání je vítáno.
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem
zasílejte na adresu: reditelka@skolapsary.cz.
Bližší informace na tel. č. 731 612 486 nebo
241 940 657 – Mgr., Bc. Vejsadová Irena, ředitelka
školy.
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Co se chystá v Mozaice

Ondřej Kracman

Pomalu začíná jaro, a tak se i činnosti Mozaiky začnou přesouvat ven před ni. Přijďte si vyzkoušet lakros,
badminton, petanque nebo frisbee.
NZDM Mozaika jede
Pro všechny děti, které nevědí, co s volným časem,
jsou tři dny v týdnu otevřeny dveře do Mozaiky.
Najdete nás na Štědříku, každé pondělí, středu
a pátek od 12.30 do 18.30 hodin. K dispozici jsou
deskové hry i sportovní aktivity.
V březnu proběhla dílna na zdobení nehtů, kterou
si pro holky připravila Monika Římovská. Na podzim
připravujeme pokračování, a to dílnu na téma líčení.
V páteční odpoledne si mohou děti přijít zacvičit
jógu s Majkou Zlesákovou, která vede hravě a vtipně
pojatá cvičení od 17.15 hodin. Chystají se i dva kurzy
„zdravého“ vaření s dětmi, které proběhnou 22. 5.
a 5. 6.
Na našem webu www.klub-mozaika.cz jsme
naplánovali všechny víkendové akce do konce školního roku. Děti se mohou těšit například na akci
s NERFkami, na šplhání do koruny stromů, na výlet
Klub Zralého věku
do štol.
Od března jsou každá čtvrteční odpoledne od
14.00 do 16.30 hod. vyhrazena pro naše seniory.
Program klubu připravuje Václava Vocásková (mobil:
731 511 248). Můžete si přijít popovídat, mrknout na
internet, shlédnout oblíbený film nebo se jen stavit
na výbornou kávu. V nejbližší době budeme vyrábět
indiánská chrastítka z kůže. Všichni jste zváni a těšíme
se na vás.
Dále se senioři scházejí v Mozaice na svá pravidelná
tvořivá úterní setkání, při kterých pracují například
s korálky či vyrábějí zdobená vajíčka.
Aktivity Centra Mozaika
Ve spolupráci se ZŠ Psáry jsme 21. 3. uspořádali
výlet do IQ Parku v Liberci. Výlet sklidil veliký úspěch,
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a proto jsme naplánovali další výlet na 6. června
do zážitkového parku ZEMĚRÁJ. Mozaika spolu
se ZŠ a MŠ Psáry se zapojily 18. 4. do akce
„Ukliďme Česko“. V rámci této akce chceme
uklidit cesty dětí do školky a do škol od
odpadků.
Páteční večery se hrají deskové hry, které
do Mozaiky přináší ze své velké sbírky Tomáš
Pavlíček. Nedělní odpoledne jsou v Mozaice
vyhrazena na promítání filmů. Již jsme promítali
všechny 4 díly Indiana Jonese a do budoucna
chystáme promítání 2 dílů filmu Já, padouch.
Pro děti dále probíhá kurz yoyování, který je
v úterý od 17.00 hodin, a role lektora se ujal
Lukáš Hriagyel.
Pořádáme kurzy jógy, které vede fyzioterapeutka Bc. Anna Crhová. Můžete si přijít zacvičit
v pondělí od 18.30 POWER STRETCH PILATES
a od 19.45 JÓGA TERAPIE + MEDITACE nebo
ve čtvrtek od 17.30 na PILATESJÓGA.
Informace o akcích
Plánované aktivity Mozaiky vždy najdete na
nástěnce na Štědříku a na návsi. Děti se dále
mohou podívat i na nástěnku, která je u vchodu
do školy. Informace dále naleznete na našich
webových stránkách www.klub-mozaika.cz
a www.centrum-mozaika.cz, případně na facebookovém profilu (Centrum Mozaika).
Kontakty:
tel. 724 249 984, kracman@centrum-mozaika.cz

Prázdninová školka
a příměstský tábor
s Klubíčkem
Již tradičně Vám nabízíme prázdninovou školku
s Klubíčkem pro děti od 3 do 6 let, ale nově nabízíme
i příměstský tábor s angličtinou pro děti od 7 do
10 let – Klubíčka nám rostou a my rosteme s nimi.
Na děti čeká program od 8 do 16 hod. plný zábavy
a poznávání nových věcí, pobyt na zahradě školky,
za pěkného počasí bazének a sprcha, výlety do okolí,
jeden celodenní výlet, nové zážitky, zkušenosti a noví
kamarádi. Část programu pro starší děti bude probíhat
v angličtině.
Cena programu 1400,- Kč/týden a celý den, dopolední varianta 900,- Kč /týden do 13 hod. Strava 70,- Kč
na den (oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný
režim) bude hrazena dle odebraného jídla.

Program a lektorky zajišťuje dětský klub Klubíčko při
RC Domeček.
Týdenní program:
13. 7.–17. 7.	Ferda Mravenec v říši zvířat/ výlet
do ZOO
20. 7.–24. 7. Indiánský týden/ výlet do skanzenu
27. 7.–31. 7.	Bolek a Lolek na cestě kolem
světa/ výlet lodí po Vltavě
Info a přihlášky na www.rcdomecek.cz,
betakova@rcdomecek.cz nebo na tel. 60 60 60 323.
Na léto a společné prázdniny se těší Martina
Běťáková, Petra Honková a tým lektorek!
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
za únor až březen 2015
yy 3. února ve 12.30 hod. byla v ul. Jílovská zjištěna
dvaačtyřicetiletá žena při páchání přestupku proti
vyhlášce obce č. 6/2008, kterého se dopustila
venčením psa bez vodítka. Přestupek byl strážníky
vyřešen na místě.
yy 14. února ve 20.15 hod. přijala hlídka
OP oznámení o narušování občanského soužití mezi sousedy
v bytovém domě na sídlišti
Štědřík. Zde došlo ke sporu
mezi čtyřicetiletou ženou
a jejím o dva roky mladším
sousedem. Ten ženě kopal
do dveří bytu, protože
sousedka údajně pohybovala hlučně židlí po podlaze. Strážníci vzájemný spor
obou aktérů vyřešili na
místě domluvou.
yy 15. února ve 12.00 hod.
během dopravní akce měření
rychlosti projíždějících vozidel
v ul. Jílovská zjistila hlídka strážníků
volně se pohybujícího psa, křížence
stafordšírského teriéra, který ohrožoval provoz
na pozemní komunikaci. Strážníci psa umístili do
pohotovostního kotce OÚ Psáry.
yy 18. února v 11.30 hod. přijala hlídka OP oznámení
od sedmapadesátileté majitelky nemovitosti z ul.
U Studny o poškození jejího majetku, kterého se
dopustil dosud neznámý pachatel přestříháním
napínacího drátu na jejím oplocení. Po pachateli
pátráme.

yy 20. února ve 14.35 hod. v ul. Zátopkova v obci
Psáry řešila hlídka strážníků problém s průjezdností
pozemní komunikace. Tu zablokovalo nákladní
vozidlo naložené stavebním materiálem na stavbu
rodinného domu a dále jeřáb, který materiál
skládal, vše bez patřičných povolení ke
zvláštnímu užívání veřejného prostranství a pozemní komunikace. Strážníci
proto zajistili obnovení průjezdnosti a s řidiči vozidel jejich jednání řešili jako přestupky.
� 13. března ve 2.30 hod. v ul.
K Junčáku zjistila hlídka OP
poškozený koš na odpadky.
Ten neznámý pachatel postříkal bílými a žlutými nápisy.
Událost byla oznámena přísl.
odboru OÚ. Po pachateli
pátráme.
� 14. března v 1.00 hod. provedli
strážníci v součinnosti s hasiči
a vedením obce dvouhodinovou
preventivně bezpečnostní kontrolu
vybraných lokalit v obci Psáry, zaměřenou
na odhalení neoprávněného pobytu osob v nevyužívaných objektech, a to s ohledem na prevenci
proti vzniku požárů.
yy 23. března v 18.15 hod. bylo v ul. Horní zjištěno
odstavené osobní motorové vozidlo, které tvořilo
překážku silničního provozu. Strážníci zjistili majitele, který si dočasně nepojízdné vozidlo řádně
označil a následně zajistil jeho odstranění.

Opět ten vítr!
Zimní měsíce tohoto roku ukončili jirčanští hasiči
hasičskou zábavou v restauraci Na Kopečku. Hrála
hudba Františka Kořínka a všichni doufáme, že všeobecné veselí na zábavě splnilo očekávání všech
našich hostů. Bylo milé vidět naše spoluobčany
v dobré náladě a v tanci na naší tradiční zábavě, ve
které budeme opět příští rok pokračovat.
Nástup jara nám přinesl větrné počasí. Naše jednotka zasahovala u dvou případů spadlých stromů
v Psárech a jeden zásah jsme uskutečnili v Hodkovicích,
kde velký modřín hrozil pádem na obytný dům. Další
zásahy jsou rovněž technické, a to většinou zajištění
vozidla po dopravní nehodě a zasypání vyteklé nafty
na komunikaci.
Pravidelně se příslušníci výjezdové jednotky scházejí na školení teoretické přípravy. Čekají nás totiž
praktické výcviky strojníků, velitelů a nositelů dýchací
techniky. Výcvik vedou příslušníci HZS Jílové, kteří

při cvičení většinou navodí podmínky podobné
ostrému zásahu, a naši hasiči musí situaci řešit. Dále
se intenzivně věnujeme vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Ve spolupráci s panem
Harenčákem, který nám poskytuje prostor a podmínky
pro výcvik, pilně cvičíme různé situace na soutěže
v Milevsku a v Hořovicích. Chceme potvrdit loňské
přední umístnění v soutěži a dále zlepšovat svoji
profesionalitu.
Zatím nás ty opravdové zkoušky a výkony teprve
čekají. Soutěže v požárním sportu, železný hasič,
vyprošťování a další aktivity se totiž pořádají většinou
na jaře.
Děkujeme za vaši podporu a o dalších našich
akcích vás budeme informovat.
Bc. Miloslav Burián
Velitel JSDH Dolní Jirčany

Dolnojirčanské hasičky
Vše, co jsme si slíbily na začátku roku, se nám zatím
daří plnit. A to nejen v naší ochotnické aktivitě, ale
také v požárním sportu. Nejzajímavější a nejaktivnější
den byl pro nás 21. březen, který jsme ráno zahájily
závodem zimního TFA v Milevsku. Tam nás reprezentovala Markéta Chvátalová, která chvátala tak
rychle, že obsadila 1. místo!!! V tentýž den nás od
15 hodin čekalo představení v Domově Laguna ve
Psárech. Tento den byl Světovým dnem Downova
syndromu, proto nás obzvlášť těšilo zahrát divadlo

pro děti z Domova Laguna. Na představení se v hojném počtu přišly podívat i děti z naší obce. Náš
úspěšný den byl zakončen hasičským plesem v hostinci Na Kopečku.
Pomalu začíná příprava na závody v požárním
útoku ve Vestci (Vestecký vodník) a účast na běhu
hasičů v Kunraticích, který se bude konat 13. května.
Také se těšíme na spolupráci na dětském dnu
v Dolních Jirčanech.
Martina Komrsková

Ambulantní zařízení v Jesenici
přijme do denního provozu
registrovanou zdravotní sestru.
Požadujeme min. 5 let praxe u lůžka, zkušenosti
s podáváním i. v. terapie, osvědčení o registraci
nutností. Nástup možný ihned.
Kontakt: 606 748 367, 
spadova@inpharmclinic.cz
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Volejbalový turnaj „Jirčanský zajíc“ již potřetí
Dnes snad již můžeme říci, že se nám daří udržet
tradici, protože již třetím rokem pořádáme v období
Velikonoc volejbalový turnaj smíšených družstev
nazvaný „Jirčanský zajíc“. Naše turnaje jsou stále
oblíbenější, a tak jsme byli nuceni dva týmy z Prahy
dokonce odmítnout. Kapacita na sedmihodinový
turnaj je totiž maximálně 10 týmů. Za Jirčany nastoupilo týmů šest a k tomu čtyři týmy hostujících. Pozvání
přijaly Bohnice, Řeporyje, Jílové a Vestec. Přesto
musíme vždy hrát zkrácené sety a boj o první tři místa
je vždy v časovém presu, abychom vše zvládli a bylo
jasné, kdo celý turnaj vyhraje. Společně jsme strávili
celé sobotní odpoledne v kryté hale Olten Czech,
kde nám zázemí poskytl pan Olmer s manželkou.
Putovní, ručně vyrobenou, cenu „Jirčanského zajíce“
vyhrál tentokrát tým „VOLOVÉ“ z Jirčan, jehož kapitánem byl náš trenér Aleš Kohout. K této ceně tým
dostal dřevěnou maketu zajíce a šunkového králíka,
kterého jsme společně snědli.

V hospůdce „Na hřišti“ jsme několik dalších hodin
společně diskutovali o volejbalových technikách
a noc jsme zakončili poskakováním, tentokrát ne na
volejbalovou síť, ale na tanečním parketu.
Romana Hájková

Junior ČEZ Cup Psáry 2015
Zveme vás na třetí ročník mezinárodního fotbalového turnaje v Psárech, který se uskuteční 20. června za
účasti mužstev z Polska, Německa a Slovenska. O týden dříve, 13. června proběhne kvalifikace pro okolní týmy.

Velikonoční ples sportovců Na Kopečku
V sobotu 4. dubna se v restauraci Na Kopečku
uskutečnil obnovený ples sportovců pod hlavičkou
SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Hned na úvod je třeba
podotknout, že znovuobnovení této tradice se
povedlo na 100 %.
Myšlenka na uspořádání plesu se zrodila v hlavách
trojice Aleš Kohout, Ondřej Kracman a Tomáš
Pecháček. U vchodu nás přivítala děvčata v roztomilých oblečcích a oficiální zahájení plesu uvedla
koordinátorka mládeže Romana Hájková. Organizace
celé akce byla velmi úspěšná. Trochu netradičně byl
celý prostor restaurace Na Kopečku nekuřácký a předepsaný dress code velel pánům oblek a dámám
šaty. Vstupenky byly již předem téměř rozprodány.
A ač mnozí přicházeli na ples s jistými pochybami,
ty byly rychle rozptýleny. V přední části restaurace
byly stoly plné dobrot. Akce se mimořádně povedla
a organizátorům se podařilo vytvořit atmosféru skvělé
zábavy v důstojném hávu. Domluvená kapela dostála
svým slibům a hrála téměř až do ranních hodin.
A tombola i následná dražba hodnotných darů, které
věnovali sami členové oddílu, vynesla částku
15.366,- Kč, která bude použita na nákup vybavení
pro naše děti v SK Čechoslovan v Dolních Jirčanech.
Ještě jednou děkujeme organizátorům za uspořádání
tohoto plesu a již nyní se těšíme na pokračování
obnovené tradice, a tím i na další ročníky.
Vít Olmr

Noc kostelů 29. 5. 2015
Program Noci kostelů v kostele sv. Václava
v Dolních Jirčanech
17,55–18,00	Slavnostní vyzvánění zvonů.
18,00–18,05	Přivítání v kostele. Zahájení noci
kostelů.
18,05–18,20	Vystoupení předškoláků MŠ Psáry.
18,15–19,15	Přijde mezi nás otec Kryštof a bude
komukoliv k dispozici pro vážný
i méně vážný rozhovor.
18,20–18,30	Kostel vypráví svou historii.
18,30–19,00	Kostelem zní starobylá hudba.
19,00–19,15	Věda a víra. Úvaha.
19,15–19,20	Představení současného obrazu
Panna Maria Lidická.
19,20–19,45	Prohlédněte si kostel zblízka.
Individuální prohlídka kostela, věže
a zvonů.
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19,45–19,50	Dobrou vůlí rozsvítíme kostel.
19,50–20,30	Možnost tiché meditace v zšeřelém
kostele.
Po celou Noc kostelů bude v kostele výstava
výtvarných prací žáků ZŠ Dolní Jirčany.
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DĚTSKÝ DEN
v Psárech

V neděli 7. června od 14 hod. se koná dětský
den na hřišti v Psárech. Opět se můžete těšit na
řadu sportovních disciplín o ceny a dětské
atrakce.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří slepiček 14–19 týdnů
– cena 149–180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze
z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 21. května.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V PSÁRECH
Tel. 722 951 788
40
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS
k 19. 4. 2015 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým

1. Vestec
2. Dobříč
3. Holubice
4. Tuchoměřice
5. Úhonice
6. Libčice
7. Psáry

Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

18 16 1 1 77:17
18 13 3 2 48:20
18 10 1 7 50:39
18 9 4 5 42:31
18 8 3 7 37:34
18 8 3 7 47:50
18 8 2 8 43:48

13. Dobřichovice 18
14. Štěchovice B 18

5 1 12 21: 60
5 0 13 29: 44

49
42
31
31
27
27
26

(22)
(15)
(4)
(4)
(0)
(0)
(-1)

16 (-11)
15 (-12)

Poslední zápas: Psáry – Tuchoměřice 0:2 (0:2)
Branky: Volf Martin, Hulei Dmytro

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým

1. Zlatníky
2. Jesenice B
3. Krňany
4. Libeř
5. Hvozdnice B
6. D. Jirčany
7. Davle
13. Klinec
14. Hradištko B

Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

18
17
17
17
17
18
17

11
11
10
10
9
8
8

4
4
4
2
2
3
2

3
2
3
5
6
7
7

63:21 37
59:30 37
45:27 34
50:31 32
48:38 29
34:32 27
38:24 26

18 2 3 13 26:70
18 0 3 15 24:84

Kultura

Zámek Štiřín

Pohádkové čtení
pro nejmenší
6. květen	
Jak Rumcajs vyhnal z Řáholce
dubové mužíčky
Od 15.30 hod. na obecním úřadě
pořádá RC Domeček

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 17. 5.
Krajina v obrazech
Výběr obrazů z našeho depozitáře společně s krajinami malíře Vladimíra Mencla a Jaroslava Kadlece

Hudební večery a společenské akce na zámku
Štiřín
15. 5., 19.30 hod.	Pavel Sedláček se skupinou
Cadillac
24. 5.
Rozkvetlý Štiřín
Akce s bohatým programem pro dospělé i děti,
prohlídka zámeckých interiérů. Parkem provází Václav
Větvička
5. 6., 19.30 hod.

Jiří Korn a 4TET

27. 6., 20.30 hod. Opera Nabucco
Uvádí Agentura Croce s předními sólisty Národního
divadla
24. 7., 20.00 hod.	Jiří Šlupka Svěrák
& Nejenblues
Skupina hrající Rhytm and Blues
21. 8., 20.00 hod. VoKoBere
Jiří Vondráček, Petr Kocman a Tomáš Berka. Host
večera Blanka Šrůmová. Folk–pop–country s akustickými kytarami a lahodnými trojhlasy

(10)
(10)
(7)
(8)
(5)
(0)
(-1)

9 (-18)
3 (-24)

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

do 24. 5.
Archeologie na Jílovsku 2014
Nejnovější archeologické nálezy z okolí Jílového

na PODZIM 2015 do

Poslední zápas: Jesenice B – D. Jirčany 4:2 (1:1)
Branky: V
 rkoč Vojtěch 2, Hocek Martin, Chrpa Stanislav –
Pecháček Tomáš, Škrabal Roman

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým

1. Vestec B
2. Okrouhlo
3. Průhonice B
4. Libeř B
5. D. Břežany A
6. Pikovice
7. K. Přívoz
8. D. Jirčany B
14. Radlík B
15. Psáry B

Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

18
18
18
18
18
18
17
17

15
12
12
12
11
10
9
6

2
3
0
0
2
3
1
4

1
3
6
6
5
5
7
7

68:13
53:26
50:29
58:39
57:27
54:37
50:37
19:30

18 4 1 13 33:74
17 3 0 14 28:66

47
39
36
36
35
33
28
22

(20)
(12)
(6)
(12)
(8)
(9)
(1)
(-2)

středa 18.30 hod. ZÁKLADNÍ

středa 20.30 hod. MÍRNĚ POKROČILÍ od 30. 9. 2015

do 7. 6.		
Mongolsko – Milan Štolba
Výstava fotografa a cestovatele Milana Štolby z pobytu v Mongolsku

13 (-17)
9 (-18)

Poslední zápas: D. Jirčany B – Pikovice 1:1 (1:1)
Branky: Krejza Martin – Denk Jiří
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čtvrtek 18.30 hod. VÍCE POKROČILÍ

od 1. 10. 2015

čtvrtek 20.30 hod. SPECIÁLNÍ

od 1. 10. 2015

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát
celá strana na spad
celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/4 strany naležato
1/4 strany pro osobní
oznámení našich
občanů
1/8 strany
2. obálková strana
4. obálková strana

šířka výška cena
[mm] [mm] [Kč]
176+5 250+5 4200,156
225 4200,156
110 2300,75
110 1200,156
52 1200,156

52

500,-

75

52

450,5000,6000,-

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: p
 sarskyzpravodaj@psary.cz.
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Jitka Svobodová, Jiří Římovský,
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258
Vydání: DUBEN 2015, vyšlo 25. 4. 2015
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis
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KONTINENTÁLNÍ POSTELE A PŘÍRODNÍ MATRACE
100 let tradice ruční výroby
Výroba jen z přírodních materiálů
Vhodné i pro alergiky
Mimořádný komfort

Showroom Praha MoDo galerie

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

V Oblouku 800, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 731 434 135
E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

