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JSDH Psáry má nové hasičské auto
Více na str. 29

Obnova veřejné zeleně10

Odkud přitéká pitná
voda
12

Staročeský advent

20

Kalendář akcí

Důležitá telefonní čísla
a informace

setříděno podle data konání akce

17

5. 11., 13.30 hod.
a 10. 11., 9 hod.

28. 11., 13–18 hod.

Setkání zájemců
o historii

Staročeský advent

na dolnojirčanské návsi

OÚ Psáry

Katapult Retro Tour

47

21

12. 11., odjezd 14.50 hod.

Muzeum voskových
figurín, muzikálová
komedie Mýdlový princ

OÚ Psáry

Výměna parkovacích
průkazů ZTP

LAGUNA FEST

víceúčelová hala Domova
Laguna Psáry

Výroba vánočních
věnců

2. 12., 11–13 hod.

7. 11., 15–22 hod.

19

20

29. 11., 13.30 hod.

5. 11., 19.30–22.00 hod.
Společenské centrum
Kamenice

 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

MÚ Jesenice, kancelář 2.15,
pí Červenková

21

21

16

Obecní úřad – úřední hodiny

5. 12., odjezd v 7 hod.

tel. 241 940 454 (v pracovní době)

Výlet do Norimberka

pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

divadlo BROADWAY

15. 12., 19.30 hod.

18. 11., 14 hod.
OÚ Psáry

46

Představení
Svaté neřesti
divadlo Gong

w

w.psary.c

4

Zasedání
Zastupitelstva obce
Psáry

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

OÚ Psáry

17. 12., 14 hod.

Informace pro chataře

20

Předvánoční setkání

OÚ Psáry

Pro občany Psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o haváriích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte
své telefonní číslo.
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Přihlaste se k odběru informačních SMS
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26. 11., odjezd 17.45 hod.

16. 12., 18 hod.

w

Zámek Štiřín

21

Zámek Štiřín

z

20. 11., 19.30 hod.

Koncert – Ondřej
Havelka a Melody
Makers

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.

Koncert – Melanie
Scholtz (USA)

Diskuzní středa

20

46

8–12, 13–17 hod.
8–12, 13–16 hod.
8–12, 13–18 hod.
8–12 hod.

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. 24–2015 ze dne 19. 8. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 98/24–2015

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. manželé Preislerovi – pozemek p. č. 333/4 v k. ú.
Dolní Jirčany
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 99/24–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Ing. Karlou Dostálovou – pozemek p. č. 603/4
v k. ú. Psáry. Výše finančního příspěvku je

275.200,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 100/24–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o reklamě mezi obcí Psáry
(poskytovatel) a Vodohospodářskou společností
Benešov s. r. o. (objednatel). Předmětem smlouvy
je zajištění reklamy – prezentace loga a názvu
objednatele za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této
smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2015 ze dne 2. 9. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 101/25–2015

I. schvaluje
Přijetí účelového daru od sponzora ve výši 1.064,pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Psáry, který bude použit
na pořízení 4 ks obalů na tablet v rámci projektu
„Učíme digitálně“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 102/25–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a AGRO
Jesenice a. s. Předmětem smlouvy je odstranění
bio odpadu. Tato smlouva nahrazuje smlouvu ze
dne 16. 7. 2013.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 103/25–2015

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

RO Usnesení č. 104/25–2015

I. nominuje
Starostu Milana Váchu, nar. 26. 8. 1976 jako člena Školské komise Předsednictva Svazu měst
a obcí ČR.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 105/25–2015

I. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a M. Mrkvovou (nájemce). Předmětem
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smlouvy je nájem bytu v č. p. 154 na dobu určitou
od 3. 9. 2015 do 31.7.2016, výše nájemného je
4.460,- Kč měsíčně.
II. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a L. Matoušovou (nájemce). Předmětem
smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 na dobu určitou
od 3. 9. 2015 do 31. 7. 2016, výše nájemného je
5.107,- Kč měsíčně.
III. schvaluje
Uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry
(pronajímatel) a O. Kracmanem (podnájemce).
Předmětem smlouvy je nájem bytu v č. p. 795 na
dobu určitou do 31. 7. 2016, výše nájemného je
4.355,- Kč měsíčně.
IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 106/25–2015

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

o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Ing. K. Dostálové – pozemek p. č. 603/4 v k. ú.
Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 107/25–2015
I. schvaluje
6. rozpočtové opatření na rok 2015 – přesun
v rámci §.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 108/25–2015
I. souhlasí
S umístěním dopravních značek a to snížení max.
povolené rychlosti na 30 km/hod. v ul. Pod Strání
před rekreačními stavbami dle stížnosti chatařů
z této oblasti.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2015 ze dne 16. 9. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 109/26–2015

I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
veřejných zakázek na akci „Vypracování hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Vypracování hydraulického
modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“ 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 „Vypracování
hydraulického modelu simulujícího nestacionární
srážkoodtokový proces“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Vypracování hydraulického modelu simulujícího
nestacionární srážkoodtokový proces“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 110/26–2015

I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce prostor veřejných toalet na OÚ Psáry“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr
nejvýhodnější cenové nabídky od Martina Maška,
se sídlem Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 207,
IČ: 12559113 za cenu 134.795 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem
objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 111/26–2015

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

I. souhlasí
S umístěním přístřešku nad vchodové dveře do
trafiky na Štědříku za splnění těchto podmínek:
1. podpěry a krovy budou dřevěné – natřené na
šedo a stříška z průhledného polykarbonátu,
2. stříška bude kopírovat zpevněnou plochu před
vchodem s přesahem cca 10 cm tak, aby voda
stékala do záhonu,
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3. 70 cm přesah mimo budovu trafiky, který je
vyznačen na plánku, zkrátit na 20 cm.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 112/26–2015
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava památného křížku v obci
Psáry“ od:
1. RW Stone s. r. o. za cenu celkem 72.200 Kč bez
DPH,

2. Rená Tikala – akademického sochaře za cenu
celkem 82.000,- Kč bez DPH,
3. Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o.
za cenu 47.350,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. za
cenu 47.350,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Milana Váchu podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2015 ze dne 16. 9. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Vít Olmr, Martina Šmerglová,
Ing. Roman Štípek, Ing. Jan Čihák,
Vladimír Kadeřábek, Ing. Petr Jaško,
Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová,
Vlasta Málková, Bc. Miloslav Burián,
Pavel Otruba, Pavel Kuka
Nepřítomni: Mgr. Jakub Adámek

PK 567, PK 568, PK 569/1 a p. č. 569/2 o celkové
výměře 13714 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany za cenu
celkem 685.700,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 41/5–2015

Usnesení č. 36/5–2015

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o zrušení
některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 37/5–2015

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Rodinným centrem Dolní Jirčany o. s. Předmětem
smlouvy je bezúplatný pronájem prostor pro provozování dětského klubu a příspěvek obce na provozní a mzdové náklady částkou 920,- Kč na dítě
(celodenní režim) a 550,- Kč (polodenní režim) – děti
starší 3 let a s trvalým pobytem v obci. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 8.
2016.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se:
1 (Běťáková).
Návrh byl přijat.

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky
Málkové o činnosti obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 38/5–2015

I. schvaluje
7. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 –
navýšení o 1 753 372,- Kč.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 39/5–2015

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) a Stanislavem Slámou (kupující). Předmětem
smlouvy je převod pozemku p. č. 1079/23 o výměře 85 m² v k. ú. Psáry za cenu celkem 68.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 40/5–2015

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující)
a Josefem Šimečkem (prodávající). Předmětem
smlouvy je převod pozemků p. č. PK 628, PK 516,
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Usnesení č. 42/5–2015

Usnesení č. 43/5–2015

I. souhlasí
Se vstupem obce do Spolku pro obnovu venkova
ČR.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zastupovat obec
při jednáních se Spolkem pro obnovu venkova ČR.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 44/5–2015

I. bere na vědomí
Zprávu o doručeném návrhu Dodatku č. 1
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k dohodě o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla „Psáry – přeložka silnice
II/105“.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu dojednáním podmínek

dodatku, které by nezhoršily původní pozici obce
dle dohody z roku 2007.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2015 ze dne 22. 9. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 113/27–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 94/2014
na akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci
Psáry II“ mezi obcí Psáry a H-Rekultivace a. s.

Předmětem dodatku jsou vícepráce (v hodnotě
85.500,- Kč) a méněpráce (v hodnotě 32.612,5 Kč)
tj. navýšení celkové ceny na 2.804.373,39 Kč bez
DPH.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2015 ze dne 30. 9. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 114/28–2015

I. schvaluje
Uzavření Dohody a souhlasného prohlášení mezi
obcí Psáry a Hedoz s. r. o. Předmětem dohody je
zrušení čl. 1, bod 1.3 Dohody o narovnání z 9. 11.
2011 o vybírání finančního podílu od stavebníků.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 115/28–2015

I. bere na vědomí
Stanovisko JUDr. Sysla č.j. 5/15/40 ve věci vydržení
části pozemků p. č. 633/1 a 631/35 v k. ú. Psáry.
II. souhlasí
S doporučením JUDr. Sysla a to, že připlocené části
pozemků p. č. 633/1 a 631/35 o výměře 340 m²
obec nabídne pí Svobodové k odkupu za cenu
obvyklou. Pokud pí Svobodová nebude mít o odkup zájem, obec ji vyzve k odplocení neprávem
připlocených částí pozemků.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 116/28–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
„Psáry – dešťová kanalizace v části ul. Sluneční“
mezi obcí Psáry a Evou Šůrovou na pozemku p. č.
613/4 v k. ú. Psáry.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 117/28–2015

I. bere na vědomí
Informace o cíli spolku Otevřená města, z. s.,
a o průběhu jeho zakládání obsažené v předložené důvodové zprávě.
II. vyjadřuje
Zájem na tom, aby se Obec Psáry účastnila jednání
o založení spolku Otevřená města, z. s., s možností
získat základní členství ve spolku.
III. ukládá
Radnímu V. Olmrovi:
1. zahájit jednání o textu stanov spolku Otevřená
města z. s. se zástupci ostatních samospráv
a parafovat jménem obce Psáry dojednaný text
stanov,
2. předložit dojednaný text stanov k projednání
radě obce, která ho v případě souhlasu předloží
zastupitelstvu obce.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 118/28–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o užívání nemovitosti mezi obcí
Psáry a Staving Olomouc s. r. o. Předmětem smlouvy je bezúplatné užívání pozemku p. č. 110/27
v k. ú. Dolní Jirčany pro realizaci akce „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psár 3. etapa“, jakož
i pro následnou péči a údržbu po dobu nejméně
10ti let od realizace akce.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 119/28–2015

I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a Miroslavou Kalouskovou. Předmětem
smlouvy je dar ve výši 75.000,- Kč.
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II. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a Jiřím Marešem. Předmětem smlouvy je
dar ve výši 75.000,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2015 ze dne 14. 10. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Olga Kramosilová, Vít Olmr, Vlasta
Málková

RO Usnesení č. 120/29–2015

I. bere na vědomí
Stanovisko JUDr. Sysla č. j. 62/15/9 ze dne 9. 10.
2015 k možnosti podat ústavní stížnost ve věci neplatnosti odvolání Mgr. Trůblové z funkce ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Psáry.
II. rozhodla
Nepodávat ústavní stížnost proti usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 8. 2015, č. j. 21 Cdo
312/2014-427.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 121/29–2015

I. bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy č. 15254376 o poskytnutí
podpory mezi obcí Psáry a Státním fondem
ŽP ČR. Předmětem smlouvy je podpora na
akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ ve výši
46.051,- Kč. Dotace ze státního rozpočtu ve výši
598.670,- Kč bude poskytnuta na základě rozhodnutí MŽP.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 122/29–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava výtluků na místních
komunikacích o výměře cca120 m² metodou

ITHR“ od:
1. Pavla Kratochvíla za cenu 399,- Kč/m² bez DPH
u výtluků do hloubky 5 cm,
2. Kirstone a. s. za cenu 450,- Kč/m² bez DPH.

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
16. 12. 2015, 18 hod.
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II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Pavla
Kratochvíla za cenu 399,- Kč/m² bez DPH u výtluků
do hloubky 5 cm.
III. pověřuje
R. Sedlákovou podpisem objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 123/29–2015

I. schvaluje
Uzavření rámcové smlouvy mezi obcí Psáry
a Saint–Gobain Building Distribution CZ s. r. o.
Předmětem smlouvy je poskytnutí slevy ve výši
8 % a zjednodušení fakturace.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 124/29–2015

I. souhlasí
V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce
Psáry. Znak bude použit v souvislosti s pořádáním
multifunkčního festivalu v Domově Laguna.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Výstavba nové základní školy
Od listopadu budou průběžně publikovány
aktuální informace k přípravě projektu výstavby
nové základní školy na internetových stránkách
www.novaskolapsary.cz

Svoz odpadu pro podnikatele
S ohledem na konec působnosti společnosti
Rumpold v naší obci upozorňujeme jejich stávají
zákazníky z řad podnikatelského sektoru, že je
možné tuto službu objednat na rok 2016
u Technických služeb Vestec.
Dispečer – Technické služby obce Vestec, s. r. o.
Pavel Kvítek
Telefon: 731 410 418
E-mail: pavel.kvitek@tsvestec.cz
www.tsvestec.cz

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2015

Informace z obce

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících srpen – září 2015
9sekání,
9
hrabání, nakládání a odvoz trávy Pražská,
Psárská, Jílovská, hřbitovy a cesta ke hřbitovu
v Psárech, nádržka v Psárech, Vápenka, Ve Stráži,
K Junčáku, Hlavní, Horní, Ke Kukaláku, Landor,
Štědřík, K Halám, Landor, dětská hřiště, mateřská
školka a další,
9pokládka
9
žlabovnic pro odvod dešťových vod
z komunikace Pod Strání v úseku podél bývalého
koupaliště,
9výměna
9
nevyhovující žebříku u herního prvku na
dětském hřišti Štědřík,
veřejného osvětlení o 1 lampu v ul. Lipová,
9rozšíření
9
9oprava
9
ulámaných schodů a pokládka nové dlažby
u vstupu do školy v č. p. 13 v D. Jirčanech + instalace roury pro svod dešťové vody z budovy,
chodníků a krajnic Na Vápence, Na Stráni,
9škrábání
9
Pražská, K Lůžku, Horní, Na Lukách, Lipová, Okružní,
V Domkách, Chrpová, V Zahradách, Jílovská, Kutná,
9odstraňování
9
větví zasahujících do chodníků
a komunikací ul. Na Stráni, Za Vápenkou,
Ve Višničkách, Sportovní, oblast Vysoké, Spojovací,
9oprava
9
a výměna vybavení uvolněného obecního
bytu v č. p. 13 – podlahy, kuchyňská linka, sociální
zařízení, výměna nebo nátěr dveří,
nového oplocení obecních pozemků
9vybudování
9
za ČOV Psáry,
9nový
9
nátěr přechodů pro chodce na
komunikacích,
9sběr
9
odpadů v příkopech kolem komunikací,
9čištění
9
svodů dešťových vod na komunikacích –
Pod Strání, Na Vápence, Sportovní, Spojovací
Pražská, Hlavní, U Studny,

9oprava
9
retardérů na komunikacích Horní, K Lůžku
9oprava
9
prasklin zálivkou v živičných krytech místních komunikací po celé obci,
9výměna
9
pletiva na záchytném kotci na psy,
9sekání
9
trávy v lokalitách pro akci „Pohádkový les“,
navážení kulis,
9úklid
9
odpadků podél komunikace K Halám,
9odstranění
9
veřejné vývěsky a instalace nové před
budovou obecního úřadu,
9rozšíření
9
sběrného místa pro tříděný odpad před
obecním úřadem,
9rozebrání
9
starého chodníku z betonových dlaždic
a vybudování nového ze zámkové dlažby na sídlišti
Štědřík v úseku pod mateřskou školkou,
9instalace
9
nové lampy veřejného osvětlení v ul.
Hlavní,
9úprava
9
chodníku pro nájezd komunální techniky
ul. Na Lukách, Hlavní,
9výměna
9
poškozeného dopravního zrcadla na ul.
Hlavní,
9nátěr
9
lamp veřejného osvětlení ul. Sportovní,
9zdravotní
9
prořezy stromů na veřejných prostranstvích – odvoz větví,
9nátěr
9
radiátorů ústředního topení v budově OÚ,
9odplevelení
9
dětských hřišť,
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.

Zima se blíží a obec je připravena
Přestože poslední tři roky byly na sněhovou nadílku
skoupé, letos některé prognózy slibují tuhou zimu,
a proto obec přípravy nepodceňuje. Pro letošní zimu
2015–2016 má obec Psáry k zajištění sjízdnosti
a schůdnosti komunikací připravenou jak vlastní, tak
smluvně zajištěnou mechanizaci i pracovníky. Pomoci
nám rovněž mohou vestecké Technické služby, jejichž
součástí se obec stane, a poté může využívat celý
jejich vozový park.
Úklid se provádí podle dokumentu „Plán zimní
údržby obce“, který naleznete na webových stránkách
obce, a který stanovuje jak pořadí úklidu jednotlivých
komunikací, tak reakční časy.

Pro hladký průběh úklidu sněhu z komunikací
a chodníků bychom chtěli vyzvat všechny řidiče, aby
svá vozidla neparkovali na komunikacích a chodnících, a to zvláště v lokalitách, ve kterých jsou úzké
komunikace. Svým zaparkovaným vozidlem často,
aniž by si to uvědomili, brání průjezdu úklidové
techniky. Řidičům takto zaparkovaných aut se zdá,
že „mezera“ pro průjezd je dostatečně široká, ale
věřte, že pro vozidlo s radlicí je každý zúžený prostor
nebezpečným místem, o vozech hasičů a záchranné
služby ani nemluvě.
Vít Olmr
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Ing. Lenka Vyhnálková

Ukončení realizace obnovy veřejné zeleně –
etapa 2015
Na konci září tohoto roku byla ukončena obnova
veřejné zeleně v Psárech a Dolních Jirčanech. Novou
podobu získaly prostory u autobusových zastávek
Psáry a Štědřík. Do prostoru byly doplněny půdopokryvné dřeviny (96 ks) či solitérní stromy (2ks).
Pobytová louka v Jirčanech u fotbalového hřiště,
jež kopíruje tok Zahořanského potoka, získala nový
vegetační doprovod v rámci promyšlené koncepce
prostoru. V návaznosti na trafostanici a stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad byly založeny nové
výsadby okrasných keřů. Vznikla zde také nová cesta
s odpočívadlem, které nabízí pohled na hladinu
místního rybníčku. Do centrálního prostoru pobytové
louky byly doplněny stromy, které svým stínem
zpříjemní pobyt v letních měsících. Západní část
louky byla ponechána bez stromů, protože bude
sloužit jako tréninkový prostor místního hasičského
sboru. Podél ulice Horní bylo vysázeno nové stromořadí dvaceti lip, jež bude v budoucnosti lemovat
plánovanou cyklostezku. Keřovými výsadbami (celkově bylo na lokalitě vysazeno 1239 kusů keřů) jsou
vymezena i odpočinková místa, která obec plánuje
osadit novými lavičkami a odpadkovými koši.
Nová sadovnická koncepce byla zrealizována
i v parku Štědřík. Po vykácení problematických dřevin
bylo přikročeno k obnově stávající vegetace. Prořezy
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a kácení se nerealizovaly ve východní části oblasti
– toto místo bylo na žádost Agentury ochrany přírody
a krajiny ponecháno bez zásahu. Stávající keřový
záhon podél ulice K Junčáku byl dosázen dřevinami
tak, aby vytvořil kompaktní porost. Místní cestní síť
byla zrenovována a vznikly také nové vycházkové
okruhy. Do prostoru louky byly vysázeny nové dřeviny, které lemují vycházkový okruh a břehy potoka.
Lavičky a odpadkové koše plánuje obec do parku

Úprava návsi v Psárech

Náves v Psárech v posledních letech viditelně
prokoukla – Laguna realizovala zásadní opravu
původního „Domu služeb“ a v opravené budově
otevřela vlastní pekárnu. Okolí pekárny bylo nově
vydlážděno, takže za hezkého počasí bylo možné
posedět s kávou a zákuskem u venkovních stolků.
Opravili jsme památník obětem války a jeho okolí,
vysázeli novou zeleň, silnice dostala nový asfaltový
povrch. Místu velmi pomohlo i přemístění kontejnerů
na tříděný odpad.
Druhá etapa úprav kolem návsi bude následovat,

Milan Vácha, starosta

doplnit v nejbližší době. Vzniknout by zde měl také
odpočinkový altán a pobytové molo vybíhající nad
potok. V případě schválení změny územního plánu
umožňuje projekt vytvoření nových parkovacích míst
podél ulice K Junčáku. Jihozápadní část parku budou
občané moci využívat i pro hraní fotbalu – budou
sem dodány nové brány. Celkově bylo v parku vysazeno přes 3500 kusů keřů a skoro 40 stromů.

jakmile získáme souhlas majitele dotčených pozemků,
totiž Středočeského kraje. Předpokládáme především
rozšíření užitného prostoru – chodníků a zeleně.
Rovněž chceme zachovat maximální možný počet
parkovacích míst, jak to umožní zákon a stavební
předpisy. Velká pozornost a péče se dostane především okolí zvoničky – na místo stromu, který byl kdysi
v dobré víře zasazen, ale nyní zvoničku zastiňuje
a kolemjdoucím brání ve výhledu, budou vysázeny
nové stromy, které ozelení prostranství a současně
dovolí krásné historické zvoničce vyniknout. Doufáme,
že celá revitalizace prostoru bude dobře přijata jak
obyvateli Psár, tak ekologickými spolky.
Poslední významnou částí psárské návsi, která si
zaslouží významnou změnu, je prostor dnešního
autovrakoviště. Majitel si podal žádost o změnu
územního plánu tak, aby tamní pozemek mohl být
smysluplně využit. Dnes je možné na části parcely
postavit byty a občanskou vybavenost. V místech
stávající stodoly lze postavit rodinný dům.
Připravovaná změna územního plánu počítá se
sjednocením tohoto území.
Na zasedání zastupitelstva, které bude ve věci
rozhodovat, by měla být představena základní představa nové koncepce využití tohoto prostoru. V nejbližších číslech Psárského zpravodaje se Vám pokusíme záměr majitele blíže představit.
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Odkud přitéká pitná voda do Vaší domácnosti
a jaká je její kvalita?
Vodovod v Psárech a Dolních Jirčanech je zásobován pitnou vodou ze tří odlišných zdrojů. Hlavním
zdrojem, který zásobuje téměř celé Psáry a jihovýchodní část Dolních Jirčan, je podzemní voda čerpaná
z vrtu situovaného jihozápadně od Psár. Spotřebu
pitné vody v severní části Dolních Jirčan pokrývá
nakupovaná voda od 1.SčV, která pochází z vodního
díla Želivka (upravená povrchová voda). Pro sídliště

než se dostane k místu odběru. Ze zdravotního hlediska je doporučena hodnota 2–3,5 mmol/l.
Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné
vody svým odběratelům je základní prioritou VHS
Benešov jako provozovatele vodovodu. Kvalita pitné
vody je pečlivě sledována v souladu s vyhláškou

č. 83/2014, která stanovuje hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody. Zdravotní nezávadnost pitné vody je
zabezpečována chemickou úpravou vody, nejčastěji
dávkováním chlornanu sodného.

chuť vody, může zvyšovat riziko vzniku atopických
ekzémů a především díky tvorbě vodního kamene
poškozuje domácí spotřebiče a rozvody vody. Tvrdost
vody způsobují obsažené sloučeniny vápníku
a hořčíku. Voda z povrchových zdrojů má menší
tvrdost a obsah minerálů, které se do vody
dostanou, je nízký. U vody ze studní a vrtů je
zásadní druh podloží, kterým voda protéká,

Vybrané základní parametry pitné vody
Název
stanovení

Jednotky

Limit

Typ limitu

Zdroj pitné vody
1. SčV
Želivka

pH

6,5–9,5
50

VZ
Psáry

VZ
Tondach

MH

7,8

8,0

6,9

NMH

18,8

31,9

44,6

DH

1,29

2,98

2,90

dusičnany

mg/l

vápník
a hořčík

mmol/l

Esterichia
coli

KTJ/100 ml

0

NMH

0

0

0

koliformní
bakterie

KTJ/100 ml

0

MH

0

0

0

2–3,5

enterokoky KTJ/100 ml
0
NMH
0
0
Použité zkratky: M
 H – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota,
DH – doporučená hodnota, KTJ – kolonii tvořících jednotek

0

Štědřík a severní část Psár je voda nakupována od
firmy Tondach, která čerpá místní podzemní vodu.
Kvalita pitné vody je dána řadou parametrů. Jsou
v ní obsaženy různé látky, které ovlivňují jak její
chuťové, tak užitné vlastnosti. Mezi základní parametry patří pH vody, obsah dusičnanů, tvrdost vody
a výskyt živých organismů. Aktuální množství zmíněných parametrů vody v členění dle jednotlivých
zdrojů uvádíme v přehledné tabulce.
Jeden z faktorů, který výrazně snižuje jakost pitné
vody, je obsah dusičnanů. Hlavní příčinou zvýšených koncentrací je intenzifikace zemědělství
a používání dusíkatých hnojiv. Nejvyšší mezní
hodnota požadovaná vyhláškou je 50 mg/l.
Hodnota bezpečná pro kojence a malé děti se
udává 15 mg/l. Nadlimitní obsah dusičnanů v pitné
vodě bývá častým problémem vod ze studní.
Důležitou vlastností vody, která bývá spotřebiteli často zjišťována, je její tvrdost. Ta zhoršuje
12
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Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů VRV a. s.

Protipovodňová opatření v obci

Adopce laviček

Obecní úřad Psáry – 22. 9. 2015
Na veřejném zasedání byly prezentovány jednotlivé prvky zpracovávané studie odtokových poměrů.
Přítomní byli seznámeni s hydrologickými daty
a sestaveným hydrodynamickým modelem, které
jsou použity pro výpočet stávajícího ohrožení. Byly
prezentovány výsledky ohrožení v podobě
záplavového území pro povodňové scénáře
Q5, 20, 50 a 100. Rozsah záplavového území
odpovídal zkušenostem s povodňovými událostmi z předchozích let. Součástí prezentace
byly možnosti protipovodňové ochrany v podobě retence, zkapacitnění koryta vodního toku
a liniových prvků PPO.
Nejprve byla diskutována možnost retence
na stávajících VD (vodní dílo) Lůžek, Junčák
a Kukalák. Z diskuze vyplynulo, že VD Junčák je
v současnosti rekonstruován a je na něm částečně navýšena retenční schopnost. VD Lůžek
a Kukalák jsou soukromá VD, a proto se nepředpokládá možnost změny v jejich využívání.
Dalším předneseným opatřením byly vytipované
profily pro SN (suchá nádrž) Sulický, SN Baba I. a II.

Jen tak si na chvíli posedět na čerstvém vzduchu,
vychutnávat si sluneční paprsky, pozorovat okolní
přírodu, naslouchat šumění listů… Zkrátka mít v obci
lavičky je fajn! V těchto dnech dokončujeme pobytové
louky na Štědříku a u hřiště v Dolních Jirčanech.
Téměř k nepoznání se změnily prostory zarostlé
křovím, plné odpadků. Prořezaná zeleň, desítky
nových stromů, založené trávníky, nespočet záhonů

a SN Pod Stráňkou. Tato navrhovaná vodní díla budou
posouzena jako jedna z možností protipovodňové
ochrany, ale vzhledem ke zkušenostem s komplikovanou přípravou takovýchto staveb bude uvažována
protipovodňová ochrana obce i jinými možnými
způsoby.

Na prezentaci byla diskutována problematika
nekapacitních příčných staveb přes vodní tok v podobě mostů, lávek a propustků. Celkem se jich
na k. ú. Psáry nachází 62 ks. Byly vytipovány
tři mosty ve vlastnictví Středočeského kraje,
které bude nutné zkapacitnit tak, aby na ně
mohla být navázána úprava vlastního koryta
toku. Pro ostatní mostky a propustky po
zpracování SOP Zahořanský potok obec
prověří, zda se nejedná o „černé stavby“ bez
stavebního povolení.
V úseku říč. km 12,2 po soutok se Sulickým
potokem bude v rámci SOP řešena protipovodňová ochrana v kombinaci zkapacitněného koryta a mostního profilu. Zpracovatel
byl upozorněn na výskyt splaškové kanalizace
křížící koryto vodního toku v tomto úseku.

Nový způsob informování o plánovaných
výpadcích elektrické energie
Firma ČEZ Distribuce změnila způsob informování obce o plánovaných odstávkách
dodávek elektrické energie. Zatímco doposud jsme Vás mohli informovat jen hrubě, jaké
oblasti se výpadek týká, nově je ke každému oznámení poskytována mapka s vyznačením
postižené oblasti. Navíc je na internetu k dispozici online formulář na adrese:
www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html
O každé odstávce Vás budeme rovněž informovat na WWW stránkách obce a na FB.
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Mgr. Martina Běťáková

ADOPTUJ SI SVOU LAVIČKU
celá lavička
½ lavičky
nejnižší možný příspěvek

4000,- Kč
2000,- Kč
500,- Kč

s okrasnými keři a květinami, klikaté cestičky, které
prostě lákají k procházce, ať už je Vám 5 nebo 50 let.
Chybí už jenom ty LAVIČKY!
Lavičky v povědomí lidí patří všem a nikomu
zároveň – téměř každý se občas rád posadí, ale to,
co je zároveň všech a nikoho, to je také nejčastěji
cílem vandalů. A tak se zrodil nápad ADOPCE LAVIČEK.
Stejně jako v Londýně, Praze nebo třeba Vodňanech
máte možnost adoptovat si svou lavičku – ať už celou,
nebo s někým na půl, jako jednotlivec či jako parta
lidí, nebo třeba jako živnostník! Vaše lavička dostane
štítek a bude mít svého patrona – totiž Vás!
Pokud máte zájem adoptovat si svou lavičku nebo
chcete bližší informace, pište na betakova@psary.cz
Patroni laviček budou postupně uveřejňováni na
www.psary.cz/adopce_lavicek.

Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy, fasády
a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
www.psary.cz
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Notebooky pro základní školu od Nadace ČEZ

Vít Olmr

Výměna parkovacích průkazů
Některým držitelům průkazek ZTP a ZTP/P končí
platnost parkovacího průkazu do auta k 31. 12. 2015.
Výměna těchto průkazů se provádí na Městském
úřadě Černošice, pracoviště Podskalská 19 v kanceláři
v přízemí vlevo u pí Vosykové.
S sebou je nutno přinést novou průkazku OZP,
občanský průkaz, starý parkovací průkaz, jednu
fotografii a je nutná osobní účast zdravotně postiženého, na kterého je průkaz vystaven. K nechodícím
osobám přijede pracovnice MěÚ domů na základě
telefonické domluvy.

Druhá možnost je opět výměna tohoto průkazu
na Městském úřadě v Jesenici. Výměna bude probíhat
ve II. patře budovy (výtah, před budovou je parkovací
místo pro invalidy), v kanceláři 2.15 u pí Červenkové
dne 2. 12. 2015 od 11 do 13 hodin.
Kdo ještě nemá vyměněnu průkazku ZTP za novou,
ať se co nejdříve u mne ohlásí, výměna musí být
uskutečněna do konce roku 2015.
Případné informace na tel. 702 208 133.
Jarmila Červenková, sociální pracovnice
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je k dispozici 27 nových počítačů, ke kterým přibude
ještě nabíjecí skříň, která zajistí notebookům ochranu,
umožní jejich hromadné nabíjení a současně případný
transport do jiné učebny.
Dar Nadace ČEZ žákům prostřednictvím paní ředitelky
předala místostarostka obce Vlasta Málková. Děkujeme
Nadaci ČEZ za přidělení dotace ve výši 500.000 Kč na
vybavení mobilní počítačové učebny ZŠ Psáry.

Připravujeme knihu o historii obce

Obecní knihovna Psáry
S podzimními a zimními měsíci se zkracují dny
a prodlužují večery. Proto Vás všechny srdečně zvu
na návštěvu obecní knihovny v Psárech.
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu
ve 2. patře a v těchto prostorách si můžete knihy
vypůjčit již od roku 1976. Knihovní fond čítající přibližně 10 tisíc svazků je neustále doplňován o nové
tituly pro dospělé i děti a samozřejmostí je také
bezplatný přístup k internetu. Knihovnu navštěvují
se svými učiteli děti ze základní a mateřské školky
a učí se zde, že
nejen internet
a pes, ale i kniha
je nejlepší přítel
člověka.
Dovolím si
Vás nalákat na
několik nových
knih. Pokud se

Se zahájením školního roku získali žáci naší základní
školy 27 nových notebooků jako součást vybavení
pro výuku informačních technologií, která má zvýšit
počítačovou gramotnost našich dětí. Notebooky pro
ZŠ zakoupila obec Psáry díky grantu Nadace ČEZ
v programu Podpora regionů.
Dosavadní výuka probíhala na stolních počítačích
získaných zejména ze sponzorských darů firem. Nyní

chcete trochu poučit, pobavit, pobát nebo přečíst si
něco romantického, přijďte!
Ivana Šimková
Adele Parks: Stalo se včera
Lars Kepler: Stalker
David Lagercrantz: Dívka v pavoučí síti
Jan Lebeda: Medovníček detektivem
Jim Smith: Barry Trapney – já nejsem trapnej
Inka Ciprová, Zdeněk Miler: Pavouček Provazníček
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Jak jste již jistě zaznamenali v minulých číslech našeho
zpravodaje, věnujeme své úsilí zpracovávání dějin obcí
Psáry a Dolní Jirčany. Snažíme se soustředit dostupný
materiál vypovídající o hospodářských i sociálních dějinách
místa, kde žijeme – a zpracovat
vše formou knížky. Ke své práci
využíváme všechny dostupné
možnosti – hledáme v archivech, soustředíme se na informace v dobovém tisku a také
– a rozhodně ne na místě
posledním – získáváme mnoho podnětů i od Vás. Velmi
si vážíme vzpomínek pamětníků, neboť platí, že právě
příběhy „obyčejných“ lidí doplňují „velké“ dějiny.
Za tímto účelem se na obecním úřadu konají
„schůzky“; v podstatě velmi milá setkání lidí, kteří
mají o historii zájem, potažmo mají nám co říci,
případně nám mohou ochotně krátkodobě zapůjčit
rodinné dokumenty, fotografie, noviny, vyhlášky,
letáky – zkrátka vše, co se týká uplynulých událostí.

Samozřejmě – snažíme se zaznamenat, případně
zjistit další informace o událostech, na které jsme
takto ústně upozorněni. V těchto setkáních budeme
i nadále pokračovat – námětů, jež se nám schází na stole,
je stále dost. Nejbližší setkání se koná 5. listopadu ve
13.30 hod. a 10. listopadu
v 9 hod. na obecním úřadu.
V současné době bychom
Vás rádi vyzvali, zda nenajdete nějaké doklady o působení
spolků v obci.
Pokud nám zprostředkujete informace o činnosti
i těch předválečných, např. něco o místních ochotnících – budeme velmi rádi. Stejně tak nás velmi
zajímá historie místních živností: hostinských,
obchodníků, řemeslníků, ale i mnohých dalších.
Všechny své náměty předávejte, prosím, paní
místostarostce Vlastě Málkové.
Jana Koutná
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Petr Jaško, předseda komise

Představujeme komise

Sportovní komise

Zveme vás jménem Domova Laguna Psáry a týmu dobrovolníků na multikulturní festiválek.

V tomto čísle Zpravodaje bych rád popsal význam a fungování sportovní komise na našem obecním úřadě.
Pracuji v komisi druhé volební období, o sport se zajímám dlouhodobě a sledoval jsem činnost komise i dříve.
Musím říci, že práce zde není jednoduchá. Především proto, že je často obtížné najít rovnováhu mezi rozdílnými
zájmy spolků.
Komise je na jednu stranu pouze poradním
orgánem rady, na druhou stranu na ni může být
přenesena značná zodpovědnost, záleží na domluvě. Na začátku našeho působení jsme proto hledali
co nejlepší variantu, aby komise byla přínosem pro
obec a její fungování bylo smysluplné. V minulém
volebním období jsme proto řešili i výrazně jinou
agendu, jako například životní prostředí, dětská
hřiště nebo pobytovou louku na Štědříku. Tuto
agendu jsme postupně předali do působnosti
obecního úřadu.
Nyní pracuje sportovní komise ve složení: Petr
Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Pavel Kuka
a Lukáš Málek. Jelikož organizací sportovní činnosti
se u nás zabývají především místní spolky a sportovní kluby, je činnost komise především o spolupráci s nimi. A k tomu patří mimo jiné rozdělování
obecních dotací pro jednotlivé spolky. To je pro
všechny samosprávy složitý oříšek a opravdu se
ukazuje, že transparentně a spravedlivě všechny
podělit není jednoduché. V minulém roce jsme ve
spolupráci s radou obce začali vytvářet rámec pro
jednotné podávání žádostí o obecní dotace. Vytvořili
jsme směrnici o poskytování dotací a zároveň formulář žádosti, která platí pro veškeré peníze rozdělované obcí mezi spolky. V letošním roce se
směrnice i žádost musely díky změně zákona přepracovat, ale nyní se již finalizují a vše by mělo být
co nejdříve zveřejněno.
Jak proces podávání žádostí vypadá? Zatímco
dříve se podávala žádost na každou akci, kterou
jakýkoliv spolek pořádal, samostatně, nyní je situace

jiná. Každý zájemce o obecní dotace musí vyplnit
formulář žádosti o dotace pro celý kalendářní rok.
Komise tyto formuláře prostuduje a zjistí, zda
neobsahují formální nedostatky a zda spolek nemá
z minulosti nějaké resty. Pak posoudí oprávněnost
dotací a navrhne jejich výši v rámci rozpočtu obce.
Pokud jsou jakékoliv rozdíly či nejasnosti, pozve na
jednání komise zástupce spolků, aby zde vysvětlili
svůj záměr a zdůvodnili výši příspěvku. Potom
komise vše znovu projedná a pošle radě obce finální
návrh na rozdělení dotací pro kalendářní rok. Obtíž
je v tom, že prostředky nejsou neomezené a nikdy
nelze uspokojit úplně všechny. Díky tomu, že vše
probíhá transparentně, žádosti i výsledky se zveřejňují na internetu, tak věřím, že naše snaha
o spravedlivé a jasné rozdělování obecních peněz
je vidět.
Do budoucna bychom si všichni přáli, aby se
prohloubila spolupráce mezi spolky v naší obci.
Aby jirčanští hasiči úzce spolupracovali s psárskými
a naopak, aby si psárští fotbalisté více pomáhali
s jirčanskými a naopak. Ostatně touto spoluprací
byla podmíněna zvýšená podpora v minulých
letech.
Jediné, co mě trochu trápí, je vzrůstající administrativní náročnost, která je často na hranici možností spolků, kde všichni pracují zadarmo, dobrovolně a nemají k sobě administrativní síly. No
a samozřejmě by bylo milé, kdyby peněz z obecního
rozpočtu na aktivity spolků bylo mnohem více, než
je teď, ale vše je dáno možnostmi obecního
rozpočtu.

Členové sportovní komise

Petr Jaško
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Milan Vácha

Pozvánka na Multikulturní charitativní festiválek –
Laguna Fest 2015

Milan Zetocha

Pavel Kuka

Lukáš Málek
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KDY: 7. listopadu 2015, 15–22 hodin
KDE: 
Multifunkční tělocvična Domova Laguna
Psáry a přilehlé prostory
Multižánrový hudebně kulturní charitativní festival
je určený jak pro festivalové návštěvníky, tak pro
klienty Domova Laguna Psáry. Festival propojí obě
skupiny a společně je provede cestou různých kulturních, hudebních a kulinářských zážitků až k večernímu překvapení. Akce má
dva cíle. Prvním cílem je
udělat spokojenými
a šťastnými jak festivalové
návštěvníky, tak klienty
Domova Laguna. Druhým,
neméně důležitým cílem,
je vybrat peníze, ať už od
sponzorů,
partnerů
a dárců nebo účastníků na
jasně definovanou aktivitu, která pomůže klientům
Domova Laguna Psáry
v jejich nelehké cestě
životem. V závislosti na
velikosti vybrané částky
se bude jednat například
o financování rekondičních pobytů pro klienty
a také o finanční podporu
Celoživotního vzdělávání
klientů Domova Laguna
Psáry.
V rámci festivalu
vystoupí hudební skupiny různých stylů a žánrů,
v malém sálku se budou
konat divadelní představení pro děti i dospělé.
Pro teenagery jsme
kromě koncertů připravili exhibiční vystoupení
Parkour – Nový pohyb.
Pro děti budou připravené
hry, soutěže a také taneční
školička. Pro všechny
bude k dispozici občerstvení včetně kulinářských
specialit a výrobků pekár-

ny Domova Laguna.
Detaily, program a aktuální informace najdete na našem facebooku:
www.facebook.com/LagunaFest2015
Těšíme se na vás !
Pavel a Lucie, za organizační tým
Kontakt: 724 596 438, 776 576 488
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise
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Staročeský advent
Zveme Vás v sobotu 28. listopadu od 13 do
18 hodin na předvánoční staročeské setkání na
dolnojirčanské
návsi.
Stejně
jako
v minulých letech se
můžete těšit na
bohatý program,
jehož hlavními hvězdami
budou
Světlana Nálepková,
Valentina Mihely
z Dolních Jirčan,
která je členkou
operního sboru
Národního divadla,
a již tradičně i děti
z mateřské a základní školy. Součástí

odpoledního programu bude představení obecního kalendáře pro rok 2016, který je opět sestaven
z fotografií zaslaných našimi občany. Seznámíte se
i s maketou nového
polyfunkčního
domu U svatého
Václava, jehož projekt již postoupil do
fáze realizace.
Předvánoční
atmosféru doladí
pečené kaštany,
trdelník, medovina
a řada dalších tradičních pochutin. Po
setmění bude rozsvícen vánoční strom.

Předvánoční
setkání

Diskuzní středa
Všechny naše seniory zveme na další setkání
z cyklu Diskuzní středa, během něhož se můžete
při neformální diskuzi ptát místostarostky Vlasty
Málkové na to, co Vás zajímá z dění v obci.
Setkání se uskuteční 18. listopadu od
14 hodin na OÚ Psáry.
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Sociální komise již tradičně zve všechny místní
senio
ry na předvánoční
setkání, které proběhne ve
čtvrtek 17. 12. 2015 od 14
hodin na obecním
úřadu.
Těšit se můžete na
pohodovou sváteční atmosféru plnou
povídání, zpěvu
dětí z místní
školy, jídla
a pití.
Cukroví
vítáno.
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Sociální komise Vás jako každý rok zve na celodenní
předvánoční zájezd dne 5. prosince, který tentokrát poprvé
zamíří do Norimberku.
Norimberský „Christkindlesmarkt“ je největší
vánoční trh ve střední Evropě (podobně jako vánoční
trhy v Drážďanech) – navštíví jej přes 2 milióny
návštěvníků. Trhy se pořádají na náměstí Hauptmarkt
(v okolí kostelů Panny Marie a sv. Sebalda) v historickém
jádru města a tvoří je přes 200 stánků s nabídkou
vánočního zboží. Místní specialitou jsou norimberské
perníčky a biskupské chlebíčky, klasickou místní
specialitou nejen o Vánocích jsou norimberské klobásky. Pokud máte rádi čokoládu, pak si určitě užijete.
K mání je jakékoli ovoce obalené v čokoládě, dokonce
i chilli papričky.
Pro děti je určeno náměstí Hans Sachs Platz, kde
jsou speciální „dětské vánoční trhy“. Téměř celé

náměstí zabírá dvoupatrový historický kolotoč. Využít
můžete i projížďku historickým poštovním vozem
taženým koňmi.
Cena zájezdu je pro občany Psár a Dolních Jirčan
300 Kč, pro ostatní 450 Kč. Cena neobsahuje žádné
pojištění.
Své místo si rezervujte včas na pokladně obecního
úřadu u paní Šimkové. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. Čas odjezdu je v 7 hodin
ráno z tradičních zastávek Psáry – pekárna, OÚ Psáry,
náves Dolní Jirčany.
Případné dotazy Vám zodpovíme na
malkova@psary.cz nebo na tel. 241 940 454.

Zkrášlete svůj vánoční stůl!
Než začnou vánoční svátky, můžete si na
obecním úřadu vlastnoručně vyrobit
adventní věnec či jiné vánoční dekorace.
Zájemci se sejdou 29. listopadu od
13.30 do 17 hodin na Obecním úřadu.
Vzhledem k omezenému počtu míst je
nutná rezervace na e-mailu:
vodickovab@seznam.cz. Na místě budou
jako obvykle k dispozici jedlové větve,

vázací drát a přízdoby.
Při rezervaci si můžete zároveň objednat korpusy na věnce, podkalíšky na
svíčky a svíčky.
Vstup je zdarma, občerstvení je
vítáno.
Platit na místě budete pouze skutečně odebraný materiál.

Divadelní a muzikálový podzim se blíží!
Děkujeme za Váš zájem o vstupenky na kulturní
akce v Praze. Opět byly rychle vyprodány!
Do muzea voskových figurín a na muzikálovou
komedii Mýdlový princ odjíždíme 12. listopadu již
ve 14.50 hod. ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a D. Jirčany!

Vstupenky na představení Svaté neřesti v divadle
Gong, které se v září neuskutečnilo, jsou platné na
termín 26. listopadu. Odjíždíme ze zastávek Psáry,
OÚ Psáry a Dolní Jirčany v 17.45 hodin.
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Vydařený zájezd do Toskánska

Alice Petermanová

Svatováclavské posvícení
V neděli 27. září se na dolnojirčanské návsi uskutečnilo již čtvrté svatováclavské posvícení. Po celý
den se návštěvníci mohli bavit řadou vstupů skupiny
historického šermu Allgor, která zahrála gotickou
pohádku O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli,
hrůzu pouštěl mistr kat a jeho útrpné právo, následoval šavlový tanec a královský šermířský turnaj.
K večeru nás překvapil fakír, který předvedl jak chrlení
ohně, tak své lůžko ze skleněných střepů, na které si
lehl a jedna z návštěvnic mu přešla po zádech! Celý
den nás provázela dobová historická hudba Bakchus.
K posvícení již tradičně patřilo vystoupení dětí
z mateřské a základní školy. Několik z malých účastníků si mohlo doopravdy vyzkoušet, jak těžké je

Když účastnici Univerzity třetího věku po absolvování semestru Italská renesance prohlásili, že by
nebylo špatné vidět vše na vlastní oči, netušili, že se
jim jejich přání splní. Jako v pohádce „do roka a do
dne“ členky sociální komise naplánovaly program
několikadenního zájezdu do Toskánska.
Plný autobus odjížděl ve středu 7. října za deštivého rána. O to příjemnější byl příjezd do městečka
Montecatini Terme, kde bylo večer příjemných 23°C.
Tyto lázně byly výchozím bodem pro výlety po
památkách. A tak jsme druhý den vyrazili do města
Pisa, prohlédli si světoznámou šikmou věž, baptisterium, dóm a spoustu jiných zajímavostí. Následovalo
etruské město Lucca a čas zbyl i na odpočinek u moře
ve Viareggiu. Druhý den nádherné městečko San
Gimignano, vila Medicejských a výlet lanovkou do
původního Montecatini. Třetí den byl celý určen na
návštěvu Florencie.
Ať už se vypravíte do Toskánska kvůli historii,
umění či vínu, nebudete litovat. Ani my jsme

Vlasta Málková
bojovat mečem a natrénovat základní postoj a výpady. Návrat do středověku zažili účastníci na vlastní
kůži i v restauraci Kratochvíle, kde se ten den obsluhovalo v dobových kostýmech. Tomu byla uzpůsobena i nabídka jídel, které dominovaly husy a kachny.
Restaurace Na Kopečku měla již tradičně venku stánek
s grilovanými pochoutkami a nabízela další oblíbené
posvícenské pokrmy. Sváteční atmosféru dolnojirčanského náměstí doplňovaly stánky okolo náměstí
s širokou nabídkou pochutin a produktů.
Mezi dětmi byly velmi oblíbené houpačky, které
zapůjčil pan Kostelecký, za což mu děkuji.

Blahopřejeme našim
občanům,
kteří v listopadu
a prosinci oslaví
významné životní
jubileum
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nelitovali. Naopak, přijeli jsme nadšení
a mrzelo nás, že celý výlet uběhl moc
rychle.
Velké díky patří člence sociální komise
Jitce Svobodové, která nám dělala průvodkyni a o všechno se starala. Její výklad byl
perfektně připravený, všechno klapalo –
zkrátka má od nás 1*. Nesmíme zapomenout ani na místostarostku Vlastu Málkovou,
která nejen že se o zájezd zasloužila, ale
celou dobu nás rozmazlovala „sladkými
tečkami“. Takže tady je také 1* na místě.
Už se těšíme na další výlet!
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Polyfunkční dům U sv. Václava v Dolních Jirčanech
Projekt polyfunkčního domu U sv. Václava v Dolních Jirčanech postoupil do fáze
realizace a rádi bychom Vám představili jeho tým:
architekt Ing. arch. Peter Máťuš
Ing. arch. Peter Máťuš studoval architekturu na
Slovensku a v Itálii se specializací na obnovu kulturního dědictví a tvorby v památkově chráněném
prostředí. Podílel se například na obnově zámku
v Solčanech, navrhl varhany v kostele Sv. Vincenta
de Paul v Bratislavě včetně realizace umělecké výzdoby, projektoval a realizoval řadu rodinných a bytových
domů, zahrad a interiérů, věnuje se i stavebnímu
a technickému dozoru.
ředitel realizačního týmu Ing. Martin Žák
špičkový manažer, jehož odborná praxe při realizaci občanských staveb a investičních celků se počítá
na desetiletí. Prošel cestu od mistra až po projektového manažera na stavbách pro české i zahraniční
zákazníky. Jeho reference zahrnují například stavby
jako Office Centre Vinohrady, rekonstrukci a dostavbu
KB na Václavském náměstí či KOC Nový Smíchov.
V závěrečných fázích realizace klienti polyfunkčního
domu sv. Václava rozhodně ocení i jeho další služby
– návrhy a realizace interiérů, design, výrobu a realizaci
nábytkových solitérů a kompletních interiérů, kterou
bude pro tento projekt mimo jiné zajišťovat i jeho
rodinná firma nábytek Jacques Dolní Břežany.
inženýring zajišťuje Ing. Jiří Nohejl
autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb. Jeho
odborná praxe zahrnuje například technickou a administrativní přípravu realizace stavby 65 rodinných

domů v k. ú. Zbuzany (okres Praha–západ), zpracování
změny územního plánu č. 1 obce Zbuzany, technický
dozor na stavbě hotelu v Rožmitále pod Třemšínem
či projednání správního řízení na stavbě bytového
domu „Z“ Na Hřebínkách, Praha 5.
přípravář Ing. Oldřich Nýdrle
přípravář Ing. Oldřich Nýdrle má 40letou praxi v oboru
zpracování projektů organizace výstavby do všech
stupňů dokumentace, harmonogramů projektové
a investorské přípravy a realizace staveb. Jeho referencemi jsou například OC Chodov, OC Černý Most,
OC Šantovka – Olomouc, rekonstrukce Státní opery
Praha, bytové domy – Bydlení Nad Přehradou, Nová
Harfa, Nový Barrandov a řada dalších.
obchodní ředitelka – Mgr. Lucie Legnerová
pohybuje se v realitní branži více než 10 let. Působila
např. na pozici projektový manažer v rámci rezidenčního developerského projektu Nový Jenštejn. V rámci
dosavadní praxe na minulých projektech realizovala
nejen samotný prodej a kontakt s dodavateli, klienty
a bankou financující projekt, ale zajišťovala i celou
právní stránku uvedeného projektu. Vzhledem
k tomu, že současně působí jako samostatný advokát
se zaměřením zejména na právo nemovitých věcí
a obchodních korporací a smluvní právo, bude mít
vedle řízení prodeje kapacit polyfunkčního domu
U sv. Václava opět na starosti i zajištění celé právní
stránky realizovaného projektu.

Aktuální stav zájmu o prostory v polyfunkčním domě U sv. Václava
Závazně je nyní za účelem koupě rezervováno
celkem 17 samostatných jednotek (9 bytových
a 6 nebytových) a 12 garážových stání. Největší zájem
ze strany kupujících je o bytové jednotky velikosti
1+kk a 2+kk a zároveň o exkluzivní byty se střešními terasami, případně předzahrádkami.
Velký zájem je o koupi nebo nájem obchodních
prostor v projektu. Rezervovány, případně prodány

jsou již prostory pro lékárnu, cukrárnu a prodejnu
potravin. Jednáme se zájemci o poštu, restauraci,
nehtové studio, lékařské ordinace a prodejnu dámské
módy. Zaznamenali jsme i informační poptávky o další
prostory a parkovací stání.
ZÁJEMCI o další informace nás mohou kontaktovat
mailem na: p
 rodejCSVJ@seznam.cz, nebo tel.
602 304 915. 
– komerční sdělení –

Dolní Jirčany/Psáry:
„POLYFUNKČNÍ DŮM U SVATÉHO VÁCLAVA“ – filosofie stavby

 Pane architekte, polyfunkční dům, který vyroste V Dolních Jirčanech na pozemku naproti školce
u Ingmaru, je v projektové dokumentaci pojmenován jako dům U svatého Václava. Co Vás vedlo
k tomuto pojmenování?
Kníže Václav je pro mne dědicem království českého a jako tisíciletá autorita hlavním patronem Čech
a Moravy - prostě symbolem české státnosti. Jeho
patrocinium je uloženo ve stovkách českých kostelů,
kaplí a soch podél cest v krajině a také v jirčanském
kostele, který mu je zasvěcen. Je tedy s touto lokalitou
bytostně spjat, a to ve spojení s velmi dlouhou tradicí
osídlení tohoto místa mne vedlo k této asociaci.
Další neméně důležitou skutečností je fakt, že
kníže Václav byl a je, jako lidská bytost a velká osobnost, uctíván, milován a zobrazován jako jemný
a autoritativní člověk, který svým životem a svými
činy byl velmi užitečný pro své okolí. Žil v pokoře
a byl oblíben pro lásku a službu svým bližním. I tento
dům, zahrnující jak bytové, tak i široké spektrum
nebytových vnitřních a venkovních prostor chce
a bude především sloužit. Jistě bude nejen pro své
obyvatele, ale pro celou místní komunitu užitečný.
 Vnější tvary stavby značně vybočují z toho, co
je v okolí obvyklé – proč?
Umělecký koncept domu U svatého Václava
v Dolních Jirčanech a jeho kompoziční záměr byl
inspirován jemnými a rozvolněnými liniemi, které by
měly asociovat přirozenost. V přírodě pravý úhel

neexistuje, je to vynález člověka, stejně jako černá
barva. Dům U svatého Václava vychází z přirozených
linií zpracovaných tak, aby sloužily člověku jako
inteligentní bytosti. Je plný světla a čerstvého vánku
na straně jedné, moderní, velmi pečlivě propracovaný
a plně funkční na straně druhé.
 Primárním cílem tohoto projektu je tedy odlišit
se?
Ano, právě svým vzhledem a funkčností se dům
U svatého Václava chce diametrálně odlišit od „krabic
na bydlení – kvádrů na několik primitivních způsobů“,
jimiž je zaneřáděno široké okolí. V krajině nevelkých
českých vesnic Dolní Jirčany a Psáry, kde inteligentní
lidé žijí rozhodně více než 1000 let (vždyť jen první
písemný důkaz je z roku 1060), vytvoří dům U svatého
Václava prostor nejen pro bydlení potomků jejich
zakladatelů, ale především prostor pro prožívání
života na úrovni 21. století. A právě vytvoření prostoru
pro plnohodnotný všestranný život dědiců tohoto
nádherného místa je základní ideou celé koncepce
stavby. Stejně jako svatý Václav, světec, který je
staletým patronem i místního jirčanského kostela,
bude moderní dům U svatého Václava sloužit místním
obyvatelům.
 Na vizualizaci stavby vidím obraz svatého
Václava, to je u dnešních staveb dost neobvyklé.
Svatý Václav hledí z fresky svého domu, na které
je zpodobněn na koni s praporem, z východního
průčelí severního křídla směrem k místnímu kostelu

svého jména. Ano, filosofie domu U svatého Václava
je ve vícero směrech „jiná“. Na rozdíl od bezduše
poházených „krabic na lidi“ v okolních vesnicích je
zde místo nejen pro věci čistě praktické – obchody,
služby, restauraci, cukrárnu, lékárnu, ordinaci, terasy,
balkóny, garážová podzemní stání, ale nedílnou
součástí stavby jsou i zelené plochy se stromy a prostory pro umění. Dům není pouze stroj na bydlení,
svěřujeme mu velkou část svého života, budeme zde
přece se svými dětmi žít. A studánka s kašnou nebo
freska se svatým Václavem určitě potěší nejen děti,
ale všechny příchozí...
 Jde Vám tedy o spojení každodenního života
s uměním a tradicí?
Určitě, zárodek nového centra obcí Dolní Jirčany
a Psáry, dům U svatého Václava, bude díky všem
svým prvkům zanedlouho pulzovat životem a čilým
ruchem, bude zářit bílou slavnostní barvou a jeho
organickou hmotu ještě umocní horizontální linie
teras s bohatou vegetací. Hmota je segregována do
vizuálních plánů, v části nádvoří se zklidňuje a přechází do střídmých tvarů, tak, aby zde panovala
atmosféra klidu a pohody, aby se zde místní obyvatelé
a hosté této vesnice cítili dobře. Spojení s živly jsem
úmyslně nechal vyvrcholit ve studánce s tryskající
vodou na ose kompozice, kde v mém pojetí právě

voda evokuje dávnou tradici umísťovat klíčové prvky
a důležité trasy pozitivních energií v křížení s pramenem vody.
Každý dům má, dle mého názoru, své poslání
a smysl, i když málokdy vyřčené a určité. A není tomu
jinak ani v tomto případě, kdy můj koncept má svůj
půvab skýtající vzájemnou propojenost utilitárnosti
a „filosofické“ hloubky. Každý ho bude vidět jinak,
někoho provokuje, jiného může inspirovat ke zklidnění běhu života, nebo vybízet k rozjímavému
zamyšlení – proč? Odpověď je v samém názvu díla:
„Dům U Svatého Václava“.
Neodvážil bych se pojmenovat po nejvyšším
zemském světci stavbu tuctovou a obyčejnou. Nikoliv,
filosofie tohoto díla směřuje do Svatováclavské kaple
v Chrámu sv. Víta v Praze se sochou sv. Václava, která
se řadí k nejpůvabnějším gotickým sochám Evropy
vůbec. Kníže pohlíží andělským smířlivým, ale silným
pohledem na nás. Nesoudí, nediktuje, ale vábí k příkladu svého života. Jeho dílo, které zůstalo v našem
světě, má nekonečnou trvanlivost, jeho odkaz nezapadá prachem ani se nepodřizuje módním vlnám
– je věčné...
Ing. arch. Peter Máťuš
– komerční sdělení –

Havelské posvícení

Barbora Harenčáková a Markéta Větrovcová, SDH Psáry

Havelské posvícení se konalo v sobotu 17. října na hřišti v Psárech a bylo jako každý rok plné zábavy.
Počasí nám celkem přálo, a proto se do Psár
dostavil hojný počet návštěvníků, kteří si mohli
vychutnat sportovní výkony, ochutnat grilované
pochoutky, české pivo, cukrovou vatu a tradiční
trdelník. Ani v letošním roce nechyběly atrakce pro
nejmenší. Ti si mohli vyzkoušet skákací hrad, houpačky, řetízkový kolotoč, vláček a malování na
obličej.
Na dopolední hodiny byl naplánován fotbalový
turnaj mladších žáků a přípravek, který se však kvůli
nočnímu dešti nekonal. Zápas psárských žen, v oblečcích „sociálních pracovnic” z Perlovky, byl i přes mokrý
trávník odehrán a jako každý rok ženy starou gardu
psárských mužů převálcovaly. Po celé odpoledne
hrála živá hudba. V 15 hodin byl jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry předán nový hasičský
automobil, který byl vysvěcen místním knězem. K této
příležitosti promluvil starosta obce pan Milan Vácha,
místostarostka paní Vlasta Málková a velitel sboru

dobrovolných hasičů Dolní Jirčany pan Miloslav
Burián.
Večer se zábava přesunula do hospůdky Na hřišti,
kde si fotbalisté i fotbalistky po svých výkonech dali
zasloužené pivečko. Ke skvělé atmosféře přispěla
k posezení i k tanci skupina SMEČ.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Psáry má
nové hasičské auto
Trvale vzrůstající počet technických zásahů zabírá
dvě třetiny výjezdové činnosti většiny hasičských
sborů. I v naší obci se dlouhodobě vyskytla potřeba
vozidla určeného převážně na řešení technických
zásahů. Zvažovala se varianta pořízení ojetého automobilu, ale díky tomu, že se staré hasičské vozidlo,
které vyžadovalo stále větší náklady na údržbu
a provoz a do kterého by se v dohledné době musely
investovat velké peníze, podařilo výhodně prodat,
bylo rozhodnuto. Za tuto utrženou částku bylo pořízeno pro JSDH Psáry (jednotka sboru dobrovolných
hasičů), jejímž zřizovatelem je obec Psáry, zcela nové
vozidlo. To bylo pečlivě vybráno tak, aby po technické
stránce zcela splňovalo potřeby výjezdové hasičské
jednotky obce Psáry. Jedná se o zbrusu nový Renault
Master, jehož součástí je i nákladní přívěs, který bude
vhodný k transportu hasičských čerpadel při účasti
na požárních soutěžích, umožní zvládání likvidačních
prací v případě povodní a poslouží i při technických
zásazích (spadlé stromy, práce s motorovou pilou
v terénu, čerpací stanoviště, atd.)
Vozidlo umožňuje pohodlnou přepravu devíti
hasičů se základním vybavením a to i za předpokladu,
že budou připoutáni bezpečnostními pásy, což
předchozí vozidlo neumožňovalo. Vozidlo je moderně
vybaveno a splňuje veškeré technické podmínky pro
provoz hasičských vozidel na komunikacích.
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Tento zásahový automobil může být využit i v případě větších a časově náročnějších zásahů. Například
u hromadné havárie na Pražském okruhu či u rozsáhlejších lesních požárů. Zde může sloužit jako
dopravní či týlový, pro přepravu hasičů, výbavy,
pohonných hmot a stravy pro zasahující. Jelikož se
jedná o prodloužený mikrobus, máme tím oproti
minulosti konečně zajištěn bezpečný transport
našeho hasičského potěru na soutěže v hasičské
dovednosti.
Nechť tedy bezvadně slouží ke svému účelu a má
jen ty zásahy se šťastným koncem.
Miloslav Burián
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My z Pohádkového lesa počtvrté …

Martina Jedličková

Zní to jak parafráze na klapku ze známé české komedie. Ovšem toto není komedie, to je realita a vážná
věc. Pohádkový les měl totiž svou čtvrtou premiéru.
O úspěších Pohádkového lesa toho bylo každoročně napsáno spousta, tak za sebe letos nechám
mluvit i čísla a dovolím si zmínit i konkrétní jména.
Opět jsme se potkali na 20 stanovištích, na každém
byla nová pohádka a originální úkol. Za čtyři roky
trvání této akce jsme pro Vás již připravili 80 různých
pohádek či filmů a 80 různých úkolů.
I letos Lenka Málková malovala a tvořila, hrad
u vstupní brány se opět (jako každý rok) rozrostl.
Dostal novou věž a každé stanoviště obdrželo své
originální kulisy a kostýmy, za 4 roky tedy strávila
Lenka v průměru 8 měsíců svého života výrobou
a pořizováním veškerých nezbytností, bez kterých
se Pohádkový les neobejde. Děkuji, Leni, za to, že mé
neuskutečnitelné výmysly dokážeš zhmotnit!
Již minulý rok jsem psala o tom, že nám náš herecký
dobrovolnický fond zraje jak víno a nelze jinak, než
to letos opět potvrdit. Některé z kostýmů a kulis si
již vytváří naše nadšené stálice a herecké hvězdy
samy, že Dlouhý, Široký a Bystrozraký, a já

nepřestávám žasnout nad jejich tvůrčím elánem. Navíc jsme letos získali skutečně několik výjimečných autorských děl, jako byl ručně vyřezávaný
drak pana Tydlitáta, který zdobil stanoviště „Jak
vycvičit draka“. Děkujeme za něj, velmi si toho vážíme,
byl opravdu neskutečný! Jeho doprava na stanoviště
by bez Hynka Šorma nebyla vůbec možná. Stanoviště
„Mumie“ dokázalo, že Milan Zetocha dokáže vytvořit
vlastní Pohádkový les v Pohádkovém lese. Po loňské
dřevěné lávce a schodech na louku letos vybudoval
na pobytové louce archeologické naleziště, ve kterém
děti hledaly pravé egyptské mince, atmosféru dotvořil
kulisami a živými lamami a toto stanoviště právem
patřilo k těm nejúspěšnějším.
I letos byly před zahájením akce registrace dětí
na obě trasy vyčerpány, nebylo jediné volné místo
a museli jsme vysvětlovat všem volajícím, že skutečně
nemáme na webu žádnou chybu, že registrační
formulář funguje, ale bohužel to, co vidí, je realita
– kapacity jsou vyčerpány. Čekalo nás perné

Děkujeme:
yy panu Kukalovi, který nám opět zapůjčil prostranství u rybníka Kukaláku,
yy panu Tydlitátovi za výrobu dřevěného draka,
yy firmě Toypex (Alena Pexídrová) za časopisy Pastelka,
yy VHS Benešov za finanční příspěvek,
yy firmě Penam za cukrovinky,
yy hospodě Na Kopečku za buřty a limonády pro dětské účastníky,
yy skupině Fishmeni za hudební produkci.
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odpoledne s 500 dětmi!!! Za 4 roky trvání navštívilo
naši akci téměř 2000 dětí, a pokud k tomu připočítáme
i jejich rodiče, pak jsme se v lese a na hrázi rybníka
setkali s asi 4000 návštěvníky. Z dobrovolného vstupného, které se letos vyšplhalo na úctyhodných
24 400 Kč se při součtu 4 let stává téměř 90 000 Kč,
které byly vždy beze zbytku využity pro potřeby dětí

z MŠ a ZŠ Psáry a Mozaiky.
K počasí se není třeba ani vyjadřovat, Vlasta
Málková má svou organizaci vždy komplet pevně
v rukou a poroučí i větru a dešti. Tudíž jsme měli opět
slunečný letní den s teplotami tak akorát pro vodní
hrátky s aquazorbingem, který měl u dětí i dospělých
velký úspěch a čekaly se na něj dlouhé fronty. Kluci

Pohádkové putování od Slunečníka k Měsíčníkovi

E
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„Pohádkové putování od Slunečníka k Měsíčníkovi“,
společenská hra, kterou jsme nechali vytvořit včetně
originálních dřevěných figurek speciálně pro

účastníky letošního Pohádkového lesa. Věříme, že
udělala radost dětem nejen v cíli, ale bude je bavit
i při společných hrách s rodiči a kamarády.
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Bludičkobraní

se sice snažili vyhovět všem, ale s blížící se tmou to
prostě nešlo, takže příští rok…
I letos (jako každoročně) Vlasta Málková zajistila
pro děti originální vzpomínku na Pohádkový les 2015,
a to v podobě společenské hry, tentokrát z dílny
Lenky Málkové, Emy Chládkové, Terky a Kuby
Jedličkových.
Radost mám z toho, že nám pod rukama roste
nová generace dobrovolníků, kteří vzešli z dříve
aktivních účastníků a účastnic prvních Pohádkových
lesů, že Terko, Kikčo, Emi, Péťo?! A učit se mohou od
těch nejzkušenějších, že Marťo Komrsková (letos jako
Pipi), Markéto Chvátalová (Anička), Romčo Hájková
(Slepička a Kohoutek), Ondro Kracmane (Mrakomor),
Jani Šormová (Rio), Dane Grossi (Za humny je drak),
Lukáši Málku (Aladin) a pane starosto a Zdeňku Pletko
(Jak vycvičit draka)? Vy všichni ostatní, které jsem zde
nejmenovala, ale jejichž nadšení a ochoty si nesmírně
vážím, i Vy nově příchozí, kteří jste se stali součástí
této akce, prosím, pokračujte s námi! Vzrůstající
návštěvnost této akce svědčí o tom, že to společně

děláme dobře .
Zároveň velký dík patří těm, kteří nám zajišťují
veškerý organizační servis, odvoz kulis, posekání
trávy na hrázi a na loukách a v neposlední řadě
i občerstvení.
A na závěr mi prosím dovolte jeden soukromý
vzkaz s přáním do budoucna: Milánku Zetocho,
prosím, příště ještě ten Top Gun!

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a realizaci Pohádkového lesa pro stovky
našich dětí i dospělých. Děkuji také sponzorům a majitelům pozemků, kteří nám dávají každoročně
souhlas ke vstupu do lesa a k rybníku Kukaláku. 
Vlasta Málková
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Na Dolní Jirčany a Psáry padl podzimní chlad a byla
tma, že na krok nebylo vidět. Zkrátka počasí, že by
psa nevyhnal. O to zvláštnější bylo, že se v lese onoho
17. října děly podivné věci. Mezi stromy problikávala
světýlka, ozýval se dusot a lámání větviček, sem tam
kdosi zakřičel: „Červená, ne zelená, bacha, černá…“,
na hrázi rybníka Kukaláku a po cestě od něj poskakovaly barevné svítící balonky a vůbec byl na tuto
roční dobu a noční hodiny po vsi nebývalý ruch.
Není divu, konala se zde další z řady dětských akcí,
tentokrát těch nočních – Bludičkobraní. Svým charakterem byla odlišná od těch ostatních. Po známé
trase kolem Štědříku, hájovny a krmelce zpět na hráz
Kukalku nepotkávaly děti postavičky na stanovištích
a neplnily jejich úkoly, ale samy se staly součástí
bojové hry, v níž bylo nejdůležitější správné rozhodování, bystrost úsudku a taktika. Pochytat po lese
co nejvíce barevných Bludiček, když Vám v cestě stojí
nástrahy v podobě Bludiček černých, které nemilosrdně oberou o body každého, kdo si je vybere, nebyl

Martina Jedličková

snadný úkol. Nakonec vše dospělo ke zdárnému
konci a v deset večer odcházeli na trasu ti poslední,
nejodvážnější z řad nejstarších.
Bludičkobraní mělo úspěch – jak u dětí, tak
i u okostýmovaných dobrovolníků, kteří opět „dobrovolně“ mrzli přes tři hodiny v lese. Pracovat na této
hře byl zážitek už od počátku. Nevěřili byste, jak velký
byl mezi dobrovolníky zájem o to stát se černou
Bludičkou, která pouze škodí. Zpočátku to vypadalo,
že je jiná barva ani neláká. Nakonec se ale někteří
v zájmu hry dali přemluvit. Výhodou pro organizaci
bylo to, že pravidla na hru byla zveřejněna v předstihu
a děti měly možnost se s nimi seznámit, na startu tak
bylo vše bez průtahů a dlouhého vysvětlování.
Podle účasti je jasné, že hry, ve kterých děti musí
prokázat svou odvahu vůbec vejít do tmavého lesa,
jsou stále oblíbené, takže vzhůru do dalších ročníků
a dalších typů her. Díky moc všem, kteří se do této
akce zapojili, doufám, že jste ji neodnesli rýmou
a nachlazením. 
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Žijí mezi námi

Míla Burián: Tahle práce mě baví

Lucie Libovická

Představovat Mílu Buriána, hasiče profesionála i „dobráka“ z Dolních Jirčan, je nošením dříví do lesa.
O širokém záběru činnosti jednotky JSDH se navíc můžete dočíst v téměř každém Psárském zpravodaji. O čem
však mnozí neví, je jeho dlouholeté působení ve vyprošťovacím týmu, který pomáhá u nás i ve světě při
přírodních katastrofách. Po dubnovém zemětřesení v Nepálu vyrazila jednotka USAR na pomoc obětem
a Míla Burián byl její součástí.
 Co název USAR znamená?
Je to zkratka anglických slov Urban Search and
Rescue Team, což znamená vyhledávací a záchranný
tým. Je to jednotka, která se specializuje na vyhledávání a zachraňování lidí při katastrofách. USAR tým
má odřad, který se věnuje podpoře úrazové nemocnice. Český civilní trauma tým, jehož jsem členem,
se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících složek
– úrazové nemocnice v Brně a hasičského záchranného sboru, který poskytuje zdravotníkům technickou
podporu, tj. stavbu a zajištění chodu nemocnice.
V Čechách jsme zasahovali s technickou částí odřadu
například u spadlého mostu ve Vilémovicích, kde
jsme vyprošťovali čtyři oběti.
 Kde ve světě už česká složka USAR týmu zasahovala?
názory, že je to nebezpečné, ale já to tak nevnímám.
Bylo to například v Alžíru, Íránu, Pákistánu či
Nikdo se navíc nestihne bát příliš dopředu, doma
Nepálu.
hlásím odjezd až na poslední chvíli. Jsou na to už
 Jak ses k práci ve vyprošťovací jednotce dostal?
zvyklí, protože nikdy dopředu nevím, zda se jedná
Když se USAR asi před 15 lety zakládal, byl jsem
o cvičení nebo o ostrou akci. Tentokrát nás povolali
hasič, potápěč a vrtulníkový záchranář, což je skupina,
27. dubna a za dva dny jsme již přistávali v nepálském
ze které se členové jednotky tehdy rekrutovali. Moc
Káthmándú.
jsem neváhal a stal se členem od samého začátku
 Co se v Nepálu stalo?
existence této jednotky.
V dubnu postihlo Nepál velké zemětřesení a naše
 Na nebezpečí jsi zvyklý, zasahovat ale delší
vláda byla nepálskou požádána o pomoc. Dorazili
dobu v zahraničí je přeci jen něco jiného. Jak to
jsme na místo až několik dnů po katastrofě a sloužili
prožíváš ty a tvoji blízcí?
jsme jako sekundární záchranný tým, který nahrazoval
Když na nějakou situaci léta trénuješ, tak jsi na ni
v tu chvíli nefunkční místní zdravotní systém. Měli
připravený a nepřemýšlíš, zda tě tam čeká nepohodlí
jsme na starosti ošetřování zraněných, ne jejich
či ti něco hrozí. Je jasné, že ve svém okolí slýchávám
vyhledávání a záchranu ze sutin.
 Jak takový přesun z Čech na místo katastrofy
probíhá?
Sešli jsme se v Praze na hasičské stanici, kde jsme
dali dohromady věci, a na letišti v Ruzyni jsme si vše

během jednoho večera naložili ručně do letadla, což
byla pěkná fuška. Tradičním kamenem úrazu našeho
českého záchranného týmu je rychle sehnat dostatečně velké letadlo, protože naše vojsko má jen malé
CASY. Nad Káthmándú jsme kroužili několik hodin,
neumožnili nám však přistání, a tak jsme zamířili do
Dillí, kde jsme měli pár hodin pauzu. Problém byl
v tom, že na takové misi jste plni adrenalinu a mně
se nedařilo usnout. Když jsme dostali slot na přistání
v Káthmándú, měl jsem za sebou již 48 probdělých
hodin. Po přistání jsme zjistili, že letiště je díky zemětřesení téměř opuštěné a jen američtí poradci řídí
provoz na kontrolní věži. Letadlo jsme si opět ručně
vyložili a naložili jej zavazadly občanů EU, kteří se
z Nepálu evakuovali. Poté se náš tým rozdělil a jeho
větší část jela do postižené oblasti najít kontaktní
osobu a zajistit místo pro nemocnici. Já a můj parťák
jsme zůstali na letišti a měli za úkol hlídat věci vyložené z letadla a naložit je poté na náklaďák. Když
jsme náš „vláček“ opět našli, zjistili jsme, že se stal
předmětem osobního zájmu místních vojáků a jejich
rodinných příslušníků. Byla to docela vypjatá situace,
kterou se nám podařilo zvládnout, a přišli jsme tak
jen o část balené vody a pár zdravotnických pomůcek.
Seděli jsme každý z jedné strany hromady a hlídali.
Když přijely náklaďáky, vše jsme ve dvou lidech
naložili a odvezli do nedaleké nemocnice. Teprve
pak jsem padl do postele a po třech dnech usnul.
 Náročný začátek. Jak pokračovala mise dál?
Odpoledne jsme odjeli na místo určení, což bylo
asi 80 km severovýchodně od Káthmándú. Tam jsme
museli do rána postavit nemocnici, což je soustava
nafukovacích vzájemně propojených stanů. Je v nich
triáž (rozdělení pacientů), dvě ordinace, sklady a lůžkové oddělení. Teprve poté jsme stavěli sekundární
stany, které byly určeny pro nás. Zdá se to složité,
protože tábor musí splňovat řadu parametrů, je to
však součástí našeho každoročního tréninku.
 S jakými zraněními jste se v nemocnici nejčastěji setkávali?

Miloslav Burián je zastupitel obce Psáry, velitel
čety hasičského záchranného sboru hlavního města
Prahy – stanice 8 v Radotíně, člen vyprošťovacího
mezinárodního týmu USAR, velitel jednotky JSDH
Dolní Jirčany, řidič zdravotnické záchranné služby
hl. m. Prahy, manžel a otec dvou dětí, nadšený
motorkář.
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Pracuju dlouhá léta u pražské záchranky, kde lidé
výjezdy poměrně často zneužívají doslova pro maličkosti. Tady jsme naopak nebyli schopni uvěřit, co
jsou lidé, navíc se stoickým klidem a odevzdaností,
schopni vydržet. Přišla k nám například žena s mrtvým
dítětem v náručí. Spadl na ni při zemětřesení kámen,
ona potratila, a ač měla sama velké zdravotní problémy, několik dní putovala z hor k nám. Nebo jeden
malý kluk měl polámané obě ruce a dva dny šel podél
potoka do údolí, kde ho našli vojáci a vrtulníkem ho
transportovali k nám. Takové následky zemětřesení
jsme řešili prvních pár dní po příjezdu, pak se na nás
začali obracet místní spíše se svými dlouhodobějšími

zdravotními problémy. Proto odletěli domů lékaři
traumatologové a na jejich místo přijeli potřebnější
pediatři, internisté, chirurgové atd.
 Spolupracovaly mezinárodní týmy navzájem?
Bez toho by to nešlo. Vedle nás byla vojenská
základna, na které se soustřeďovala veškerá materiální
pomoc a přistávaly zde vrtulníky se zraněnými.
Sousedili jsme i s nemocnicí s japonskými lékaři, kteří
měli k dispozici mobilní rentgen, který nám usnadňoval práci. Sloužili tam v rámci katolické charity také
polští dobrovolníci, vysloužilí vojáci, kteří měli na
starost velmi nevděčnou, ale tolik potřebnou práci
při katastrofách – triáž, tedy rozřazení zraněných, při
které mnohdy rozhodujete o životě a smrti lidí.
 Jak dlouho jsi v Nepálu byl a co bylo náplní tvé
práce?
Strávil jsem tam s prvním týmem 18 dní a byla to
velká zkušenost. V rámci dne jsme se střídali ve
službách, při kterých jsme buď sloužili v nemocnici,
nebo jsme jezdili na mise do okolí. Pronajatý pick
up, který sloužil jako dodávka i jako sanitka, jsme
naložili zdravotnickým materiálem a společně s dalšími auty, ve kterých byli dva hasiči, tlumočník,
zástupce místní samosprávy, doktor, sestra a pár
vojáků, jsme jeli vysoko do hor. Tam jsme postavili
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stan a začali přijímat a ošetřovat zraněné. Tehdy jsem
objevil význam slov chudoba. Lidé tam žijí v pro nás
neuvěřitelných podmínkách ztížených navíc zemětřesením a nedostatkem základních životních potřeb.
Přesto si na nic nestěžují, neoplakávají minulost, ale
žijí přítomností.
 Setkal ses s mnoha silnými příběhy, dokáže tě
ještě po letech služby ještě něco rozhodit?
I toho nejotrlejšího chlapa v téhle branži něco
dostane, každý to však má jinak. Mne dostal příběh
malého desetiletého kluka. Ve spadlém domě zůstali
zasypáni jeho rodiče a on se hladový a zesláblý vracel
každý večer, živil se jen kradením jídla v okolí a odmítal komunikovat s humanitárními pracovníky. Ti nás
požádali o pomoc, a tak jsme jej chytili, ošetřili
a nakrmili. Trpěl posttraumatickým šokem, podařilo
se nám pro něj zajistit další péči a snad je v pořádku.
Víš, mám syna ve stejném věku… Není se co divit,
že jsme díky tomu psychickému vypětí všichni
o mnoho víc kouřili než doma, zejména když na místě
platí přísný suchý zákon a nelze napětí uvolnit třeba
skelničkou alkoholu. Naštěstí jeden kluk z týmu jezdí
jako kulisák s Partičkou, má haldu skvělých nápadů,
a tak jsme se odreagovávali různými hrami.
 Říká se, že hasič je mistr devatera řemesel.
Platilo to i v Nepálu?
To si piš! Byli jsme schopni opravit budovy, udělat

Jiří Michna DiS, zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
srpen a září 2015

nábytek, naši strojníci rozchodili agregát v nemocnici,
opravili jsme si elektriku, auto bylo neustále v naší
práci. A když jsme zažili následné zemětřesení, které
shodilo již poškozené budovy, dokázali jsme rychle
zasáhnout a pomoci.
 Možná někoho napadne otázka, jak je takováto
mise honorována?
Dostávám výplatu, jako kdybych chodil do práce,
a k tomu diety podle tabulek, které jsou stejné pro
policisty nebo záchranáře pracující mimo území ČR.
To je celé, a abych nezapomněl, od ministra jsme
dostali odznáček. Takže uznáš, že žádný velký balík
se nekonal a tuhle práci děláme všichni opravdu
proto, že nás baví.

Mladí hasiči opět v akci
Kroužek mladých hasičů byl ve školním roce
2015/2016 zahájen 30. 8. 2015 ve Psárech na Vápence
akcí Rozloučení s prázdninami. Pro děti zde byla
připravena krátká trasa s několika úkoly, kde děti
ukázaly, co už se u nás naučily a co si pamatují. Po
splnění všech úkolů a rozdání diplomů za účast bylo
připraveno pro děti i jejich rodiče malé občerstvení
formou opékání buřtů.
O týden později, v pondělí 7. 9. 2015, jsme uspořádali první schůzku mladých hasičů. V tomto školním
roce se přihlásilo 19 dětí ve věku od 6 do 15 let.
Pravidelně procvičujeme všechny části Závodu
požárnické všestrannosti. Zlepšujeme i fyzickou
kondici našich dětí. Běháme, posilujeme, hrajeme
různé hry, aby si naši mladí hasiči při závodě nestěžovali, že je „bolí nožičky“ a že tedy už nemůžou
běžet dál, i když je cíl ještě daleko. Takto se připravujeme jedenkrát týdně.
Na konci října či začátkem listopadu pojedeme na
1. část hry Plamen, kterou je Závod požárnické všestrannosti. Rádi bychom se tohoto závodu zúčastnili
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se všemi dětmi, chtěli bychom tedy soutěžit jak
v kategorii mladších, tak v kategorii starších.
Minulý rok jsme se s dětmi jeli podívat na Závod
požárnické všestrannosti do Lhoty, abychom zjistili,
co nás v letošním roce čeká. Přivezli jsme si bohaté
zkušenosti a nové vědomosti. Soutěžní týmy zde
bojovaly o co nejlepší čas a co nejméně chyb. Na
tomto závodě jsme se přesvědčili, že se naše děti
mají ještě hodně co učit a zlepšovat. Viděli jsme
střelbu ze vzduchovky, poznávání topografických
značek, určování azimutu pomocí mapy a buzoly,
ošetření a transport zraněného, správné vázání uzlů,
překonání překážky v podobě ručkování po laně,
označování technických prostředků a určování, jaká
látka se čím hasí.
Pokud byste měli zájem o přihlášení vaší dcery/
syna do kroužku mladých hasičů, ozvěte se p. Honkovi
na tel. čísle 603 182 279. Schůzky mladých hasičů se
konají každé pondělí od 17 hodin na hřišti ve Psárech.
Markéta Větrovcová,
vedoucí mládeže SDH Psáry
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yy 1. 8. v 7.30 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa rasy zlatý retrívr v ul. Pražská, kterého
se oznamovateli podařilo odchytit. Strážníci si po
příjezdu na místo psa převzali a následně ho
umístili do pohotovostního kotce obce Psáry.
yy 1. 8. v 10.45 hod. v obci Psáry bylo
v prostoru lesa zjištěno zaparkované
osobní motorové vozidlo. V blízkosti
vozidla se nenacházela žádná
osoba, proto strážníci umístili na
vozidlo výzvu pro nepřítomného
přestupce. Později se ukázalo,
že se jednalo o vozidlo, jehož
řidička prováděla práce na lesním porostu a vjezd do lesa měla
povolen.
yy 2. 8. ve 12.30 hod. přijala hlídka
MP oznámení o ztrátě opičky, která
se majitelce ztratila v ul. Ve Stráži
v obci Psáry. Zanedlouho ale opičku její
majitelka sama našla.
yy 3. 8. ve 12.30 hod. přijala hlídka MP oznámení
o probíhajícím sporu mezi sousedy v chatové
oblasti v obci Psáry. Strážníkům se pro tentokrát
podařilo spor uklidnit. Nesmířlivá situace bude
mít ale s největší pravděpodobností dohru u přestupkové komise.
yy 3. 8. v 0.00 hod. byl při provádění hlídkové činnosti ul. K Lůžku zjištěn strážníky MP projíždějící
motocyklista, jehož spolujezdec neměl na hlavě
nasazenou ochrannou přilbu. Jednání spolujezdce
hlídka řešila jako dopravní přestupek.

yy 14. 8. v 9.15 hod. přijala hlídka MP telefonické
oznámení o odstaveném osobním motorovém
vozidle v ul. Baba III. v obci Psáry, které brání
v průjezdu ostatním vozidlům. Po příjezdu hlídky
MP se na místě nikdo nenacházel, proto strážníci
na vozidlo umístili výzvu pro nepřítomného
přestupce. Později bylo zjištěno, že se
jedná o odstavené vozidlo s poruchou
motoru.
� 14. 8. ve 23.45 hod. bylo hlídkou
MP zjištěno nefunkční veřejné
osvětlení v ul. Horní v obci Dolní
Jirčany. Závada byla oznámena
příslušnému odboru obce Psáry.
� 17. 9. ve 13.15 hod. přijala hlídka
MP oznámení o muži, který se pohybuje po komunikaci u výjezdu z MŠ
Psáry v ul. Pražská a rozhazuje rukama.
Strážníci na místě zjistili třiačtyřicetiletého
muže, který uvedl, že se jen snaží řídit dopravu. Strážníci muže z pozemní komunikace
vykázali.
yy 18. 9. ve 23.45 hod. přijala hlídka OP oznámení
o muži ležícím na zemi v ul. K Junčáku. Strážníci
na místě zjistili podnapilého muže, který zde po
„náročné“ noci pouze odpočíval. Po nezbytném
prověření, zda nejde o hledanou osobu, strážníci
muže z místa doprovodili do nedalekého místa
bydliště.
yy 19. 9. v odpoledních hodinách v ul. Kutná
poskytla hlídka MP součinnost hlídce PČR při
zajištění místa dopravní nehody a usměrňování
silničního provozu.

Bazárek / Home bazar

Nabízím k prodeji dětské oblečení pro chlapce od
0 měsíců do 10 let. Z nabídky je možno si vybrat,
letní i zimní oblečení (např. bundy, kombinézy, svetry, mikiny, trika, boty, holínky, čepice, šály, brýle, atd.)
Dále nabízím kočárek trojkombinace Jane, přebalovací pult, těhotenské oblečení i hračky. Vše je
po jednom dítěti – málo používané. Po předchozí
tel. dohodě je možno kdykoliv přijít a osobně si
vybrat. Volejte na tel.: 605 200 123.

www.psary.cz37

Škola

Naše obec

Romana Čiháková

Letošní školní rok jsme pro děti z mateřské školy
ze třídy Kytiček připravili program pod názvem
„S Kostkáčkem na výletě po tom širém světě“. Po celý
rok bude naším kamarádem maňásek Kostkáček,
který nás bude postupně provázet světem poznání.
Program je sestavený tak, aby umožnil dětem vnímat
svět v přirozených souvislostech, získávat tak reálnější
a aktivní pohled na svět.
Než se ale naše děti vypraví s Kostkáčkem do světa,
měly by nejprve poznat místo, kde bydlí. Proto jsme
se společně s dětmi vypravili druhý týden v září na
velké putování naší obcí. Naše výprava začala u zelené
školy, kde mají děti „svoji“ třídu a postupně jsme šli
kolem bílé a žluté školy, kde se učí jejich starší kamadětskou „mapu“. A právě podle ní si potom ve školce
vyrobily vlastnoručně svojí „maketu“ obce, kterou si
skutečně prošly. Maketu doplnily podle své fantazie
autíčky, stromy, koníky, atd. Tvorbou mapy a makety
si procvičily prostorovou orientaci a vůbec nejlepší
na tom bylo, že si při tom mohly hrát a popustit uzdu
vlastní fantazii.

Putování za zvířátky
Jednoho krásného dne koncem září jsme si vyšlápli
s batůžky na zádech v rámci dopolední vycházky na
výlet za hospodářskými zvířátky a domácími mazlíčky
do areálu Domova Laguna. Cestou jsme neplánovaně
za plotem pozorovali husy a slepice, u rybníka kachny
s kačery. Na samém konci areálu na nás čekal pan
Martin, který se o všechny především čtyřnohé svěřence pečlivě stará. V průběhu exkurze jsme měli
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možnost poznat spoustu zvířátek jak domácích, tak
i hospodářských, jako například oslíka Lojzíka, kravičku Cecilku nebo kozu Dášu. Většinu zvířátek jsme
si mohli pohladit a ta menší i pochovat. Před návratem
do školky jsme si pohráli na nedalekém hřišti. Výlet
se nám moc líbil, těšíme se na další setkání.
předškoláci z Motýlků
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rádi nebo sourozenci, ke kostelu. Samozřejmě, že
nechybělo zastavení u koní, u kterých by děti byly
schopné strávit celý den. Cestou od kostela k oranžové školce jsme šli podél hodně frekventované
silnice. Snažíme se dětem na každé procházce znovu
a znovu opakovat pravidla bezpečnosti v silničním
provozu, jak se mají chovat na chodníku, jak bezpečně
přecházet silnici, jak se vyhnout možným nebezpečím
a rizikům.
Postupně měly děti za úkol ukázat, kde je obchod,
zahradnictví, kde je sídliště Štědřík a nakonec, kde
pracuje starosta a jak se jmenuje tato budova. Od
obecního úřadu jsme se vraceli přes nově vybudovaný
park, kde si děti odpočinuly, protože podle některých
z nich to byla opravdu „dlouhá procházka“.
Důležité je, že děti měly za úkol si celou cestu
průběžně zakreslovat na list papíru – vlastně vytvořily
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Když nevíš co, pojď do Mozaiky!

Ondřej Kracman

Podzim pomalu klepe na dveře a Mozaika nabízí možnost, jak trávit společné chvíle v teple a s kamarády.
Připravujeme akce pro děti, ale i pro dospělé. Když se zastavíte, určitě se nudit nebudete!
Ohlédnutí za začátkem školního roku
„Zdravé a zábavné vaření pro děti“, které vede
Se začátkem školního roku se Mozaika znovu
Majka Zlesáková a s dětmi vaří zdravá a chutná jídla.
otevřela dětem, které k nám mohou chodit v pondělí
Úterní odpoledne je v Mozaice „Kurz yoyo“ s Lukášem
od 12.30 do 18.30, ve středu od 13.00 do 19.00
Hriagyelem. V kurzu se budou zkoušet triky nejen
a v pátek od 13.30 do 19.30 hod.
s yoyo, ale i s diabolem a s flowerstickem.
V září jsme společně se základní školou realizovali
V rámci této dotace proběhne „Turnaj v air hokeji
druhý ročník akce „Společný úklid lesa“. Sešlo se
a stolním hokeji“ (22. 11.) a výtvarné dílny „Tvoříme
nás okolo 40 a uklidili jsme kousek přírody okolo
z korálků“ (20. 11.) s Ondřejem Kracmanem a dílna
„Tvoříme z polymerů“ (11. 12.) s Ivanou Svobodovou.
hájovny a cestu ze Štědříka ke Kukaláku. Na konci
akce se konalo společné opékání špekáčků a vyhlášení
Co na vás v Mozaice bude čekat v nejbližší době
nejoriginálnějších nálezů.
Majka Zlesáková v Mozaice vede „Jógu pro děti“,
kde si děti zábavnou formou protáhnou svá tělíčka.
V pondělí probíhá v Mozaice Power Stretch Pilates
a ve čtvrtek Pilatesjóga s Annou Crhovou.
Čtvrteční dopoledne v Mozaice patří hudebním
kroužkům, které vede Jana Rolincová. Kroužek
„Hrajeme si s hudbou“ je určen pro děti ve věku od
3 do 5 let a kroužek „Zpíváme si pro radost“ je určen
pro děti ve věku od 6 do 9 let. S lektorkou si můžete
domluvit i individuální lekce.
Každý druhý páteční večer si můžete přijít zahrát
deskové hry pro dospělé a starší děti, které si pro nás
připravuje Tomáš Pavlíček. Scházíme se okolo
V rámci získané dotace jsme vyráběli sádrové
18.30 hod., stačí se zastavit a můžete si s námi zahrát.
odlitky tváře a rukou. Dohodli jsme se, že výrobu
sádrových masek musíme určitě zopakovat.
Povedlo se nám získat dotaci od Středočeského
kraje
Centrum Mozaika získalo dotaci na podporu primární prevence. Výše obdržené dotace v rámci projektu „Když nevíš co, přijď do Mozaiky“ je 47.708 Kč.
Z obdržené dotace jsme Mozaiku vybavili skákacími
botami, skákacími tyčemi, slackline, air hokejem,
elektrickou troubou a sporákem. Kromě těchto věcí
jsou z této dotace nabízeny tyto kroužky a akce:
Pro děti jsme připravili s pí učitelkou Monikou
Mazúrovou „Halloween v Mozaice“, který proběhne
6. 11. a bude ukončen u Kukaláku.
V listopadu nás čeká 2. ročník turnaje v pingpongu, který proběhne v Hospodě Na Kopečku dne
7. 11. od 10 hod.
Jak se dozvíte o akcích v Mozaice
Všechny informace o našich akcích naleznete na
webových stránkách na www.klub-mozaika.cz
a www.centrum-mozaika.cz. Nejaktuálnější informace
ovšem naleznete na facebooku (Centrum Mozaika).
40
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Dětský klub Klubíčko

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

CO a ZA KOLIK? Aneb má smysl ho podporovat?
Během pěti let existence Klubíčka využilo jeho
služeb přibližně 100 dětí. V letech, kdy se do státní
školky nedostaly ani čtyřleté děti, smysl jeho fungování snad nikdo nepopíral. Letos však byly do školky
přijaty všechny tříleté děti i některé mladší a začaly
se ozývat hlasy, že Klubíčko by nemělo být podporováno a že jde jen o výnosný byznys, který obec
zbytečně financuje, či dokonce škodí škole.
Jsme skálopevně přesvědčeni, že Klubíčko je pro
rodiny s dětmi žijící v naší obci velkým přínosem a že
díky své flexibilitě každý rok pokrývá přesně ty potřeby, které jsou v aktuální okamžik nejpalčivější. Proto
jsme se rozhodli zveřejnit financování dětského klubu
včetně mzdových nákladů, samozřejmě se souhlasem
zaměstnanců.
Klubíčko dlouhodobě zaměstnává hlavní lektorku,
Petru Honkovou, na pracovní smlouvu a dále brigádnice
– studentky na dohodu o provedení práce. Hrubá mzda
lektorky činí 15.000,- až 18.000,- Kč (dle naplněnosti
Klubíčka), studentky dostávají 100,- Kč/hod. hrubého.
Školkovné při celodenní docházce pět dnů v týdnu
činí 4000,- Kč/měsíc. Na základě smlouvy o spolupráci
přispívá obec Psáry měsíčně na jedno obsazené místo
920,- Kč, pokud dítě splní podmínku 3 roky věku
a trvalý pobyt v obci. Tato částka odpovídá daňovému
příjmu od státu na jedno dítě, který obec dostává.
V letošním školním roce navštěvují Klubíčko především děti, kterým k 1. září tři roky ještě nebyly, ale
které oslaví třetí narozeniny v průběhu roku a jejichž
maminky zároveň s jejich narozeninami musí nastoupit do zaměstnání. Vzhledem k naplněnosti rodiče
většinou nemají možnost dát dítě do státní školky
v průběhu roku, a tak Klubíčko vykryje zbývající měsíce
školního roku, aniž by maminka přišla o práci. Nezřídka
Klubíčko pomůže také tehdy, když se rodina s dítětem
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do obce přistěhuje až po zápisu do státní školky nebo
v průběhu roku. Takové děti do školky přijaty být
nemohou, a tak je i pro ně Klubíčko řešením.
Aktuálně je v Klubíčku trvale zapsáno 12 dětí, které
se v docházce po dohodě střídají tak, aby se vyšlo
vstříc potřebám rodičů a zároveň nebyla překročena
max. denní kapacita schválená Krajskou hygienickou
stanicí, to jest 10 dětí.
Pokud služby dětského klubu „převedeme“ na
strohá čísla, ve školním roce 2014/2015 Klubíčko
navštěvovalo 11 dětí, které na školkovném zaplatily
celkem 242.150,- Kč (evidujeme ještě neuhrazený dluh
ve výši 18.000,- Kč). Obec na docházku dětí přispěla
částkou 66.240,- Kč. Celkové mzdové náklady činily
305.511,- Kč. Zbývajících 20.879,- Kč bylo použito na
uhrazení části provozních nákladů, zbytek nákladů
byl hrazen z úspor rodinného centra z uplynulých let.
Co říci závěrem? Klubíčko sice není výhodný byznys,
naopak ztrátový, ale rozhodně se za roky své existence
stalo unikátním projektem, který je příkladem spolupráce obce a neziskovky, který inspiroval další radnice
a mateřská centra a který sklidil úspěch i při prezentaci
v parlamentu. Nejdůležitější pro nás ale je, že Klubíčko
pomáhá konkrétním rodinám tak, jak je potřeba!
VÝDAJE (všechny údaje jsou za 2014/2015)
mzdové náklady
305511 Kč
poplatky
4777 Kč
vybavení a materiál
8541 Kč
služby
29287 Kč
Celkem
348116 Kč
PŘÍJMY
školkovné
260150 Kč
dotace obce
66240 Kč
Celkem
326390 Kč
Ztráta
21726 Kč
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Romana Hájková, koordinátor mládeže SK Čechoslovan

Brigáda na dolnojirčanském hřišti
První a třetí víkend v říjnu strávila
parta sportovců a rodičů našich malých
sportovců SK Čechoslovan brigádní
akcí. Akce se uskutečnila za podpory
obce Psáry a přispění poštovní spořitelny prostřednictvím Nadace Via,
která financuje náš projekt „Žijeme
a pracujeme tu společně“. O tom, že
bude práce více než dost, svědčilo i vypsání brigády
na dva víkendy. Plánovaly se dokončovací práce na
interiérech i exteriérech, zejména pak nutnost vyrobit
regály pro nářadí a pomůcky, udělat odpadní a vodo-

a Psár zúčastnila i fotbalová mužstva okolních vesnic.
Brigádní večery jsme zakončili společně u ohně,
dobrého jídla a kytary. Všichni jsme byli příjemně
unavení, ale s dobrou náladou a potěšením z dobře
vykonané práce.
Ráda bych touto cestou poděkovala jmenovitě
panu starostovi Milanovi Váchovi a paní místostarostce Vlastě Málkové za podporu našich nápadů.
Za zajištění výborného guláše v naší hospůdce
Na hřišti Janě Moravcové a za zajištění pitného režimu,
masa, klobás a buřtů ke grilování Radkovi Lukovi.
Velké díky patří také firmě HADO Praha, jejíž majitelé

vodní přípojku pro kuchyňku v klubovně pro děti
a pračku na dresy a další práce, které ani na první
pohled nejsou vidět.
Brigádníci se vždy sešli před desátou hodinou
u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech a práce se
začala rozdělovat. Jedna parta šikovných chlapů začala
zateplovat fasádu šaten, garáže pro traktůrek a klubovny. Druhá parta odjela na beach volejbalové hřiště
do Laguny, kde bylo potřeba vše připravit na druhý
den k odvozu písku. Ten se z větší části použil na tzv.
zapískování a provzdušnění trávníků fotbalového
hřiště Čechoslovanu Dolní Jirčany a Rapidu Psáry.
Beachvolejbalové hřiště se nového povrchu dočká
na jaře příštího roku před startem nové sezóny. Parta
dětí se ujala pytlů na tříděný odpad a sesbírala všechny
odpadky okolo hřiště a v přilehlých ulicích. Ženy
nasadily rukavice a vyplely okolí multifunkčního hřiště
a dosázely několik stromků. Vše se odehrálo zejména
díky početné skupině brigádníků a dobrovolníků.
Uplatnění našla každá ruka, ať již mužská, ženská,
nebo i dětská (až na výjimky pouze pletí a pískování
hřiště – vození koleček bylo dětem svěřeno jen výjimečně).
Sobotní program byl navíc zpestřen fotbalovým turnajem mladších přípravek, kterého se kromě Jirčan

bratři Havlíčkovi (naši volejbalisté) nejenže bezplatně
zapůjčili minibagr a nákladní vůz, ale také celou
neděli bagrovali a vozili písek na fotbalová hřiště.
Dále Petrovi Jaškovi a Martině Běťákové, kteří se
zasloužili především o sehnání financí pro zvelebení
našeho okolí. A ještě jedno poděkování – moc děkuji
Pavlovi Baxovi a Alešovi Kohoutovi, pod jejichž
vedením se vždy udělá spoustu práce, která je vidět.
Děkuji všem sportovcům i dobrovolníkům a rodičům
sportovců, že jsou ochotni ve svém volném čase
zvelebovat své i naše zázemí.
Přeji vám všem krásné podzimní dny a těším se
s vašimi dětmi i s vámi na další sportovní i nesportovní
setkání.
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Letní náročné zásahy

Bc. Miloslav Burian – velitel JSDH Dolní Jirčany

Letošní léto bylo pro naše hasiče velice náročné.
Vysoká teplota, sucho, obtížný terén při zásahu,
příprava na soutěže ve vyprošťování, výcvik nositelů
dýchací techniky a požární sport. To jsou hlavní body
naší práce.
Velice důkladně jsme se připravovali na Mistrovství
republiky ve vyprošťování osob z havarovaných
automobilů v Třinci. Byli jsme připraveni na řešení
každého detailu při zásahu, dokonce jsme trénovali
komunikaci pomocí znakové řeči se zraněným cizincem či s hluchoněmým řidičem. Prostě nás nic
nesmělo překvapit, navržené scénáře dopravních
nehod jsou velice různorodé a obsahově náročné.
Konkurence soutěžních družstev byla opravdu těžká,
vesměs se jednalo o sbory dobrovolných hasičů
z krajských měst. Vybavení těchto jednotek bylo
stejné či někdy lepší než u jednotek profesionálních
hasičů. Naši hoši se pod vedením Jirky Hofírka těchto
faktů nezalekli. Na bok převrácený nový automobil
Hyundai a zraněný řidič, to byl náš scénář zásahu.
Věnovali jsme se při něm spíše bezpečnému zajištění
a transportu zraněného a bohužel jsme tím přesáhli
stanovený čas. Díky tomu jsme v konečném hodnocení obsadili osmé místo z celkem čtrnácti družstev,
což byl pro nás úspěch. Obrovská zkušenost pro naše
hasiče pro řešení dopravních nehod!
Na oslavu či další výcvik nebylo dost času. Díky
tropickým teplotám, suchu a nedostatku vody jsme
začátkem srpna zasahovali prakticky každý den. Dařilo
se nám neustále snižovat výjezdový čas, což je
5–8 minut. Obecně platí, že u nás a v Jesenici zasahujeme dříve než profesionální hasiči. Zasahovali
jsme u požárů v Březové, Dolních Jirčanech, Vestci,
Praze, Radlíku a na Žampachu. Pomáhali jsme profesionálním kolegům při záloze na jejich stanici
a u technických zásahů. Likvidovali jsme hnízda
bodavého hmyzu po okolních obcích, mnohdy
s několika bodanci. Zkrátka bylo toho dost.
Největším požárem byl požár lesa na Žampachu.
Jednalo se o požár lesního porostu od spadlého
vysokého vedení, navíc v prudkém kopci. Oheň se
rychle šířil přes koruny stromů směrem ke Studenému.
V letním vedru, při obrovském fyzickém zatížení jsme
po kamenitém a příkrém terénu postupovali doslova
od stromu ke stromu. Povolán byl i vrtulník. Ten
pomocí několika vodních shozů požár částečně
zastavil. Lokalizace a další dohašování i s pomocí
termokamery bylo na nás. Zasahovala většina sborů
ze širokého okolí. Na základě těchto zásahů jsme
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doplnili vybavení, konkrétně hadicové koše určené
pro zásahy v lesním prostředí. S příchodem podzimu
ubylo lesních požárů bohužel jen částečně, a tak
jsme zasahovali na Vysoké a při požáru pole u cihelny
v Dolních Jirčanech. Jelikož stále neprší, určitě se do
lesů ještě podíváme.
Věnovali jsme se též požárnímu sportu a výcviku
ženského družstva. Soutěžili jsme ve Lhotě a na
soutěži v Kamenném Újezdci. Zdravotní asistenci
jsme měli při pohádkovém lese, během kterého jsme
si částečně odskočili do Lhoty na pomoc při vyproštění osobního automobilu a do Jílového na zálohu
profesionální jednotky. Pomáhali jsme psárskému
hasičskému potěru na soutěži dětí. Zvládali jsme
zkrátka vše. Velkou pomocí byla pro nás pomoc
našich nováčků – Michala Molendy a Filipa Šmergla,
kteří mají již křest ohněm.

Dolnojirčanské hasičky se v létě nenudily
Letošní léto jsme zahájily akcí pro jílovské hasiče,
kteří slavili 140 let založení sboru. Na přání jejich
velitele Pavla Peška jsme si v rámci programu připravily humornou scénku přímo s hasičskou tematikou.
Scénka byla nejen zábavná, ale i trochu poučná.
V požárním sportu jsme se opět zúčastnily už
druhého ročníku Vesteckého vodníka, který tentokrát
proběhl ve stylu „zúčastnit se“. Jak se nám loni na
tomto závodě podařilo obsadit první místo, tak letos
jsme oba útoky sice dokončily, ale bohužel, díky pár
zádrhelům jsme obsadily první místo od konce. 
Dalším závodem, kde se naše výsledky trochu
vylepšily, byla liga v Horních Měcholupech. Zde byla
velmi silná konkurence a nám se podařilo obsadit
z jedenácti ženských družstev 7. místo.
V našem oblíbeném TFA jsme opět excelovaly !!!
Loni se v celkovém pásmu závodů ligy „Železný hasič“
v Milevsku postarala o celkovou výhru Naďa
Ruašerová. Letos obhájila titul dolnojirčanských
hasiček v těchto na fyzičku velmi náročných závodech
Markéta Chvátalová, která v nich, stejně jako Naďa,
obsazovala první pozice !!!
Další úspěch v reprezentaci dolnojirčanských
hasiček si můžeme připsat v cyklistických závodech
v seriálu KPŽ (kolo pro život), kde náš sbor s nejlepšími
výsledky reprezentuje Markéta Chvátalová. Ve velmi
náročném závodu na Ještědu se umístila ve své
kategorii na 2. místě, další závod se uskutečnil ve
Vrchlabí, kde se umístila na 3. pozici, následující závod
probíhal na Karlštejně a tam se umístila na 1. místě.

Ve finále těchto závodů, které probíhalo ve Vysočina
Aréně v Novém Městě, obsadila opět 1. místo, neboť
zde na trase 33 km porazila šestinásobnou mistryni
ČR v downhillech Bohdanu Půlpánovou.
Letní sezóna byla ukončena, jako každým rokem,
memoriálem Jaroslava Štíbra. Tento rok jsme se
umístily na pěkném 4. místě z devíti ženských
družstev.
A co nás čeká dále?
Příprava nové pohádky o indiánech. Snad se nám
povede stejně jako pohádka o naší Ambibule
Babambule.
Martina Komrsková,
velitelka dolnojirčanských hasiček

Závod požárnické všestrannosti v Úholičkách
10. října se mladí hasiči ze Psár zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti v Úholičkách. Soutěže se
zúčastnila družstva mladších i starších žáků.

Jsme sice malá jednotka, snažíme se však být
maximálně efektivní. Zatím se nám daří.
Držte nám prosím palce, jsme zde pro vás…
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2015

V rámci závodu bylo šest disciplín: střelba ze
vzduchové pušky, požární ochrana, překonání překážky, základy topografie, základy první pomoci
a uzlování. Při střelbě musel každý člen družstva
sestřelit tři dřevěné špalíčky, v požární ochraně se
určovalo, jaká hasiva jsou vhodná k hašení různorodých látek, a přiřazovaly se značky k technickým
prostředkům. Překonání překážky spočívalo v přeručkování vodorovného lana, při základech topografie
se určovaly vylosované značky a také sever pomocí
mapy a buzoly, starší žáci ještě určovali azimut určitého vyznačeného bodu. V základech první pomoci
mladí hasiči ukazovali dovednosti při ošetření
www.psary.cz

poraněného kolene a ruky, předvedli, jak by raněného
transportovali. Znalostní kolečko uzavřel test vázání
uzlů.
Naši mladí hasiči si vedli dobře, ale samozřejmě
měli nějaké nedostatky, ostatně byl to jejich první
závod. Mladší žáci se umístili na 19. místě s celkovým
časem 1:30:50 a počtem 62 trestných bodů. Starší
žáci se umístili na 13. místě s celkovým časem 1:31:33
a počtem 64 trestných bodů.
Mladí hasiči byli ze závodů velice nadšeni, a proto
pojedou 24. října na další závody, tentokrát do
Chomutovic.
Markéta Větrovcová, vedoucí mládeže SDH Psáry
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS
k 19. 10. 2015 (bez záruky)

1. Vestec
2. Dobříč
3. Holubice
4. Choteč
11. Psáry
12. Jílové B
13. Čisovice
14. Dobřichovice

Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

26
26
26
26

24
20
14
14

26
26
26
26

9
9
7
6

1 1 126:26
3 3 78:31
2 10 79:64
1 11 76:64

73
63
44
43

3
1
3
2

30 (-9)
28 (-11)
24 (-15)
20 (-19)

14 59: 80
16 50:72
16 53:71
18 36:96

Společenské centrum Kamenice

Zámek Štiřín

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým

Kultura

34
24
5
4

Ringhofferova 711
Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz
20. 11., 19.30	Ondřej Havelka a Melody Makers
koncert Ondřeje Havelky a jeho kapely Melody
Makers, která letos slaví 20. leté výročí od založení
Vstupné: 500,-/600,- Kč

Poslední zápas: Libčice – Psáry 5:2 (0:0)
Branky: Paluka Lukáš 2, Klempt Kamil, Jeřábek Jan, Hrdina
Ondřej – Brych Marek, Keller Robin

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

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

Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

26
26
26
26
26
26

17
16
15
13
13
13

5
2
4
7
5
3

4
8
7
6
8
10

87:27 56
80:54 50
70:47 49
78:54 46
54:40 44
58:43 42

Rk. Tým

1. Vestec B
2. Okrouhlo
3. K. Přívoz
9. D. Jirčany B
10. Čisovice B
11. Psáry B
12. Zlatníky B
13. Libeň
14. Radlík B
15. Vrané B

formát

26 2 4 20 39:106 10 (-29)
26 0 3 23 35:117 3 (-36)

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

28 21 3 4 109:35 66
28 19 3 6 88:48 60
28 19 1 8 90:51 58
28
28
28
28
28
28
28

10
10
9
7
6
6
5

7
3
1
3
3
3
2

11 41:53
15 70:75
18 65:111
18 47:76
19 59:98
19 49:114
21 39:107

37
33
28
24
21
21
17

24
18
16

Sukův hudební Štiřín
29. 11., 17.00 Igor Ardašev (klavír)
(Beethoven – Janáček – Prokofjev – Schumann)
Vstupné: 250,- Kč
15. 12., 19.30 Melanie Scholtz (USA)
jazzová zpěvačka z USA
Vstupné: 350,- Kč

( -5)
( -9)
(-14)
(-18)
(-21)
(-21)
(-25)

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: ŘÍJEN 2015, vyšlo 30. 10. 2015
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

Poslední zápasy: Radlík B – D. Jirčany B 0:6 (0:2)
Branky: Stejskal Robert 3, Adamec Miroslav 2, Kopčan David
Psáry B – Vrané B 6:2 (3:0)
Branky: Šimek Pavel 3, Horký Luděk, Exler Petr, Vondra
Martin – Šikýř Jan, Ryšavý Vít
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Odpolední bruslení s hudbou
ne 1.11.
15.00–17.00
so 7.11.
14.30–16.30
ne 8.11.
15.00–17.00
ne 15.11.
15.00–17.00
so 21.11.
15.00–16.30
so 28.11.
14.30–16.30
ne 29.11.
15.30–17.00
Sledujte prosím naše webové stránky
hcslavojvelkepopovice.cz
Veřejná školička bruslení pro děti
Každé úterý od 13.45 nebo každý pátek od 14.00.
Informace:
yy pro úterní školičku –S. Manová, tel. 774 202 768
yy pro páteční školičku –J. Ksandrová, tel. 603 894 738
Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

17
11
10
7
5
3

Poslední zápas: D. Jirčany – Libeř 5:1 (3:0)
Branky: Škrabal Roman 2, Pecháček Tomáš, Olmer Jiří, Přibyl
Jaroslav – Aksamit Martin

Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:	kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz
5. 11., 19.30–22.00
Katapult Retro Tour

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2015
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní borovicové
interiérové
dveře Orkan
šířka: 60, 70, 80 cm,
levé/ pravé, bez povrchové
úpravy, bez kování
a zárubní
Eco plné

1.490,prosklené 6lux Eco

22,- !
kg

Značková stáčená
malířská barva

1.890,-

pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, popř. do zakoupeného
obalu u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

1.050,-

Interiérové
fóliované dveře

Dýhovaná zárubeň
borovice

od

1.490,-

1.990,-

Interiérové
fóliované dveře
s oblou hranou

šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé, bez kování
a zárubní, dekor: buk,
dub olej
plné

2/3 sklo

od 945,2/3 sklo

1.850,-

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška
197 cm, levé/ pravé, bez kování
a zárubní, dekor:
bílé
898,plné
s prosklením 1.790,-

bílé

3D EFEKT

akát nebo bílý dub
1.290,plné
s prosklením 2.190,-

pruh

1.790,Obložkové
zárubně

od 1.890,-

Rámová zárubeň

dub olej

buk

pruh

Jednoznačně nejsilnější laminátová podlaha v ČR!
 tl. 12 + 2 mm integrovaná
izolační vrstva
 stupeň zatížení 23

Obložkové zárubně

od 1.890,-

akát

bílý dub

 tl. 4 mm
 VINYL

m2

549,-

m2

369,Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná
izolační vrstva, dekor: štýrský dub, bal. 1,23 m2

Vinylová podlaha
rozměry: 150 x 1220 mm, dekor: pinie Country, dokonalá optika dřeva, tichá
a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška, rychlá pokládka, nášlapná
odolná vrstva 0,15 mm, vhodné pro všechny obytné prostory, bal. 1,83 m2

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822
• Praha Pankrác, Budějovická 409/1a
Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti.
Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

