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Obsah
  poruchy vodovodu a kanalizace – 

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

  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – 
 nepřetržitá služba 840 850 860

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

  nevyvezené popelnice – Rumpold – 
ve všed ní dny v pracovní době 
kzehrovice@rumpold.cz,  312 658 057 
cernosice@rumpold.cz,  251 640 846

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba 
 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)

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

Obecní úřad – úřední hodiny 
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
V případě hrozícího vzniku škod na majetku 
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích na tel. 
• Milan Vácha, starosta 602 754 837 
• Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101
Více informací najdete na webových strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

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

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

 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
a Rady obce Psáry 

Informace z obce
 8 Co se v obci udělalo v dubnu a květnu 
 9 Vodovod a kanalizace na Vysoké 

dokončeny
�10 Měrná kampaň – sledování nárůstu 

 průtoků odpadních vod
 12 Rušení nočního klidu
 13 Výměna parkovacích průkazů
 14 Vstup do Technických služeb s. r. o. je 

logickým krokem
 15 Technické služby obce Vestec 

(Dolnobřežansko), s. r. o. vstupují do 
obce Psáry

 16 Další část rekonstrukce obecního 
úřadu je dokončena

 17 Krajské kolo soutěže Vesnice roku již 
zná své vítěze

 18 Fotbalové hřiště hostilo svatbu
 Sociální komise
�20 Ještě je čas přihlásit se ke studiu na 

Univerzitě třetího věku
�20 Poslední volná místa na výlet do 

sklípku!
�20 Dožínkové slavnosti – obnovení tradic
 22 Těšíme se na posvícení!
 22 Bludičkobraní
 23 Historie obce Psáry
 24 Diskuzní středa
 24 Setkání seniorů
 26 Pojeďte s námi do divadla!

 28 Představujeme komise:  
Sociální a kulturní komise

�30 Radek David: Šťastné jídlo dělá šťastné 
lidi

Škola
 32 Prázdniny končí, škola začíná
 33� Začátek�školního�roku�2015/2016�v ZŠ
 33 Suplující pedagog pro ZŠ Psáry

 34 Výběr z událostí Obecní policie Jesenice 
 36� Máme�tu�konec�prázdnin!�Nevadí!�

Mozaika od září jede dál!
 37 Prázdniny s Klubíčkem
Sport

 38� „Junior�ČEZ�Cup�Psáry�2015“�pro�hráče�
ročníku�narození�2006�a�mladší

 39 Kultura
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

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

riích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem 
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je 
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete 
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte 
své telefonní číslo.

16. 9., 9.30 hod.
Cvičení seniorů
Domov Laguna Psáry

30. 9., 14 hod.
U3V
OÚ Psáry

17. 9., 15 hod.
Setkání seniorů
OÚ Psáry

17. 10., 20 hod.
Bludičkobraní
rybník Kukalák

5. 9., 13–17 hod.
Pohádkový les
hráz rybníka Kukaláku

9. 9., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

19. 9., 11 hod.
Dožínkové slavnosti

D. Jirčany

12.–13. 9.
Zámek Lednice 

a sklípek U Sedlářů 
v Mutěnicích

29. 9., 19.30 hod.
Divadelní 

představení 
Svaté neřesti

divadlo Gong

16. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva 
obce Psáry

OÚ Psáry

17. 10. 
Havelské posvícení

Psáry

22. 10., 14–18 hod.
Den otevřených dveří 

Obecního úřadu
OÚ Psáry

10. 9.
Uzávěrka fotosoutěže

27. 9., 11 hod.
Svatováclavské 
posvícení
náves v Dolních Jirčanech

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2015 ze dne 15. 6. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 78/18–2015
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Dodávka IT pro ZŠ a MŠ Psáry“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise 
 výběr cenové nabídky od Ing. Josefa Pelanta, 
Seménkovice  2, 440 01 Postoloprty, IČ 44611404 
za cenu 394.470,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 79/18–2015
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce interiéru 

schodišťového prostoru OÚ“.
II. schvaluje

Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
cenové nabídky od Martin Maška, Kamenný Přívoz 
207, 252 82 Kamenný Přívoz, IČ 12559113 za cenu 
399.786,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 80/18–2015
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu právu provést stavbu č. EP–12–6002746/VB/2 
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na p. č. 1095 
v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 54.500,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2015 ze dne 24. 6. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 81/19–2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce rybníka 
Junčáku“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ ve slo-
žení: Jiří Sovina Ph.D., Nikola Alferyová, Mgr. Lenka 
Houšková jako náhradníci Vlasta Málková.

III. určuje
Mgr. Lenku Houškovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého na akci 
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“.

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

RO Usnesení č. 82/19–2015
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemků p. č. 1079/11, ost. plocha 
o výměře 84 m² a p. č. 1079/12, ost. plocha o výmě-
ře 91 m² vše v k. ú. Psáry za cenu 800,- Kč/m². 

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

RO Usnesení č. 83/19–2015
I. pověřuje

Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
Darovacích smluv na peněžité dary ve výši 500,- Kč 
až 3.000,- Kč v souvislosti se sociální a kulturní čin-
ností v obci. Peněžité dary budou čerpány z § 3399 
rozpočtu. 

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

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2015 ze dne 24. 6. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Vít OImr, Martina Šmerglová, Ing. Roman 
Štípek, Ing. Jan Čihák, Vladimír 
Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín 
Rak, Olga Kramosilová, Mgr. Jakub 
Adámek, Vlasta Málková, Bc. Miloslav 
Burián, Pavel Otruba

Nepřítomni:  Pavel Kuka

Usnesení č. 25/4–2015
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 26/4–2015
I. bere na vědomí

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

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 27/4–2015
I. schvaluje

Navýšení cen stočného od 1. 7. 2015 vycházející 
z nové koncesní smlouvy s VHS Benešov s. r. o., 
čímž byla splněna podmínka SFŽP pro poskytnutí 
dotace. Nová cena stočného činí 33,10 Kč/m³ 
s DPH. Cena vodného je stejná jako v  roce 2014, 
tj. 37,14 Kč/m³ s DPH. 

II. pověřuje
Radu obce Psáry k  příp. schválení přesné ceny 
vodného a stočného na rok 2015 v  max. výši +/- 
1,15 Kč/m³ s DPH.

III. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu a pro-
vozování vodovodů a kanalizací mezi obcí Psáry 
a  Vodohospodářskou společností Benešov 
s.  r.  o. Předmětem dodatku je úprava bodu 7.1 – 
Nájemné a části C přílohy č. 5 – výše nájemného. 

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 28/4–2015
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a Zepris s. r. o. na akce „Vodovod Psáry, 
Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ 
a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ul. Pod Kostelem“. Předmětem dodatku je změna 
bodu II. specifikace díla v čl. 2.1 a bodu 5.1 cena 
díla. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 29/4–2015
I. schvaluje

4. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 – 
navýšení o 5.661.000,- Kč.

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 30/4–2015
I. schvaluje

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ, 
IČ  70840512. Zřizovací listina je účinná od 1. 7. 
2015.

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 31/4–2015
I. bere na vědomí

Zápis JŘBU o dodatečných službách ke zpracování 
projektové dokumentace stavby Nová škola pro 
Psáry a Dolní Jirčany. 

II. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace uzavřené dne 
4. 4. 2014 mezi obcí Psáry a RAP partners s.  r.  o. 
Předmětem dodatku je navýšení ceny dodatečné-
ho díla o 88.400,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 32/4–2015
I. schvaluje

Záměr pořízení změny č. 6 ÚP sídelních útvarů 
Psáry a Dolní Jirčany dle ustanovení zákona 
č. 183/2006 sb. o územním plánovaní a stavebním 
řádu v  platném znění a schvaluje Milana Váchu 
jako pověřeného zastupitele ve věcech pořizování 
změny č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry 
a Dolní Jirčany.

II. souhlasí
Se zadáním vyhotovení díla – pořízení změny 
č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany mimo Metodiku 
obce o zadávání veřejných zakázek podle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
k 13.11.2014, která byla schválena zastupitelstvem 
obce dne 17. 12. 2014, společnosti MOBA Studio 
s. r. o. zastoupené Ing. arch. Igorem Kovačevičem 
za cenu 229 752,- Kč bez DPH (278.000,- Kč s DPH).

III. souhlasí
Se zněním darovací smlouvy s Petrem Krčmářem. 

Pořadatelům různých akcí na území naší 
obce nabízíme možnost zveřejnění 
informací v  Psárském zpravodaji a na 
obecním webu.
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Předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve 
výši 278.000,- Kč. Smlouva bude předložena k pro-
jednání radě obce. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 33/4–2015
I. schvaluje

Záměr dle návrhu dohody o narovnání s  Petrem 
Purmannem a to:
a) Obec Psáry bezplatně získá cca 1700 m² pozem-

ku p. č. 395/7 v k. ú. Dolní Jirčany navazujících 
na „pobytovou louku“ u fotbalového hřiště 
v D. Jirčanech,

b) Petr Purmann získá věcné břemeno na části 
pozemku p.  č. 378/1 v  k.  ú. Dolní Jirčany jako 
přístup ke svému pozemku z ul. Horní.

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 34/4–2015
I. schvaluje

Záměr vstupu obce Psáry do společnosti Technické 
služby obce Vestec, s. r. o. formou nákupu obchod-
ního podílu v této společnosti. Cena obchodního 
podílu bude určena nezávislým auditorem.

II. pověřuje
Starostu přípravou právních dokumentů, které 
umožní naplnit výše uvedené usnesení, zejména 

přípravou dodatku k zakladatelské listině a přípra-
vou smlouvy o převodu obchodního podílu.

III. bere na vědomí
a) zájem obce Psáry o uzavření smlouvy na svoz 

a likvidaci TKO mezi obcí Psáry a společností 
Technické služby obce Vestec, s. r. o. s účinností 
od 1. 1. 2016,

b) že žádné z  výše uvedených usnesení nena-
hrazuje schválení nákupu obchodního podílu, 
tento převod bude předmětem samostatného 
usnesení projednaného zastupitelstvem obce.

IV. schvaluje
Podání výpovědi ze smlouvy o zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. 
odpadu ze dne 10. 7. 2008 s  Rumpold-P s.  r.  o. 
a Rumpold s. r. o. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 35/4–2015
I. schvaluje

Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Jirčany. Zřizovací listina je účinná od 
1. 7. 2015. 

II. schvaluje
Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Psáry. Zřizovací listina je účinná od 1. 7. 2015. 

Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2015 ze dne 3. 7. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 84/20–2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Speciální dopravní 
technika – záchranné vozidlo SDH“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Speciální dopravní technika – 
 záchranné vozidlo SDH“ ve složení: Vlasta Málková, 
Nikola Alferyová, Bc. Miloslav Burián jako náhrad-
níci Mgr. Lenka Houšková.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
 veřejnou zakázku malého na akci „Speciální do-
pravní technika – záchranné vozidlo SDH“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu 
pro  veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Speciální dopravní technika – záchranné vozidlo 
SDH“. 

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

RO Usnesení č. 85/20–2015
I. schvaluje

V  souvislosti s  usnesení ZO č. 32/4–2015 uzavře-
ní darovací smlouvy mezi obcí Psáry a Petrem 
Krčmářem a Jindrou Krčmářovou. Předmětem 
smlouvy je dar ve výši 278.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 86/20–2015
I. schvaluje

Poskytnutí účelové dotace na pozici suplujícího 
pedagoga pro Základní školu a Mateřskou školu 
Psáry ve výši 40.000,- Kč. 

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

RO Usnesení č. 87/20–2015
I. schvaluje

5. rozpočtové opatření na rok 2015 – přesun 
v rámci §.

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

RO Usnesení č. 88/20–2015
I. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvy (nájemce) mezi obcí 
Psáry a Základní školou a Mateřskou školou Psáry 
(pronajímatel). Předmětem smlouvy je bezúplatný 

pronájem části prostor v č. p. 13. 
II. pověřuje

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2015 ze dne 20. 7. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 89/21–2015
I. bere na vědomí

Protokoly o otevírání obálek a o hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce rybníku Junčáku“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
cenové nabídky od AQUATEST a.  s., se sídlem 
Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 s nabíd-
kovou cenou 1.413.778,22 Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2015 ze dne 22. 7. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 90/22–2015
I. revokuje

Usnesení rady obce č. 82/19–2015 ze dne 24. 6. 
2015:

II. schvaluje
Záměr prodeje pozemků p. č. 1079/11, ost. plocha 
o výměře 84 m² a p. č. 1079/12, ost. plocha o výmě-
ře 91 m² vše v k. ú. Psáry za cenu 800,- Kč/m². 

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

RO Usnesení č. 91/22–2015
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p.  č. 1079/23, ostatní 
plocha o výměře 85 m² v  k.  ú. Psáry za cenu 
800,- Kč/ m². 

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

RO Usnesení č. 92/22–2015
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení malého rozsahu na 
akce „Rekonstrukce výpustního objektu Nádržky 
v obci Psáry, ul. U Nádržky – na pozemcích 140/2,3“ 
a „Rekonstrukce výpustního objektu Rybníčku 
v Dolních Jirčanech, ul. Horní – na pozemku 374“ 
dle čl. III metodiky zadávání veřejných zakázek. 

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

RO Usnesení č. 93/22–2015
I. schvaluje

Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Ing. Jiřím Formánkem. Předmětem smlou-
vy je výkon technického dozoru při realizaci 
akce „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ za cenu 

39.600,- Kč bez DPH. 
II. schvaluje

Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Ing.  Jiřím Sovinou, Ph.  D. Předmětem smlouvy 
je zajištění autorského dozoru při realizaci akce 
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“ za max. cenu 
27.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 94/22–2015
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Speciální dopravní technika 
– záchranné vozidlo SDH“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
nejvýhodnější cenové nabídky od firmy Jíša, s. r. o. 
se sídlem Kolčavka 1/68, Praha 9, IČ: 26724332 za 
cenu 661.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy.

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

Termín příštího zasedání 

Zastupitelstva obce Psáry

16. 9. 2015, 18 hod.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo během měsíců června a července
 9sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy v ulicích 
Pražská, Psárská, Jílovská, hřbitovy a cesta ke 
hřbitovu v Psárech, nádržka v Psárech, Vápenka, 
Ve Stráži, Hlavní, Horní, Ke Kukaláku, Landor, 
Štědřík, K Halám a další,
 9zabetonování vyvrácených dopravních značek 
v ulici Pražská,
 9čištění kanálu dešťové kanalizace v ulicích Pražská, 
K Lůžku, Do Polí,
 9demontáž původních obrubníků a dlažby z chod-
níku na sídlišti Štědřík, příprava pro stavbu nového, 
betonování nových obrubníků, příprava lože pro 
novou dlažbu, pokládka zámkové dlažby a insta-
lace nových patek a kabelů pro nové veřejné 
osvětlení,
 9úklid naplavenin v ulici Akátová,
 9ořez větví a keřů zasahujících do komunikací,
 9obnova prokopů pro odvod dešťové vody v ulici 
Ke Kukaláku a vyčištění příkopu pro odvod vody,
 9oprava komunikací Na Babu, Ke Kukaláku, 
Za Vápenkou,
 9montáž nové houpačky na dětském hřišti v Dolních 
Jirčanech,
 9rozšíření veřejného osvětlení do ulice Finské 
domky,

 9oprava propadlé dlažby na chodnících v obci,
 9obetonování vymleté šachty na dešťovou kanali-
zaci v ulici Jílovská,
 9umístění žlabovek pro odvod dešťových vod podél 
komunikace Na Babě,
 9broušení a nátěr dveří v uvolněném bytě v č. p. 13 
v Dolních Jirčanech,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů s  odpady z  chatových 
oblastí.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2015 ze dne 5. 8. 2015
Přítomni:  Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, 

Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Vlasta Málková

RO Usnesení č. 95/23–2015
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o nájmu mezi obcí Psáry (ná-
jemce) a Staving Olomouc s.  r.  o. (pronajímatel). 
Předmětem smlouvy je pronájem zeměděl-
ské stavby na p.  č. 621 v  k.  ú. Dolní Jirčany za 
účelem uložení vytěženého sedimentu z  akce 
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“ za cenu celkem 
13.656 Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 96/23–2015
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 

„Psáry–rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní 
Jirčany–rekonstrukce části komunikace Slepá“ 
mezi obcí Psáry a BES s. r. o. Předmětem dodatku 
je úprava čl. 3 Cena a to vč. méněprací i víceprací 
na 549.668,46 Kč bez DPH. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 97/23–2015
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Psáry a Lukášem Málkem a Stanislavem 
Stejskalem na pozemku p. č. 141/4 v  k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Vodovod a kanalizace na Vysoké dokončeny
Obec zrealizovala výstavbu inženýrských sítí 

v rámci akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.

Náklady akce činily 20,6 mil. Kč bez DPH. Výstavba 
byla zahájena 7/2014 a ukončena 5/2015. V rámci 
akce bylo vybudováno vč. přípojek 4,5 km kanalizač-
ních stok a 4,6 km vodovodních řadů.

Akce byla realizována z finančních prostředků 
obce a Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního 
programu ŽP, prioritní osy 1.

Hledáme pečlivou uklízečku 
pro úklid prostor obecního úřadu 

na cca 3 hodiny denně. 
Nástup od 1. 10. 2015. 

Více informací u Vlasty Málkové, 
tel. 602 714 101, 

e-mail:  malkova@ psary.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Státním fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách. Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/
ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 15. září a v pondělí 19. října. 
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840.

Prodej slepiček
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Měrná kampaň – sledování nárůstu průtoků 
odpadních vod v lokalitě Pražská – Psárská

V posledních letech se Psáry a Dolní Jirčany z hlediska územního rozvoje změnily k nepoznání. Došlo 
k  výraznému nárůstu počtu nových rodinných domů a obyvatel a tím ke zvýšení nároků na technickou 
infrastrukturu obce.

Budování splaškové kanalizace probíhalo postupně 
v souběhu s výstavbou jednotlivých lokalit. Rozšíření 
rodinné zástavby vedlo k několikanásobnému zvětšení 
objemu odpadních vod směřujících do kanalizační 
sítě a na čistírnu odpadních vod. Bohužel část z tohoto 
objemu OV není jen splašková voda, ale do kanalizační 
sítě se dostává také voda dešťová a to hned z několika 
zdrojů. Jedním z nich je balastní voda z okolních 
svažitých pozemků, dalším vlivem je zvýšená hladina 
podzemních vod v období dešťů a nepříznivě působí 
neukázněnost občanů, kteří mají do splaškové kana-
lizace svedeny vody ze střech, zpevněných ploch apod.

Vzrůstajícímu trendu ve využívání veřejné splaškové 
kanalizace se obec věnuje intenzivně již několik let. 
Úspěšně se daří připojovat na veřejnou kanalizační 
síť nové i stávající nemovitosti, jsou rušeny septiky. 
V roce 2010 byla intenzifikována čistírna odpadních 
vod na 6000 ekvivalentních obyvatel, a tím byla zajiš-
těna její dostatečná kapacita. VHS Benešov se snaží 
za spolupráce obce provozovat veřejnou kanalizaci 
co nejefektivněji, ke spokojenosti všech obyvatel obce.

Bohužel i přes zajištění správné funkce všech 
objektů na síti – čistírny odpadních vod a čtyř čerpacích 
stanic, je kanalizační systém v období dešťových srážek 
přetížen. Následkem zahlcení stokové sítě dochází 
opakovaně k akutním problémům s natlakováním 
stok a vytékáním odpadní vody na terén v ulici Psárská. 
Zároveň velké objemy OV zvyšují technologické 
a ekonomické nároky na čistírně odpadních vod, což 
se také promítá do ceny stočného.

Některá vhodná opatření byla již zrealizována, 
jako např. výměna děrovaných poklopů nebo oprava 
havarijního stavu páteřní stoky před ČOV Psáry. 
Každoročně je v rámci koncesní smlouvy prověřováno 
cca 1,5 km kanalizační sítě kamerovými zkouškami.

Ke komplexnímu řešení problematické kanalizace 
v Psárech a Dolních Jirčanech bude využita „Měrná 
kampaň – sledování nárůstu průtoků odpadních vod 
v lokalitě Pražská – Psárská“, která byla dokončena 
v červnu 2015 a na jejímž základě bude v dalším 
kroku sestavován a kalibrován hydraulický model 
stokové sítě.

Předmětem měrné kampaně bylo měření hydrau-
lických veličin, tj. hloubek, rychlostí a průtoků ve 

vybraných šesti profilech stokové sítě v povodí obce 
Psáry a Dolní Jirčany za účelem detekce nátoku 
balastních a srážkových vod do stokové sítě. Měrné 
profily byly navrženy tak, aby bylo možno měřením 
zachytit splaškové průtoky jednotlivých povodí 
a odezvu stokové sítě na povrchový odtok z povodí 
při dešťových událostech. Součástí prací bylo zpra-
cování dat z měření a jejich příprava pro užití v mate-
matickém modelu.

V bezdeštném období byly z naměřených dat 
v měrných profilech vyhodnoceny splaškové průto-
kové poměry a při vybraných významných srážkových 
událostech proveden rozbor odezvy stokové sítě. Při 
nočních průzkumech byl sledován výskyt balastních 
vod v jednotlivých kanalizačních šachtách v bezdešt-
ném období.

Vyhodnocením měrné kampaně byly identifiko-
vány tři kanalizační šachty, kde je zřejmý dlouhodobý 
průnik balastních vod a kde by se mělo provést 
technické opatření k zamezení jejich nátoku do 
kanalizační sítě.

V průběhu srážkových událostí docházelo ve všech 
měrných profilech k okamžité odezvě. Následkem 
srážek z 5. 5. 2015 byl zaznamenán v pěti měrných 
profilech více jak desetinásobný nárůst průtoku 
vzhledem k průměrným hodnotám v období bez 
deště. Zmíněná srážka nedosáhla svou intenzitou 
a délkou trvání hodnot jednoleté srážky, přesto jejím 
přičiněním došlo ve dvou měrných profilech (právě 
v problematickém úseku ulice Psárská) k tlakovému 

režimu proudění z důvodu nekapacitních stok pro 
srážkový odtok.

Dle výstupů měrné kampaně byl potvrzen zásadní 
vliv balastních a dešťových vod na množství vod 
odváděných splaškovou kanalizací. V následujících 
měsících budou provedena opatření v některých 
nevyhovujících šachtách, bude se pokračovat v kame-
rových zkouškách stokové sítě, kontrolách napojení 
dešťových svodů do splaškové kanalizace, např. 
kouřovými zkouškami (bez nutnosti vstupu na pozem-
ky) a bude objednán hydraulický model stokové sítě. 
Jako možné řešení se uvažuje o odlehčení páteřní 
stoky vybudováním retenční nádrže poblíž budovy 
obecního úřadu. Tím bude do stoky v ulici Psárská 
směřovat menší objem odpadních vod a situace by 
se zde měla normalizovat.

Vzhledem k provedeným úkonům byl prokázán 
přímý vliv srážkových vod na kapacitu stokové sítě 
v obci Psáry. Provozovatel a obec Psáry opět apelují 
na majitele nemovitostí s napojenou dešťovou vodou 
do splaškové kanalizace, aby tato nepovolená napo-
jení okamžitě zrušili a dešťové vody likvidovali jiným 
způsobem, zasakováním nebo jímáním a použitím 
k zálivce. Kontrola neoprávněného vypouštění deš-
ťových vod do kanalizace bude systematicky prová-
děna provozovatelem na celém území obce a a nejsou 
vyloučeny též kontroly ze strany stavebního úřadu. 
Za zjištěné závady v odkanalizování hrozí vlastníkům 
objektů i finanční postih.

V celkem šesti šachtách byly na potrubí instalo-
vány snímače polohy hladiny a rychlosti 
proudění.

Srážkoměru si pozornější občané mohli povšim-
nout na střeše garáže ve Sportovní ulici.

Zjištěné netěsnosti kanalizace budou průběžně 
opravovány.

Nárůst průtoku v kanalizaci byl vždy patrný do několika minut od začátku srážky, jak dokládá záznam 
z 5. 5. 2015 pořízený v šachtě poblíž čistírny odpadních vod.
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Lucie Libovická

Rušení nočního klidu
O letních měsících mluví novináři často jako o „okurkové sezoně“. Při pohledu na diskuze na psárském 

webu je zřejmé, že v našich obcích nuda nepanovala. Nejčastějším tématem je rušení nočního klidu, které 
bylo zároveň i první otázkou pro starostu obce Milana Váchu. 

 � Rušení nočního klidu je často zmiňováno v dis-
kuzích občanů na webu. Zabýváte se touto pro-
blematikou? 

Rušením nočního klidu se samozřejmě zabýváme, 
již v minulosti se jednalo o lokality na hřišti v Psárech, 
na návsi v  Dolních Jirčanech a nejčastěji na hřišti 
v Dolních Jirčanech. Tam je to dáno tím, že hospůdka 
Na hřišti souvisí s  chatovou oblastí, a tak kromě 
sportovců a místních lidí 
tam chodí i poměrně velké 
množství lidí, kteří mají 
dovolenou. Díky tomu 
bývalo hlučno po 22 hodině 
i  v  pracovních dnech. 
Obešel jsem sousední domy 
a z  diskuze vyplynulo, že 
lidem nevadí, když se jed-
nou za 14 dní protáhne 
o víkendu zábava. Neúnosný 
je častý hluk v  ostatních 
dnech. V  červnu problém 
eskaloval natolik, že jsme 
předvolali provozovatele 
restaurace a  zástupce 
Čechoslovanu, který je maji-
telem objektu. Cílem bylo 
domluvit se na pravidlech, 
za kterých bude restaurace 
fungovat, aniž by nadmíru 
zatěžovala své okolí. Dohodli jsme se, že provoz 
venkovní zahrádky končí ve 22 hodin a pak je možné 
sedět pouze vevnitř. Chápu, že to je v  horkých dnech 
problém, zejména když se uvnitř restaurace kouří. 
Je to škoda, ale nedá se nic dělat. Dále jsme se dohodli 
na tom, že jednou za tři týdny lze v rámci kompromisu 
mezi podporou komunitního života v obci a klidným 
životem lidí v okolí uspořádat akci, která může trvat 
do pozdějších hodin. Vyžádali jsme si také termíny 
plánovaných akcí na rok dopředu. Bohužel ve stejném 
týdnu, kdy jsme k této dohodě dospěli, přišla z pražské 
advokátní kanceláře předžalobní výzva, která nás 
upozorňovala, že pokud v  otázce rušení nočního 
klidu nezasáhneme, bude podána žaloba.

 � Koho kancelář zastupovala?
To jsme chtěli vědět také, protože podle zákona 

smí tuto výzvu podat jen majitelé sousedících 

nemovitostí. Kancelář nám ale tuto skutečnost 
odmítla sdělit, dotyčný zřejmě neměl dost odvahy 
a  chtěl zůstat v anonymitě. Osobně mě to mrzí, 
protože jsme všichni dospěli k dohodě, a posílat na 
sebe v  tuto chvíli advokáty je opravdu zbytečné. 
Navíc jsem to byl já, kdo chodil hosty restaurace po 
22 hodině tišit. Určitě uznáte, že se jedná o nevděčnou 
funkci, když několik desítek lidí zaháníte v nejlepším 

rozmaru do postele. A proto mi přišlo nefér, když po 
této dlouhodobé snaze vše vyřešit po dobrém na 
mne přijde výhružka žalobou.

 � Bude obec tuto problematiku řešit, například 
novou vyhláškou?

Momentálně čekáme na nový zákon o ochraně 
veřejného zdraví, který sice Senát vrátil k přepraco-
vání, ale měl by v dohledné době vejít v platnost. 
Ten definuje hlukové limity lépe než stávající a sta-
noví, za jakých okolností samospráva může povolovat 
výjimky. To v  současné době není bohužel zcela 
jasné. 

 � V obci se však setkáváme i s jinými typy hluku, 
například se sekáním trávy nebo řezáním dřeva 
o víkendech.

Obec má obecně závaznou vyhlášku, která řeší 
dodržování klidu o nedělích a svátcích, která je více 

méně obyvateli dodržována. Domnívám se, že bez 
ohledu na vyhlášky by měla platit elementární sluš-
nost, do které spadá i neobtěžovat sousedy v neděli 
nadměrným hlukem.

 � Pocházím z vesnice a co si vzpomínám, víkend 
byl pro mnohé naše sousedy obdobím největší 
aktivity. Stejně tak mezi chataři, kteří chtějí zvele-
bit své nemovitosti právě o víkendu. 

Je to pravda, ale za první republiky bylo zase 
naopak zvykem držet neděle a bylo by dobré se 
k tomu vrátit. Chápu však obě strany, není to jedno-
duché, a věřím, že pokud to jen trochu jde, sousedi 
by se měli spolu vždy domluvit a vyjít si vstříc. Obecně 
však platí, že pokud je obtěžování jakýmkoliv hlukem 
neúnosné a nelze dosáhnout dohody, je možné se 
obrátit na obecní policii, která vše posoudí, zdoku-
mentuje a situace je nadále předmětem přestupko-
vého řízení. 

 � Řešil jste nějaké další aktuální události během 
prázdnin?

Pro zaměstnance obce byla práce během letních 
měsíců komplikována probíhající druhou etapou 
rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu. Prach, 
stěhování a hluk sbíječek byl součástí našich 

pracovních dní. Budova si ale po 40 letech rekon-
strukci zasloužila a pracovníci úřadu a zejména 
občané ocení nově upravené důstojné prostory. 
Během prázdnin jsme věnovali hodně času jednáním 
o vstupu naší obce do společnosti Technické služby 
Vestec s. r. o., o čemž podrobně píšu v samostatném 
článku na jiné stránce. Dotahovali jsme také projekty 
týkající se veřejné zeleně. Práce se bohužel v před-
chozích měsících zpozdily díky několika udáním 
a vysoké letní teploty komplikovaly výsadbu. Podle 
smlouvy však vše musí být hotovo do konce září, 
protože se jedná o poslední etapu evropských dotací. 
Termín nelze prodloužit a výsadba se nedá příliš 
odsouvat, ani kdyby zdravý rozum velel jinak. 

 � Bude na pořadu dne i diskutovaná úprava okolí 
rybníku Junčáku? 

Vše je již připraveno a v poměrně krátké době se 
chystáme zahájit rekonstrukci rybníku Junčáku a jeho 
okolí. Rybník je naprosto nefunkční a má zborcenou 
hráz. Chceme vylepšit i jeho okolí a zpevnit komu-
nikaci, kde je naplánovaná cyklostezka. Cílem je také 
obnovit jeho retenční protipovodňovou funkci 
k ochraně celého toku.

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 paní Vosykové.

S sebou je nutno přinést novou průkazku OZP, 
občanský průkaz, starý parkovací průkaz, jednu 
fotografii a je nutná osobní účast zdravotně posti-
ženého, na kterého je průkaz vystaven. K nechodícím 
osobám přijede pracovnice MěÚ domů na základě 

telefonické domluvy.
Druhá možnost je výměna tohoto průkazu na 

Obecním úřadě v Jesenici. Výměna bude probíhat 
dne 22. září od 12 do 14 hodin ve II. patře budovy 
(výtah), v kanceláři číslo 2.15 u paní Červenkové. Další 
termín bude v listopadu a bude včas oznámen. Před 
budovou OÚ Jesenice je parkovací místo pro 
invalidy.

Případné informace získáte na tel. 702 208 133.
Jarmila Červenková, sociální pracovnice
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Milan Vácha, starosta obce

Vstup do Technických služeb s. r. o. je logickým 
krokem

V současné době probíhají jednání o vstupu naší 
obce do společnosti Technické služby Vestec s. r. o. 
Cílem je vytvořit komunální společnost (vlastněnou 
obcemi), která bude disponovat vlastním technickým 
zázemím a pracovníky, a tím bude zajištěna větší 
kontrola financí a služeb. Zároveň nebude potřeba 
tolik služeb zadávat externím dodavatelům. To bude 

mít pozitivní vliv i na udržení odpovídajících cen za 
odpady a služby.

Na posledních zasedáních zastupitelstva obce i na 
našich internetových stránkách se často mluvilo 
o vstupu obce Psáry do společnosti TS Vestec, která 
je zcela vlastněna obcí Vestec. Pokusím se v krátkosti 
popsat, jaké důvody vedly k tomuto rozhodnutí. Již 
před několika lety jsem se snažil prohloubit spolupráci 
mezi obcemi v našem okolí. Ještě více jsem se této 
problematice začal věnovat v rámci projektu Svazu 
měst a obcí „Meziobecní spolupráce“, kde jsem se 
stal mimo jiné garantem problematiky odpadového 
hospodářství za oblast ORP Černošice (Praha–západ). 
Z  jednotlivých analýz a zkušeností ze zahraničí je 
patrné, že pro efektivnější a systematičtější práci 
samospráv je nutná jejich užší spolupráce. Jedním 
z důležitých impulsů je i plánovaný zákaz ukládání 
odpadků na skládky, který bude zaveden roku 2022. 
Obce, které nezačnou s ostatními úzce spolupracovat, 
mohou na toto evropské nařízení velmi tvrdě doplatit. 
V  předchozích letech byla vypracována koncepce 
svozu odpadů na území našeho kraje, která popisuje 
síť překládacích stanic, kde by se odpady měly kon-
centrovat a dále by se s nimi mělo nakládat. Pro naši 
oblast, zahrnující téměř 50 obcí, byla vybrána právě 

lokalita Vestec. Je tedy naším cílem vytvořit komunální 
společnost (vlastněnou obcemi), která bude tuto 
překládací stanici provozovat a jako silný partner 
dále odpad nabízet k  dalšímu předpokládanému 
energetickému využití. V  této logice byl již jenom 
krůček k  úvaze o vlastním svozu odpadu, který 
bychom si měli od 1. 1. 2016 zajišťovat sami, a mít 
tak celou tuto problematiku zcela ve vlastních rukou. 
Mám nepříjemný dojem, že v oblastech, kde obce 
tuto problematiku řešit nebudou a vše nechají v režii 
svozových firem, dojde k výraznému navýšení cen 
svozu odpadu. Nechci tím říci, že my bychom 
v budoucnu mohli zlevňovat, jen nebudeme nuceni 
nesmyslně zdražovat. Stávající stav, kdy se velká část 
produkovaného odpadu zaváží na skládky, je prostě 
nejlevnější. 

Další řešenou oblastí by měla být zejména péče 
o komunikace a veřejnou zeleň. S vlastní profesionální 
technikou, kterou budeme společně sdílet, by se tato 
péče mohla zlepšit. 

O krátké představení jsem požádal i jednatele 
společnosti Václava Drahoše. (viz článek na protější 
straně)

Václav Drahoš, jednatel

Technické služby obce Vestec (Dolnobřežansko), 
s. r. o. vstupují do obce Psáry

Dovolte mi představit společnost, která bude již 
brzy naše společná.

Cílem pro vznik komunální společnosti bylo plně 
využít vlastní techniku, kontrolovat kvalitu služeb 
a zajistit minimální náklady pro naše obce bez obvyklé 
komerční marže, kterou musí generovat komerční 
firmy. Zároveň bylo cílem detailně sledovat náklady 
na činnosti, které nejsou vždy viditelné. 

Společnost převezme zčásti aktivity, stroje i pra-
covníky současných pracovních čet či technických 
služeb a tím bude i nadále zajištěn plynulý běh prací 
ve vaší obci. 

Prvními službami, které budeme provozovat napříč 
obcemi, jsou údržba zeleně a komunikací a odpadové 
hospodářství. 

Ve společnosti se snažíme zajistit služby v odpo-
vídající kvalitě a s co nejmenšími náklady, které mají 
garantovanou marži maximálně 7 %, jež je využita 
pro běh společnosti. S tímto nastavením jsme již nyní 
schopni zajistit pro obce nemalé úspory v nákladech 
na výše zmíněné činnosti.

Společnost je a bude vlastněna vždy pouze obcemi 
mikroregionu Dolnobřežansko a tím bude zajištěno, 
že směrování společnosti bude plně v rukou zastu-
pitelů obcí či jejich zástupců. Obce budou mít mož-
nost zakoupení obchodního podílu ve společnosti 
a zároveň budou mít i rozhodovací pravomoci ve 
správní radě. Díky vlastnictví podílu ve společnosti 
bude možné zadávat zakázky bez výběrových řízení, 
protože využijeme „in house“ výjimky, která toto 
umožňuje.

V Psárech a Dolních Jirčanech začne společnost 
působit od 1. 1. 2016. Do této doby je třeba podnik-
nout mnoho právních a administrativních kroků pro 
společné působení. Na těchto krocích intenzivně 
spolupracují zastupitelstva obcí, vedení společnosti 
a právní a auditorská kancelář, která celou transfor-
maci zastřešuje.
Rád bych představil činnosti, které 
provozujeme

Jako první, a dovolím si říci i revoluční, je vážený 
svoz odpadů. V našem nastavení je podrobně vážena 
každá nádoba v obci a tím máme i přesné údaje 
o  váze odpadů domácností, využití sběrných míst 
atd. S uvedenými daty lze dále pracovat v podobě 
koordinace svozových dnů, efektivního nastavení 
sběrných míst nebo zavedení motivačního systému 

pro občany. Pro Psáry a Dolní Jirčany jsou plánovány 
svozové dny pondělí a úterý.

Rovněž provozujeme kontejnerovou přepravu 
odpadů a plánujeme výstavbu překládací stanice 
na odpady z celého mikroregionu.

Údržba zeleně je pro naši společnost klíčovou 
činností, neboť obce vlastní mnoho prostranství 
a nároky na jejich údržbu stále stoupají. Tyto činnosti 
jsou v období vegetace časově velice náročné a jen 
díky kvalitním strojům je lze zvládat v takovém 
rozsahu.

Další činností provozovanou velkými stroji je 
mechanické mokré čištění komunikací, které 
výrazně snižuje prašnost a spolu s úklidem chodníků 
celkově přispívá k lepšímu prostředí v našich obcích.

Společnost taktéž disponuje grafickým  studiem, 
které je schopno zpracovat grafické návrhy, velko-
plošně tisknout a zhotovit brožury či kompletní 
polepy vozů, které jsme realizovali například pro 
Obecní policie ve Vestci, Jílovém či Jesenici.

K dalším činnostem, které jsou již menšího rozsahu, 
patří údržba a opravy nejen obecního majetku, 
dešťových propustí, obecního mobiliáře, dále pomoc-
né zednické a natěračské práce, elektro práce, auto-
doprava atd. Do budoucna je v plánu údržba paspor-
tizace obce, veřejného osvětlení a  vodovodů 
a kanalizací.

Naše společnost je na začátku expanze do mikro-
regionu Dolnobřežansko, kterou podpořilo celé 
vedení mikroregionu, a pevně věřím, že se staneme 
silnou komunální společností, jak je tomu zvykem 
na západ od našich hranic.

www.tsvestec.cz

Prořezání a kácení 
stromů z lana

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

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce ve výškách
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Vlasta Málková, místostarostka

Další část rekonstrukce obecního úřadu je dokončena
Během letních měsíců proběhla další etapa 

postupné rekonstrukce budovy obecního úřadu. Na 
řadu přišel vstupní prostor a schodiště od přízemí 
do druhého patra. Změny si návštěvníci všimnou již 
na první pohled. Nevábná tmavá chodba se díky 
novému osvětlení, malbě i dispozičním změnám 
proměnila na reprezentativní prostor, který zpříjemní 
nejen běžné vyřizování úředních záležitostí, ale 
zejména sváteční chvíle, jako je vítání občánků, 

setkání seniorů a v budoucnu možná i svatby.
Ráda bych poděkovala stavební firmě, která rekon-

strukci prováděla. Vyšla vstříc našim požadavkům na 
co nejmenší omezení provozu úřadu, práce stihla 
v termínu a jejich pracovníci po sobě pečlivě uklízeli.

Zároveň chci všechny občany pozvat na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte si 22. října od 14 
do 18 hodin prohlédnout nové prostory obecního 
úřadu.

Vlasta Málková, místostarostka

Krajské kolo soutěže Vesnice roku již zná své vítěze
V sobotu 18 července jsme se zúčastnili předávání 

ocenění soutěže Vesnice roku. To proběhlo ve vítězné 
obci Vraný, které blahopřejeme ke skvělému výsledku 
a děkujeme za pozvání. Gratulaci si však zaslouží 
všechny zúčastněné obce. Naše obec neodjela 
s prázdnou a zaujala hodnoticí komisi pospolitostí 
života v  obci. Díky tomu jsme mohli společně se 
starostou Milanem Váchou převzít z  rukou Věry 
Kovářové, poslankyně Parlamentu ČR, Ocenění – 
CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV za místní spolkový 
život a občanskou společnost v obcích, se kterým 
postupujeme do celostátního kola. Hejtman 
Středočeského kraje Miloš Petera nám předal 
Diplom  za kvalitní sociální služby. Poděkování 
patří všem našim občanům, kteří se zúčastnili soutěže 
nebo jinak přispěli k dosaženému výsledku. Děkujeme!

Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 
2015:

 y zlatá stuha: Vraný (vítěz za Středočeský kraj)
 y modrá stuha: Maršovice (společenský život)
 y bílá stuha: Kolešov (činnost mládeže)

 y oranžová stuha: Čechtice (spolupráce obce a země-
dělského subjektu)

 y zelená stuha: Dobšice (péče o zeleň a životní 
prostředí)
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Lucie Libovická

Fotbalové hřiště hostilo svatbu
Hřiště SK Čechoslovan v Dolních Jirčanech je centrem sportovního dění v obci. Členové klubu i jeho pod-

porovatelé tráví na brigádách, během kterých zvelebují jeho okolí, velké množství hodin, a není proto divu, 
že v tak příjemném prostředí tráví svůj volný čas stále více lidí. Jeden ze členů klubu, aktivní sportovec 
a fotbalista Filip Jukl, se navíc rozhodl, že fotbalové hřiště je ideálním místem pro tak důležitý životní mezník, 
jakým je svatba. Tento obřad byl výjimečným i tím, že se jednalo o historicky první svatbu, kdy byl oddávajícím 
starosta Psár.

„V Dolních Jirčanech bydlíme a žijeme více než 10 let. 
Jsem aktivním sportovcem, fotbalistou a členem 
SK Čechoslovan. Když jsme s přítelkyní přemýšleli o tom, 
kde uspořádat svatbu, napadlo mě fotbalové hřiště,“ 
vysvětluje Filip Jukl svou volbu. Jeho budoucí žena 
se této myšlenky nezalekla, ba naopak. Věděla, že je 
to ideální prostor, kde se léta setkávají s přáteli, 
s lidmi, kteří se mimo jiné zasluhují o to, že se kolem 
dětského a fotbalového hřiště budují i prostory pro 
mimosportovní využití a společnou relaxaci. „Tito 
lidé nám nabídli nezištnou pomoc, bez které bychom 
se při přípravách a organizaci svatby jen těžko obešli. 
Moc jim děkujeme za pomoc, účast a vytvoření skvělé 
atmosféry,“ oceňuje Jitka Juklová. Svatby na jirčan-
ském hřišti se odehrály již v minulosti, ale poprvé se 
svatebčané obrátili na místního starostu. Co bylo 
důvodem, vysvětluje pan Jukl: „Milana Váchu znám 
již dlouho, a to nejen jako starostu, a tak mne napadlo 
požádat ho, zda by nás neoddal.“ Vzhledem k tomu, 
že v naší obci není matriční úřad, nebyl to pro něj 
jednoduchý úkol. „Žádost Filipa a Jitky mne potěšila, 
a tak jsem oslovil matrikářku obce Jesenice, paní Hanu 
Rousovou, a připravili jsme vše tak, aby se svatba mohla 
uskutečnit,“ říká starosta obce Milan Vácha a dodává: 

„27. červen byl velkým dnem nejen pro novomanžele 
a jejich rodiny, ale i pro mne. Moc mne potěšilo, když 
se na mne novomanželé obrátili s myšlenkou uspořádat 
svatbu u nás. Považoval jsem to za výborný nápad. 
Tedy alespoň do doby než se začal přibližovat svatební 
špalír a já si uvědomil, že mluvit o různých tématech 
se dá poměrně jednoduše, ale raďte lidem, jak mají žít, 
aby byli šťastní. Nakonec to ale byla skvělá akce a všichni 
jsme si to užili.“

Za obec Psáry se obřadu zúčastnila i místostarostka 
Vlasta Málková. Společně se starostou popřáli novo-
manželům vše nejlepší na společné cestě životem 
a předali jim dárek a certifikát k historicky první svatbě 
oddávané starostou obce Psáry. Díky Hospůdce 
Na hřišti se svatebčané a hosté nemuseli nikam složitě 
přesouvat a mohli společně prožít sváteční den plný 
dobrého jídla, pití i společnosti přátel na místě 
obřadu.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že svatby 
by se v naší obci konat měly. Přispět k tomu by 
mohla i nově zrekonstruovaná budova obecního 
úřadu, nové vstupní prostory i zasedací místnost, 
která by se pro tyto účely mohla vždy proměnit 
v obřadní síň.
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Ještě je čas přihlásit se 
ke studiu na Univerzitě 
třetího věku

Další semestr univerzity třetího věku se otevírá 
opět na podzim letošního roku, a to 30. září ve 
14  hodin na obecním úřadě. Jeho tématem je 
„Barokní architektura v Čechách“ a i vy, kdo jste 
se zatím do studia nezapojili, jste srdečně zváni!

Více informací můžete získat u Vlasty Málkové, 
tel. 602 714 101, nebo na e-mailu:  malkova@ psary. cz

Srdečně Vás zveme na

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
v neděli 27. září 2015 od 11 hod.

na náves do Dolních Jirčan
možnost zapůjčení dobových kostýmů

11.00 hod. – zahájení – herold
11.10 hod. –  vystoupení dětí z mateřské 

školky
11.40 hod. – živá dobová hudba – Bakchus
12.20 hod. – herold
12.25 hod. – soutěž pro děti – meče
13.00 hod. – živá dobová hudba – Bakchus
13.30 hod. –  Allgor – gotická pohádka: 

„O třech rytířích, krásné paní 
a lněné kytli“

14.15 hod. – vystoupení dětí ze školy
14.45 hod. – mistr Kat a jeho právo útrpné
15.15 hod. – živá dobová hudba – Bakchus
15.45 hod. – vystoupení dětí 
16.15 hod. – šavlový tanec
16.20 hod. –  Allgor – „Královský šermířský 

turnaj“
17.00 hod. – živá dobová hudba – Bakchus
17.30 hod. – fakír
17.45 hod. – živá dobová hudba – Bakchus
18.15 hod. – závěr – herold
od 20 hod. –  zábava v restauraci Na  kopečku 

– hraje skupina Fishmeni

Poslední volná místa na 
výlet do sklípku!

Zveme vás 12. září na dvoudenní výlet, během 
kterého si společně prohlédneme zámek Lednice 
a poté zamíříme do sklípku U Sedlářů v Mutěnicích, 
kde společně ochutnáme ta nejlepší vína z nabídky 
místního vinařství. K poslechu bude hrát živá hudba 
Jitřenka. Ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích se sociálním zařízením.

V ceně 1400 Kč je zahrnuta: doprava autobusem 
pana Adámka, vstup na zámek (1. prohlídková trasa), 
vstup do sklípku, občerstvení k vínu, pečené maso, 
slovácké koláčky a slané pečivo, káva, čaj a minerální 
voda, neomezená konzumace 4 druhů vín a burčáku, 
ubytování a snídaně.

 y Odjezd do sklípku v 9 hod. od pekárny v Psárech, 
od OÚ a z DJ ze zastávky autobusu.

 y Odjezd z hotelu v neděli po snídani v cca 10 hod.
 y Na poslední zbývající místa se můžete hlásit 
u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

Dožínkové slavnosti – 
obnovení tradic

Srdečně vás zveme na slavnosti v sobotu 19. 9. 
v 11 hodin do Dolních Jirčan na travnatou plochu 
za obchodem.

Uvidíte jak se pracovalo na polích dříve a jak 
nyní. Čeká na vás občerstvení, živá hudba po 
celý den a jiná překvapení.

Josef Kostelecký
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Těšíme se na posvícení!
Již tradiční Havelské posvícení v Psárech se 

koná v sobotu 17. října. Jako každý rok na Vás 
čekají fotbalová utkání, dobré jídlo a pití, stánky 
a atrakce pro děti – řetízkový kolotoč, houpačky 
a vláček. Hrát bude po celý den orchestr Františka 
Kořínka.

Bludičkobraní
Bludičky jsou prý nadpřirozené bytosti, které 

se objevují v noci především v močálech a bažinách 
a svádějí pocestné ze správného směru. Mohou 
být také dušemi čarodějnic a nejčastěji je lze potkat 
za podzimních nocí. Do bahna či vody závadějí 
zvláště ty, kteří se jim vysmívají nebo na ně hvízdají. 
Lze si je však naklonit prosbou, slibem či vysvobo-
zením z prokletí, potom ukáží poutníkovi správnou 
cestu nebo dokonce zakopaný poklad.

Tolik se o bludičkách mezi lidmi jenom poví-
dá, jenže u rybníka Kukaláku se večer 17. října 
od 20 hodin opravdu zjeví. Neví se, zda budou 
k lidem vstřícné nebo jestli budou zlomyslné 
a nešťastníky, kteří se vydají tou dobou k rybníku 
a blízkému okolí, nezavedou cestou necestou 
daleko od domova...

Pokud se budete řídit všemi radami moudrých, 
možná Vás potká velké štěstí a bludičky Vám pro-
zradí, kde je v temných hvozdech jirčanských 
a psárských lesů ukrytý poklad.

17. října od 20 hodin Vás, odvážné, statečné 
a  chrabré, čekáme pod rouškou noci na hrázi 
rybníka Kukaláku a snad společně odhalíme tajem-
ství bludiček.

Noční hra je vhodná pro děti, které již umí číst 
a psát, nebo i pro mladší, které půjdou se starším 
doprovodem. Na cestu budou pouštěny skupiny 
po 2–3 dětech v určených časových intervalech. 
Baterku, tužku, vhodné oblečení a odvahu s sebou.

Bližší informace o registracích na noční hru od 
září na www.psary.cz.

Dobrá rada na závěr: Bludičky nemají žádnou 
moc nad člověkem, který má košili naruby. 

Martina Jedličková

Blahopřejeme našim 
občanům,  
kteří v září a říjnu 
oslaví významné 
životní jubileum

Ivan Dirn 70
Čestmír Maťák 70
Marie Růžičková 70
František Jirsa 75
Marie Šimková 75
Václav Čacký 80
Miluška Vitochová 80
Hedvika Zouzalová 80
Miloslav Burian 85
Jarmila Duffková 85
František Petrásek 85
Věra Horáčková 90

Senioři opět cvičí v Laguně
Cvičení pro seniory, které již čtvrtým rokem 

pořádá obecní úřad v prostorách Domova Laguna 
Psáry, opět na podzim pokračuje, a to od středy 
16. září od 9.30 do 10.30 hod.

V případě zájmu alespoň osmi nových cvičenek 
bude letos otevřen další kurz pro začátečníky. 
Termín: každou středu od 10.45 do 11.45 hodin.

Lekce stejně jako v minulosti vede zkušená lek-
torka Lucie Dercsényiová. Cena kurzu na 5 měsíců 
je 1000 Kč.

Více informací na tel. 602 714 101, Vlasta Málková

Historie obce Psáry
Již v  minulém zpravodaji jsme Vás informovali 

o záměru vydat knižně nejen ucelenou historii naší 
obce, ale pokusit se shromáždit i dokumenty a mate-
riály, které by k vytvoření souborné mozaiky pomohly. 
První ohlasy máme – a děkuje Vám za ně! 

V mezidobí bylo zahájeno archivní studium knih 
a spisového materiálu, který je uložen v  několika 
fondech týkajících se obce Psáry ve Státním okresním 
archivu Praha–západ se sídlem v  Dobřichovicích. 
Zcela mimořádné informace poskytla třeba stará 
farní pamětní kniha vedená v letech 1837–1956. Dnes 
víme, že nebyla pamětní knihou nejstarší – dříve bylo 
zapisováno do knihy starší; ta se však bohužel neza-
chovala. Velmi zajímavý je například popis událostí 
spojených s  válkou s  Pruskem v  roce 1866, zápisy 
o renovaci kostelní věže, nové výstavbě kostela v roce 
1877 či zvětšení hřbitova. Pamětní knihy ale byly 
vedeny i na obci; v té novější, do které bylo zapiso-
váno v  letech 1945–1962, nalezneme například 
i podrobný popis střetnutí psárských občanů s vojsky 
SS před sedmdesáti lety v květnu 1945.

Velmi uvítáme, pokud se do shromažďování 
materiálů o dějinách naší obec zapojíte, a to nejen 
jako občané, ale také jako členové mnohých zájmo-
vých uskupení a spolků, jejichž existence a činnost 
rozhodně nebude opomenuta. Veškeré Vaše náměty 
a případné materiály, prosíme, adresujte paní mís-
tostarostce OÚ Psáry Vlastě Málkové.

Jana Koutná
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Fotosoutěž – téma domácí mazlíčci
Již počtvrté vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž, 

tentokrát na téma Domácí mazlíčci. Z vítězných 
fotek bude sestaven obecní kalendář pro rok 2016. 
Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:
Kdy:  do 10. září 2015. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail psarskyzpravodaj@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
10 MP).

Nezapomeňte:  uvést své jméno  
a adresu.

Diskuzní středa
Zveme místní seniory 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 
probíhají již od března letošního roku a mnohé 
náměty a postřehy účastníků už byly realizovány. 
Těšíme se i na vás 9. září a 14. října od 14 hodin 
na OÚ Psáry. 

Setkání seniorů
Členky sociální komise Vás zvou na již tra-

diční setkání seniorů 17. září 2015 od 15 hodin 
na obecním úřadě. Tentokrát na vás čeká vyprá-
vění na téma „Matriky a jejich tajemství“

Chcete se 
d o z v ě d ě t 
něco zajíma-
vého o způso-
bu, jak přistou-
pit ke zpraco-
vání rodinné 
historie? 
Připravili jsme 
pro Vás před-
nášku Mgr. 
Jany Koutné, historičky a genealožky, která se 
studiem matrik a dalších archivních pramenů 
profesně zabývá. Dozvíte se mnohé informace 
o tom, co vše se dá v matričních knihách nalézt, 
kde jsou uloženy a  vůbec mnoho podnětných, 
nečekaných informací a zajímavostí o tom, jak 
studovat a bavit se „rodinnými dějinami“.

Všichni jste srdečně zváni!

Poslední šance!  
Uzávěrka je již 10. září!
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Pojeďte s námi do divadla!
Svaté neřesti

Zveme Vás na divadelní představení Svaté 
neřesti v divadle Gong dne 29. září od 19.30 hod. 
Odjezd je již tradičně autobusem pana Adámka 
ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a D. Jirčany 
v  17.45  hod. Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladně obecního úřadu za cenu 145 Kč.

Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez 
těchto potěšení náš život představit? Komický příběh 
o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát 
lepšími. Na poutním místě se u tajemného pana 
Gabriela postupně vystřídají nespokojení manželé 
Peškovi – Marie, žena v domácnosti, a Ivan, manažer 
velké firmy. Dále přijde známý divadelní a filmový 
herec Petr Serafín a v neposlední řadě mladá dívka 
Angelika Vodičková, která nakonec zůstane na pout-
ním místě jako úslužná jeptiška. Všichni své lidské 
neřesti přenesou na pana Gabriela. Ten se tak postup-
ně stává alkoholikem, vášnivým karbaníkem, 
 sexuálním maniakem, workholikem, příležitostným 
kuřákem cigaret i jointů, nebo třeba nadměrným 

uživatelem facebooku. Avšak lidé, kteří ho navštívili 
a zanechali na Tajemném vršku své neřesti, zjistí, že 
se jejich životy nezlepšily, spíše naopak. Dospějí 
k  poznání, že o tom, jak šťastný bude jejich život, 
nerozhodují neřesti, ale pouze láska. A ta jak víme, 
dokáže všechno...

Muzikál a muzeum voskových figurín
Pojeďte s námi 12. listopadu do Prahy, kde se 

nejdříve podíváme do Muzea voskových figurín, 
a poté společně zajdeme do divadla BROADWAY na 
úspěšnou muzikálovou komedii Mýdlový princ. Již 

nyní si můžete zakoupit vstupenky v pokladně obec-
ního úřadu za zvýhodněnou cenu 420 Kč (muzeum 
a divadlo dohromady, normální cena je 840 Kč). Odjezd 
ve 14.50 hod. ze zastávek jako vždycky.

Muzikálová komedie Mýdlový princ

Martin Marek je neúspěšný herec s dluhy a přítelkyní, 
která od života žádá víc, než může Martin nabídnout. 
Situace se mění ve chvíli, kdy je seznámen s poslední 
vůlí svého otce, kterého od dětství neviděl. Může tak 
dědit velký majetek, pokud naplní otcovu nesplněnou 
touhu oprášit v malé šumavské vesničce ochotnické 
divadlo a s nastudovanou hrou dovést spolek do 
národního kola Jiráskova Hronova. Martin se tedy 
vydává do hlubokých šumavských lesů, kde lišky 
dávají dobrou noc a kde jej čeká nadlidský úkol. 
V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů 
se můžete těšit na vynikající herecké představitele 

a  mimořádné pěvecké výkony zpěváků. Nejlepší 
písničky Václava Neckáře jsou skvělým bonusem 
tohoto muzikálu.
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Vlasta Málková,  
předsedkyně sociální a kulturní komise

Představujeme komise
Sociální a kulturní komise

Vážení spoluobčané, ráda bych Vám představila 
sociální a kulturní komisi, která za posledních pět let 
uskutečnila v obci desítky akcí, které se těší stále větší 
oblibě. Naše práce se týká zejména těchto oblastí:

 y péče o seniory (gratulace k životním jubileím, uni-
verzita 3. věku, cvičení pro seniory, diskusní středy, 
setkání seniorů, výlety, klub seniorů, …),

 y akce pro děti a mládež (Pohádkový les, Upíří stezka, 
Psárský pětiboj, Bludičkobraní, …),

 y kulturní akce pro širokou veřejnost (Svatováclavské 
posvícení, Májové slavnosti, Staročeský advent, ...),

 y divadelní představení v Praze za zvýhodněné ceny,
 y zájezdy (kulturní památky, adventní trhy v zahraničí, 

pobyty v zahraničí, sklípek, ...),
 y vítání občánků,
 y pomoc sociálně slabým,
 y fotosoutěž, ze které vzniká obecní kalendář.
V novém volebním období byla komise doplněna 

o tři nové členy, takže ji teď tvoří: Vlasta Málková, 
předsedkyně komise, a členové: Naděžda Komárková, 
Martina Šmerglová, Michaela Hájková, Martina 
Jedličková, Jitka Svobodová, Olga Kramosilová 
a Ondřej Kracman.

Práce komise nebyla v začátcích jednoduchá, 
protože se nám jen těžko hledali zájemci o spolupráci, 
a těžké bylo i přesvědčit občany, aby na akce chodili. 
Nadšení členů komise se však postupně přelilo i na 
ostatní. Dělá nám radost, že se do dění v obci zapojuje 
stále větší množství místních lidí, kteří společně tráví 
spoustu času během realizovaných akcí. Byli jste to 
právě vy, kdo jste nás inspirovali svými nápady 
a  svěřovali se nám, co vám chybí. Díky tomu nyní 
patříme mezi obce, které vedou velmi bohatý kulturní 

život. Naši občané nemusí jezdit za zábavou a kul-
turou do hlavního města. Právě tento moment ocenila 
komise soutěže Vesnice roku jak v loňském, tak 
v  letošním roce. Díky společnému trávení volného 
času se vylepšily vztahy nejen mezi sousedy, ale 
i mezi obyvateli obou obcí. Občané chodí dobrovolně 
a zdarma na brigády, zajímá je, co se děje v jejich 
okolí. To je z mého pohledu jediná cesta, jak rozvíjet 
život v obci správným směrem.
Členové komise odpovídali na tyto tři otázky: 
1. Co vám práce přináší?
2. Jak dlouho pro obec pracujete?
3. Jakou činností se v komisi zabýváte?

Vlasta Málková
1. Radost ze stále větší soudržnosti lidí, kteří se do 

akcí zapojují, podílejí se na jejich organizaci a akce 
využívají.

2. 5 let.
3. Vymýšlením, koordinací a realizací všech akcí, což 

lze pouze za podpory členů komise a několika 
desítek dobrovolníků z celé obce.

Olga Kramosilová
1. Práci s lidmi, která byla vždy radostí a náplní mého 

života.
2. 5 let, ale osmnáct let jsem pracovala ve vedení 

mateřské školy.
3. Vítání občánků, přání jubilantům, setkání seniorů, 

pomoc při organizaci dalších kulturních akcí.

Naďa Komárková
1. Radost z toho, že vznikají akce, které lidi baví.

2. Pátým rokem, ale již více než dvacet let pracuji 
jako dobrovolná hasička psárského hasičského 
sboru.

3. Setkání seniorů, pomoc při akcích pro děti.

Michaela Hájková
1. Radost z toho, že se mohu podílet na dění v obci 

a že mohu zužitkovat svoji kreativitu, která mi 
tepe v krvi.

2. V rámci komise spolupracuji první rok, ale celkově 
s obcí asi 3 roky.

3. Moje činnost směřuje ke kulturní sekci komise, 
vymýšlení nových akcí v obci, k  pomoci 
s organizací...

Martina Jedličková
1. Přináší mi radost z dobře vykonané práce, když 

se nám povede jakákoliv akce.
2. Nepamatuji si přesně, ale intenzivnější spolupráce 

trvá už rozhodně přes šest let.
3. Mou oblastí je činnost související primárně s dětmi 

a přípravou akcí pro ně – Pohádkový les, noční 
bojové hry pro děti, Psárský sedmiboj, spolupráce 
s Mozaikou.

Jitka Svobodová
1. Velkou radost a uspokojení, když se akce vydaří 

a ti, kterým byla určena, odcházejí s pocitem 
příjemně stráveného času.

2. Cca 5 let.
3. Především organizací akcí pro seniory, ať už se 

jedná o zájezdy, výlety či pravidelná setkání s nimi, 
kde připravuji např. povídání o městech či zemích 
světa. Dále se věnuji fotosoutěžím, jejich vyhod-
nocování a přípravě fotografií pro obecní 
kalendář.

Martina Šmerglová
1. V obci žiji a pracuji, trávím zde svůj veškerý čas. 

Je pro mě samozřejmé a přirozené pracovat 

v komisi, která se podílí na dění v obci.
2. S obcí jsem začala spolupracovat v roce 2000. 

Začala jsem kreslit kroniku vítání občánků a pomá-
hat při organizaci samotných vítání. Užší spolu-
práce přišla až po volbách roku 2010, kdy jsem 
začala pracovat v komisích sociálně kulturní 
a školské.

3. Podílím se na organizaci vítání občánků a ostat-
ních akcí během roku. Ráda se setkávám se 
seniory.

Ondřej Kracman
1. Radost, že se nám všem podaří vymyslet akci 

a poté ji zrealizovat. A radost, že se v Jirčanech 
i v Psárech najde spousta lidí, kteří nám tyto akce 
pomáhají realizovat, protože bez nich by to 
 doopravdy nešlo.

2. Spolupracovat s obcí jsem začal zhruba před 
3  roky, a to při Pohádkovém lese a později i na 
ostatních akcích. Výraznější spolupráce začala při 
vzniku Mozaiky.

3. Z mé strany to jsou činnosti převážně pro děti, 
a to jak v rámci Mozaiky nebo školy, tak Pohádkový 
les, večerní hry pro děti. Pomáhám i při ostatních 
akcích komise.
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Lucie Libovická

Z cyklu: Žijí mezi námi
Radek David: Šťastné jídlo dělá šťastné lidi

Přestože Radek David patří mezi nejlepší české kuchaře, sbírá ocenění v soutěžích po celém světě a šéfuje 
několika restauracím ve dvou zemích, je stále skromný a nohama na zemi. S  rodinou žije spokojeně již 
jedenáct let v Dolních Jirčanech a jeho životní motto o šťastném jídle, které dělá šťastné lidi, je užitečnějším 
návodem pro život než tisíc rad moderních koučů. 

 � Radku, byla kuchařina vaší jasnou volbou? 
Rozhodně ne, chtěl jsem stejně jako většina malých 

kluků být pilotem formule 1 nebo kosmonautem. 
Jsem však dítě narozené v komunismu a naše před-
stavy, cíle a možnosti byly diametrálně jiné, než jaké 
má současná mládež. Moje máma dělala v ČKD 
Kompresory, a když došlo na lámání chleba, jaké 
vybrat povolání, radila, ať jdu na kuchaře. Znáte to, 
takové ty řeči, že lidé budou stále jíst, budu u jídla, 
v teple a bez stresu. Směju se, jen si na ta její slova 
vzpomenu. Pod tlakem jsem neustále, čas nemám 
vůbec, natož na svoje jídlo, a v kuchyni je víc vedro 
než teplo (smích). 

 � Ale na maminčina slova jste tehdy dal.
Poslechl jsem a dostal se na učňák, kde jsem se 

vyučil kuchařem pro jídelnu pro zmíněné  ČKD 
Kompresory. V prváku jsme trénovali zeleninová jídla, 
druhý rok jsme pomáhali v nějakém podniku. Škrábali 
brambory, váleli knedlíky a myli kotle. Ve třeťáku to 
už bylo trochu lepší, ale pořád se jednalo o pomocné 
práce. Když jsem tedy vyšel ze školy, což bylo rok po 
revoluci, nic jsem neuměl a byl jsem kuchařsky zcela 
nesamostatná jednotka.

 � To nezní dobře, je už situace na školách lepší?
Bohužel moc ne. V zahraničí to funguje tak, že 

student je prvním rokem na studené kuchyni, druhý 
rok na přílohách a třetí rok na mase. Nebo během 
studií absolvuje kompletní kolečko po restauraci. 
Není však považován za pomocnou sílu, protože tím 
se zničí. Naše školy netlačí na kvalitu, jejich snahou 
je, aby studenti prošli zkouškami a ony dostaly peníze. 
A pak to dopadne tak, že ze sta kuchařů zůstanou 
u profese dva. Celosvětově navíc platí, že mladí chtějí 
dělat jen od pondělí do pátku a večer se jít bavit 
s kamarády. 

 � A co Vás přimělo zůstat u kuchařiny?
Po vyučení jsem měl nastoupit na vojnu a dva 

volné měsíce jsem vyplnil brigádou v hotelu Hilton, 
kde jsem, i když od dřezu s nádobím, poprvé viděl, 
jak vypadá pořádná kuchyně. A to se mi moc líbilo. 
Vojnu jsem si odkroutil ve střešovické nemocnici, 
kde jsem vařil pro pacienty speciální diety. Pak jsem 
nastoupil na pět let do hotelu Adria Praha. To bylo 

moje první učení, a přestože to bylo těžké a často 
jsem toho chtěl nechat, vaření mne chytlo. Byl jsem 
jak houba, nasával nové informace a toužil po dalších. 
Proto jsem zamířil do Kampa parku a Rybího trhu. 
V  Kampa parku se mi zalíbilo, zůstal jsem tam rok 
a půl a naučil se vše o rybách. Když už nebylo co se 
učit dál, nastoupil jsem do Alcronu, kde jsem se 
poprvé potkal se Zdeňkem Pohlreichem, se kterým 
jsem strávil cca 5 let. Bylo to o nervech, řvaní, které 
jsem si zprvu nechal líbit, ale časem jsem se naučil 
být průbojnější. Bylo to však hlavně o jiném stylu 
práce a o velké kuchařské škole. 

 � Stále jste však pracoval pod jinými kuchaři. 
�Netoužil�jste�po�vlastní�kuchyni?�

Přesně tak. Bylo mi přes osmadvacet let a já si dal 
za cíl stát se do třiceti šéfkuchařem. V té době jsem 
už byl i členem národního týmu kuchařů, se kterým 
jsme jezdili po světových soutěžích. Dostal se ke mně 
inzerát, že v nově otevírané restauraci hledají šéfku-
chaře, tak jsem poslal své CV. Po několika jednáních 
můj pohovor vyvrcholil tím, že jsem musel pro maji-
tele restaurace a jeho ženu uvařit šestichodové menu. 
Nezajímalo ho, že jsem kuchař roku a mám 20 zlatých 
medailí, chtěl vidět a okusit, jak opravdu vařím. Plácli 
jsme si a já se stal šéfkuchařem pražské La Verandy. 
Byla to první česká restaurace dvou ruských společ-
níků vlastnících síť restaurací v Kyjevě a Oděse. Již 
počtvrté v  životě jsem byl u zrodu nové restaura-
ce,  protože do Adrie, Alcronu i Rybího trhu jsem 
nastupoval také v  samém začátku. Tady jsem ale 

poprvé mohl sám rozhodovat, jak se kuchyně vybaví, 
jaký bude koncept, co se nakoupí, jaký bude jídelní 
lístek. 

 � Svůj sen jste si tedy splnil. Měl jste možnost dál 
se vzdělávat a rozvíjet? 

Naštěstí měl a to díky majiteli panu Kolesnikovi, 
se kterým jsem často jezdil do zahraničí na poznávání 
cizích kuchyní. On je opravdu jiný než většina ostat-
ních zaměstnavatelů, kteří vyfotí jídlo na své dovolené 
a chtějí po kuchaři, aby ho bez ochutnání uvařil. Po 
šesti letech se majitelé názorově rozešli, a tak si 
rozdělili restaurace. Pan Kolesnik se rozhodl zakotvit 
s  rodinou v  Čechách, a proto si nechal pražskou 
restauraci a čtyři restaurace v Kyjevě. V tu dobu mi 
nabídl, abych se stal executive chef celé sítě.

 � To asi hodně cestujete.
To ano, 6x ročně jezdím na Ukrajinu. Nejdříve si 

promluvím s šéfkuchařem, další den objíždím trhy, 
které se nedají množstvím a nabídkou srovnávat 
s těmi v Čechách, poté připravuji degustaci a uvařím 
v průměru 30–40 jídel. Sejde se degustační komise 
složená z majitele, manažera a třeba i několika VIP 
hostů dané restaurace. Z vítězných jídel vzejde nové 
menu. Pro tenhle způsob sestavování jídel musíte 
mít hodně zkušeností, nechat se inspirovat aktuálními 
surovinami i chutěmi místních, které se od našich 
mohou hodně lišit. Je to pro mne zároveň i možnost 
zkoušet nové věcí, na což jindy nemám čas.

 � Jak se liší restaurace v Kyjevě a v Praze?

Zejména velikostí, protože „restorán“ v Kyjevě má 
třeba 500 míst a „restoránčik“ „jen“ 80. V Kyjevě je 
také běžné, že jedete za město a tam je restaurace 
se spoustou venkovních altánů, děti běhají v  lese, 
jsou tam velká hřiště, prostě myslí se na rodiny. Něco 
takového s  typicky českou kuchyní chtěl majitel 
vybudovat i tady, a díky tomu vznikla před třemi lety 
v Průhonicích Babiččina zahrada. Kromě restaurace 
je součástí budovy i pár pokojů třeba pro svatebčany 
či naše hosty, meditačně relaxační centrum a sál. 
Koncept je postaven na poctivé prvorepublikové 
babičkovské kuchyni s pár měšťanskými jídly té doby. 

 � Mnoho restaurací se ze strachu o uspokojení 
chutí zákazníků bojí zaměřit jen na jednu kuchyni.

Mantinely svého konceptu držíme striktně ve všech 
našich restauracích a jen jednou či dvakrát do roka 
se udělá například promo nějaké jiné kuchyně. 
V opačném případě hrozí, že se na jídelníčku vedle 
svíčkové ocitne i sushi, pizza a mexické tortily. 
Restaurace, které se chtějí zavděčit všem, se v ruštině 
nazývají „ťjolka“, což je lehká holka. Pokud chcete 
vařit dobře, nemůžete nabízet vše. Naším cílem je 
vytvářet veselou kuchyni, protože šťastné jídlo dělá 
šťastné lidi. Jídlo musí hosta uchvátit všemi jeho 
smysly. Krásnou prezentací, vůní, chutí, usměvavým 
personálem a krásným prostředím. Vše musí ladit 
dohromady, a když se taková symfonie povede, 
zákazník si vás najde vždy. Je jedno, zda jste v Itálii, 
Francii nebo v Čechách.

 � Vy jste se svým bydlením zakotvil v  Dolních 
 Jirčanech. Proč? 

Byl jsem svobodný, něco málo přes třicet let a ještě 
stále jsem bydlel u rodičů. Byl nejvyšší čas získat 
vlastní soukromí a víc prostoru. Nejdřív se mi líbil 
loftový byt na Palmovce a šel jsem se tedy poohléd-
nout na výstavu bydlení po nějakém vybavení 
a  nových materiálech. Tam jsem ovšem narazil na 
stánek firmy, nabízející domy v Dolních Jirčanech za 
cenu mého vybraného bytu. Líbila se mi nejen cena, 
ale i místo a možnost změnit dispozice prostor, 
zejména kuchyně a obýváku. Dům jsem koupil 
a bydlím tady již jedenáct let. Mezitím jsem při své 
práci v Alcronu poznal svou budoucí ženu, oženil se 
a narodili se nám dva synové. Mladší syn chodí do 
místní školky a ze staršího budeme mít v září prvňáčka. 
Rádi využíváme místní služby, a protože bychom si 
přáli lepší infrastrukturu, držíme palce novému pro-
jektu, o kterém jsme četli v  minulém Zpravodaji. 
Během pár let bychom chtěli koupit větší pozemek 
a postavit na něm bungalov, který bude už „na stará 
kolena“ s bezúdržbovou zahradou a pár záhonky pro 
radost. Určitě to ale bude tady v okolí! 
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Škola

Milí žáci, vážení rodiče,
letošní slunné a pohodové prázdniny jsou u konce 

a nás čekají nové poznatky na „Cestě poznání“.
V tomto školním roce vás touto zajímavou, vese-
lou, ale občas i krkolomnou cestou provedou:

 y 1.A – Lenka Matoušová – MŠ Štědřík
 y 1.B – Milada Peterková – zelená škola
 y 2.A – Renata Kizurová – bílá škola
 y 2.B – Dagmar Ördögová – bílá škola
 y 3.A – Monika Mazúrová – zelená škola
 y 3.B – Jiřina Michálková – zelená škola
 y 4.A – Kateřina Turnová – žlutá škola
 y 4.B – Renata Dlouhá – žlutá škola
 y 5.A – Jana Jakabovičová – žlutá škola

V mateřské škole budou i letos děti „Putovat za 
sluníčkem“ v těchto odděleních:

 y Motýlci (předškoláci) – Dana Kristen a Oksana 
Pitterová – MŠ Štědřík

 y Kytičky (předškoláci) – Romana Čiháková a Martina 
Šmerglová – MŠ zelená škola

 y Broučci – Dagmar Heczková a Jana Šormová
 y Ptáčata – Jana Chvapilová a Lucie Hersteková
 y Sluníčka – Monika Mrkvová a Silvie Seglová

Ve školní družině budou děti trávit aktivně volný 
čas v následujících třídách:

 y 1.A – Dana Šťastná – MŠ Štědřík
 y 1.B – Lucie Raková – zelená škola
 y 2.A – Marie Merglová – bílá škola
 y 2.B – Eva Pipasová – bílá škola
 y 3. tř. – Hana Hůrková – zelená škola
Ve školním roce 2015/2016 budou děti překonávat 

překážky za pomoci školní psycholožky Libuše 
Vondráškové, školního logopeda Lenky Ženaté 
a speciálního pedagoga Renaty Dlouhé.

Školní jídelnu povede paní vedoucí Jana Válková 
s vedoucí kuchařkou Janou Svačinovou.

O provoz školy se bude starat pan školník Martin 
Hruška s Ondřejem Kracmanem.

Ve vedení školy bude nadále pokračovat jako 
statutární zástupkyně ZŠ Jana Jakabovičová a zástup-
kyně MŠ Dana Kristen.

Překážky během školního roku se nám určitě 
podaří překonat společně a úspěchy, které se nám 
doufám nebudou vyhýbat, prožijeme zaslouženě 
všichni dohromady.

Odvahu a tvůrčí nadšení do nového školního roku 
všem přeje

Irena Vejsadová, ředitelka školy

Suplující pedagog pro ZŠ Psáry
Od září 2015 bude obec Psáry financovat pozici suplujícího pedagoga v základní škole. Tento pedagog 

zajistí kvalitu a návaznost výuky, pokud například třídní učitelka onemocní nebo když se zúčastní školení.
Komise pro vzdělávání předložila v červnu radě 

obce návrh, aby základní škole poskytla mimořádnou 
dotaci na suplujícího pedagoga. Mělo by jít o dalšího 
pedagogického pracovníka na dohodu o provedení 
práce bez pravidelné pracovní doby, který bude 
v záloze připraven převzít výuku za učitele v případě 
jeho nepřítomnosti. To, že některý ze stálých zaměst-
nanců chybí, není až tak mimořádný jev – ať už se 
jedná o akutní onemocnění, lékařské prohlídky, 
nemoci členů rodiny, zejména dětí, nebo například 
školení a semináře. Každá absence učitele se však 
zákonitě projeví při výuce, možnosti zajistit suplování 
vhodným pedagogem na prvostupňové škole v době 
od 8 do 12 hod. jsou velice omezené. Důsledkem 
povinnosti suplování zajistit, ať už jakkoli, může být 
kromě častého přetěžování zaměstnanců školy i vliv 
na kvalitu vzdělávání jako takového, pomalejší postup 
při výuce, nedostatečné procvičování, rušení někte-
rých předmětů, případně psychická nepohoda u dětí.

Rada obce považuje zavedení pozice suplujícího 

pedagoga za výborný krok směrem ke zvyšování 
kvality vzdělávání i kvality podmínek pro pedagogické 
zaměstnance. Stálý kompetentní učitel, který bude 
seznámen s pedagogickým procesem ve škole, bude 
dobře znát školní vzdělávací program, učební plány, 
poměry v  jednotlivých třídách a pracovní metody, 
na které jsou žáci zvyklí, může být velkým přínosem 
jak pro děti, tak pro učitele. Za velice důležité pova-
žujeme, že s  novou pracovní pozicí suplujícího 
pedagoga může být stávajícím učitelům umožněna 
častější účast na odborných seminářích a vzdělávacích 
kurzech. Celoživotní vzdělávání pedagogů považu-
jeme za cestu ke zvyšování kvality českého 
školství.

Účelovou dotaci na pozici suplujícího pedagoga 
ve výši 40.000 Kč na období září až prosinec 2015 
Rada obce Psáry schválila dne 3. 7. 2015 usnesením 
rady č. 86/20–2015.

Martina Běťáková, místostarostka obce

Prázdniny končí, škola začíná
S prázdninami se nerady loučí jak děti, tak paní 

učitelky. „I když máme školu rádi, tak prázdniny jsou 
lepší“, zněla mi v uších slova a melodie písničky. 
Všechno jednou končí – prázdniny utekly jako voda 
v Zahořanském potoce a nový školní rok je za 
dveřmi.

Mateřská škola má stejně jako v loňském školním 
roce pět tříd: dvě třídy předškoláků (Motýlci a Kytičky) 
a tři smíšené třídy (Broučci, Sluníčka a Ptáčata). 
Pedagogický sbor doplní nová paní učitelka, která 
bude působit ve třídě Ptáčat. Školní vzdělávací pro-
gram je pro nový školní rok rozšířen o logopedickou 
prevenci a polytechnickou výchovu. Pro děti máme 
připraveno mnoho aktivit nad rámec 

výchovně–vzdělávacího programu: každý měsíc 
divadelní představení, výlety za poznáním a do pří-
rody, vystoupení na akcích pořádaných k různým 
událostem společenského života v obci, večerní hru 
pro rodiče a děti, besídky, plavání, solnou jeskyni, 
sportovní den, školu v přírodě.

Na děti jak stávající tak i nové se těší všechny paní 
učitelky, které pro ně připravily na základě třídních 
vzdělávacích plánů nejrůznější aktivity, které se 
zpravidla vážou k ročním obdobím.

Věříme, že krásné počasí, které panovalo téměř 
po celou dobu prázdnin, nás bude provázet i na 
začátku nového školního roku.

Kolektiv ZŠ a MŠ Psáry

Začátek�školního�roku�2015/2016�v ZŠ
Základní škola

Škola pro žáky začne 1. 9. v 8.00 hodin v přísluš-
ných budovách a třídách. V 10 hodin bude násle-
dovat slavnostní zahájení školního roku na hřišti 
v Dolních Jirčanech. Sportovní program proběhne 
od 10 do 12 hodin a k obědu dostanou děti oblí-
benou pizzu. Pokud si rodiče děti nevyzvednou 
hned po obědě, popřípadě děti nepřinesou písemný 
souhlas rodičů, že mohou odejít samostatně, budou 

děti předány do školní družiny: 
 y 1.A – MŠ Štědřík do 15.00 hod.,
 y 1.B + 3.A a B do zelené školy, 
 y 2. A a B do bílé školy. 
Školní družina bude otevřena do 17 hod.

Mateřská škola
Pro děti v  MŠ Štědřík je otevřena od 6.30 do 

17 hod. V zelené MŠ od 7 do 16.30 hod.
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Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výběr z událostí Obecní policie Jesenice  
za�červen�až�červenec�2015

 y 2. června ve 2.45 hod. v ul. U Potoka zjistila hlídka 
strážníků na zemi spícího podnapilého dvacetile-
tého muže z Prahy. Ten po probuzení odešel na 
zastávku MHD, ze které následně odcestoval do 
místa bydliště.

 y 7. června provedli strážníci několik 
kontrolních měření rychlosti projíž-
dějících vozidel v obci Psáry v ul. 
Hlavní, V Lukách a V Domkách. 
Během kontroly byla změřena 
rychlost jízdy celkem 11 pro-
jíždějícím vozidlům, a to 
v rozmezí 22 až 46 km/hod. 
Výsledky měření byly pře-
dány vedení obce. 
Ve 20.00 hod. v ul. Pražská 
v  místní části Dolní Jirčany 
zajišťovali strážníci bezpeč-
nost provozu při transportu 
zemědělské techniky.

 y 13. června ve 23.00 hod. přijala 
hlídka MP oznámení o rušení noč-
ního klidu hlasitou reprodukcí hudby 
vycházející z hospody Na hřišti v obci Psáry. 
Strážníci na místě zjistili, že hluk vychází z provo-
zovny otevřenými okny. Po upozornění obsluha 
okna hospody uzavřela. Událost byla řešena jako 
přestupek rušení nočního klidu.

 y 16. června v 16.00 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o navážení stavebního materiálu na cestu 
v  oblasti chatové osady Ořechovka neznámým 
pachatelem. Strážníci na místě zjistili čtyřiašede-
sátiletého muže při zpevňování povrchu účelové 
komunikace naplaveným materiálem.

 y 22. června ve 20.30 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o pohybujících se dvou ovcích černé barvy 
v lokalitě Na Babě. Strážníkům se však ovce zjistit 
nepodařilo. O úniku zvířat byl informován majitel. 
Ten se dopustil porušení zákona na ochranu zvířat 
proti týrání tím, že tyto nezajistil proti úniku.

 y 23. června v 16.30 hod. v ul. Pražská byli řešeni 
hlídkou dvě mladé dívky a jeden nezletilý chlapec 
za přestupky proti zákonu opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, 
kterého se dopustili kouřením cigaret v prostoru 
čekárny autobusové zastávky.

 y 24. června ve 21.35 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o nálezu psa rasy zlatý labrador v  ul. 
Na Skalce. Strážníci psa umístili do pohotovostního 
kotce obce Psáry.

 y 25. června ve 14.30 hod. přijala hlídka MP 
oznámení o nálezu neznámého, pravdě-

podobně měřicího zařízení, které ozna-
movatelce přistálo na střeše rodin-

ného domu v ul. Hlavní, pravděpo-
dobně z  důvodu poškozeného 
balonu, ke kterému bylo připev-
něno. Strážníci nález předali 
přísl. odboru OÚ. 

 y 26. června ve 21.15 hod. 
přijala hlídka MP oznámení 
o nezajištěném hořícím ohništi 
na pozemku jedné ze zahrádek 

v  ul. Ke Kukaláku. Strážníci na 
místě zjistili hořící oheň v ohništi, 

u kterého nebyla žádná osoba 
a nedaleko ohniště se nacházela 2 kg 

láhev na propan butan. Z  důvodu 
nebezpečí rozšíření ohně a vzniku požáru 

hlídka přivolala hasiče, kteří oheň zlikvidovali. 
 y 28. června ve 14.45 hod. zjistila hlídka MP v ul. 
Jílovská dopravní nehodu osobního motorového 
vozidla, které se převrátilo na střechu a jeho zra-
něný řidič zůstal ve vozidle zaklíněn. V součinnosti 
s HZS Jílové u Prahy se podařilo řidiče z vozidla 
vyprostit a prostřednictvím RLP ZZS Jesenice 
převést do prostoru fotbalového hřiště Psáry, 
odkud ho transportovala k  lékařskému ošetření 
Letecká záchranná služba PČR.

 y 3. července ve 3.10 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí 
hudby vycházející z rodinného domu v ul. Ve Stráži. 
Strážníci na místě slyšeli hudbu vycházející z uve-
deného domu, po chvíli zvonění na zvonek domu 
však někdo zhasl světla a hudbu vypnul. Hlídce 
nikdo neotevřel, ale rušení nočního klidu již 
nepokračovalo.

 y 12. července v  10.00 hod. v  ulicích Psárská 
a  Pražská zjistila hlídka MP poškození objektů 
autobusových zastávek postříkáním barvou 
neznámým pachatelem. Závady byly oznámeny 
příslušnému odboru OÚ Psáry.

 y 22. července v  18.15 hod. přijala hlídka MP 
oznámení o hádce několika osob u silnice vedoucí 
z obce Psáry do obce Radlík. Strážníci nedaleko 
muničního skladu zjistili několik osob ve sporu, 
které se po domluvě strážníků rozešly.

 y 23. července v  16.30 hod. v  ulici Kutná zjistila 
hlídka MP nezletilou dívku při jízdě na bicyklu bez 
ochranné přilby. Dopravní přestupek vyřešili 
strážníci na místě domluvou.

 y 26. července v 2.15 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí 

hudby vycházející z prostoru fotbalového hřiště 
v obci Psáry. Strážníci na místě zjistili právě končící 
oslavu narozenin. K dalšímu rušení nočního klidu 
již nedošlo. 

 y 30. července v 9.00 hod. v ul. Hlavní bylo strážníky 
na základě podnětu vedení obce Psáry zdoku-
mentováno několik odložených azbestových 
desek, které majitel chaty odložil na veřejné pro-
stranství bezprostředně za svoje oplocení po 
demolici objektu chaty. Z důvodu neoprávněného 
záboru veřejného prostranství byl strážníky vyzván 
k odstranění desek, což následně učinil.
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Máme�tu�konec�prázdnin!�Nevadí!� 
Mozaika od září jede dál!

Začátek školního roku pomalu začíná a dětem nastává pravidelný režim. Svůj volný čas mohou trávit 
v Mozaice, kde se zdarma zabaví a něco i naučí. Pro děti i dospělé pořádáme od září spoustu zajímavých 
aktivit. Těšíme se na Vás!
Po škole rovnou do Mozaiky

Nízkoprahový klub Mozaika se po prázdninách 
opět otevírá dětem a mládeži od 
8 let. Scházíme se pravidelně každé 
pondělí, středu a pátek od 12.30 
do 18.30 hodin, vstup je volný. 
K dispozici je fotbálek, ping pong, 
šipky. Můžete si přijít zahrát des-
kovky, např. Osadníky z Katanu, 
Bang nebo šachy.

Kromě her a zábavy připravuje-
me i sportovní turnaje a besedy. 
Na páteční večery plánujeme hraní 
deskových her; kdo bude mít chuť, 
je vítán. O tyto večery se stará 
Tomáš Pavlíček.

Od října chceme začít promítat 
různé filmy. A jednou měsíčně pak 
připravujeme bezplatné víkendové akce pro děti 
a mládež:
19. 9.  Společný úklid lesa (2. ročník)
31. 10.  Halloween v Mozaice
22. 11.  Turnaj ve stolním ping pongu
19. 12.  Vánoční besídka
Podzimní Mozaika kurzů, výtvarných dílen 
a setkání

Pro nový školní rok si pro školní děti připravi-
la Majka Zlesáková kurzy vaření a po nich následuje 
jóga pro nejmenší. Tyto kurzy startují od druhé 

poloviny září.
Pro děti dále připravujeme kroužek yoyování 

s  Lukášem Hriagyelem. Více informací o kroužku 
přineseme na našich stánkách.

Po úspěšném výletu do IQ parku v Liberci plánu-
jeme udělat ve spolupráci se školou další výlet 
a  tentokrát se podíváme do parku Mirákulum 
Milovice.

Dospělí zase mají možnost protáhnout si své tělo 
na józe každý čtvrtek a pondělí v měsíci. Kurzy vede 
Anna Crhová.

Všichni jsou také srdečně zváni na výtvarné dílny, 
které budou probíhat jednou měsíčně. Čeká nás 
pokaždé odpoledne plné tvořivosti, nápadů a inspi-

race. Přijďte si vyzkoušet 
práci s různými materiály 
pod dohledem zkušených 
výtvarníků a odneste si od 
nás vlastní výrobky.
Kde se můžeme potkat 

Rádi bychom touto ces-
tou pozvali všechny na 
akci Pohádkový les, kte-
rou pořádá naše obec 
5. září. Můžete se těšit na 
setkání s  pohádkovými 
bytostmi i postavami 
z  knížek a  filmů, a to na 
trasách plných tajemných 
i veselých úkolů pro menší 

i větší děti.
Dále Vás zveme na Svatováclavské posvícení, 

které se bude konat 27. září a kde bude mít Mozaika 
výtvarnou dílnu.
Udělejte něco pro dobrou věc i příjemný pocit

Rádi bychom na tomto místě oslovili kohokoli 
z místních, kdo má chuť věnovat se dětem. V případě 
zájmu se ozvěte a zkusíme domluvit spolupráci. Práce 
s dětmi je přínosná pro obě strany, plná překvapení, 
o zážitky není nouze a nápadům se meze nekladou. 
Stačí zavolat na tel. 724  24 99 84 nebo napsat na 
e-mail kracman@centrum-mozaika.cz.
Kde hledat informace o akcích Centra Mozaika?

Komplexní info o akcích Mozaiky máte k dispozici 
na našich webech: vše o NZDM Mozaika na www.
klub-mozaika.cz, akce centra a nové fotografie pak 
na www.centrum-mozaika.cz. Pokud jste na face-
booku, najdete na FB stránce Mozaiky nejen infor-
mace o tom, co plánujeme, ale také fotky z  akcí, 
diskuse, názory i reakce na naše aktivity. O nejbližších 
akcích se také můžete dozvědět z letáčků umístěných 
na nástěnce obce a autobusové zastávce. Podívejte 
se a přijďte! Jsme tu pro Vás.

Ondřej Kracman

Prázdniny s Klubíčkem
Dobrodružství, známí i noví kamarádi, výlety, hry, 

legrace, nové zážitky a poznatky… tak vypadají již 
tradiční prázdninové dny s Klubíčkem. Letos již po 
čtvrté Rodinné centrum Domeček připravilo pro děti 
ze Psár a Dolních Jirčan bohatý prázdninový program. 
Novinkou letošního ročníku bylo vedle prázdninové 
školky otevření i příměstského tábora s  celodenní 
interaktivní výukou angličtiny. V Klubíčku se tak sešly 
děti od 2 do 10 let, což přišlo vhod zejména souro-
zencům – spolu a přece si každý přišel na své.

Týden s  Ferdou mravencem byl zaměřený na 
poznávání světa zvířat. Kromě mnoha her a aktivit 
děti čekal celodenní výlet do pražské zoologické 
zahrady. Během oblíbeného indiánského týdne jsme 
navštívili fantastickou farmu zaměřenou na chov koní 
a poníků, takže kromě hrátek s domácími zvířaty se 
děti projely na koních. Poslední týden jsme s Bolkem 
a Lolkem cestovali kolem světa, vyprávěli si o cizo-
krajných zemích a vydali se na plavbu lodí po Vltavě.

Prázdniny jsou prima samy o sobě, ale když je 
prožijete s partou kamarádů na cestách za dobro-
družstvím, to je pak teprve něco! A tak se těšíme zase 
příští léto 

Martina Běťáková
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Ing. František Kropáček, CSc.

„Junior�ČEZ�Cup�Psáry�2015“�pro�hráče�ročníku�
narození�2006�a�mladší

Dne 20. 6. 2015 se v Psárech uskutečnil již 3. ročník 
mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotba-
lových nadějí – „Junior ČEZ Cup 2015“. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 20 týmů, z  toho 14 českých 
a  6  týmů zahraničních. Ze zahraničních týmů se 

jednalo o německý RB Leipzig, polské týmy Wisla 
Krakov, AP Šlask Wroclaw S. A. a ze Slovenska přijely 
AC Trenčín, SK Slovan Bratislava a MŠK Žilina. České 
týmy zastupovali hráči téměř všech ligových klubů, 
včetně Sparty Praha, Slávie a Bohemians Praha, 
Viktorky Plzeň, FK Jablonec, FK  Mladá Boleslav, 
FC Slovan Liberec, FC Vysočina Jihlava, SK Dynamo 
České Budějovice, Sigma Olomouc, Motorlet Praha, 

Dukla Praha, TJ Unhošť a domácí tým FC Psáry.
Všechny týmy předváděly nadšené a bojovné 

výkony, ale v rámci fair play. Za bouřlivého povzbu-
zování cca 1000 diváků jsme viděli krásné technické 
finesy hráčů, obrovské bojové nasazení, spoustu 
krásných gólů a hlavně nadšené nasazení hráčů a hru 
bez simulování a záludných faulů.

Hráče přišli podpořit i čestní hosté turnaje – fot-
balové legendy Pavel Horvát a Pavel Kuka. Turnaje 
se zúčastnil také mezinárodní rozhodčí Libor Kovařík, 
který si jeden zápas sám zapískal.

Ještě krátce k  vystoupení hráčů FC Psáry. Kluci 
bojovali jako lvi a skončili na krásném 8. místě, což 
je v takové konkurenci vynikající výkon. Psárský hráč 
Michal Kroupa byl vyhlášen nejlepším střelcem tur-
naje – do sítě soupeřů poslal 21 gólů.

Celkovým vítězem turnaje a držitelem poháru je 
FC Sparta Praha, která ve finále a po urputném boji 
v posledních vteřinách rozhodla o svém vítězství nad 
Slávií Praha 4:3.

Závěrem chceme poděkovat hlavním sponzorům 
turnaje Skupině ČEZ a obci Psáry a všem pořadatelům, 
bez jejichž obětavé práce by bylo prakticky nemožné 
turnaj uskutečnit.

Vítězný tým Sparta Praha

Pan starosta s nejlepším střelcem turnaje 
Michalem Kroupou

Psárský tým s čestným hostem Pavlem Horvátem 
a trenérem Jakubem Kalbáčem

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

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

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: 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: SRPEN 2015, vyšlo 29. 8. 2015
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

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

Sukův hudební Štiřín

13. 9., 17 hod.
Roman Janál (baryton) a Norbert Heller (klavír)
V rámci zahájení 22. sezony Sukův hudební Štiřín Vás 
srdečně zveme na koncert vážné hudby.
Vstupné: 250,- Kč

20. 9., od 9 hodin po celý den
Den Hanuše Ringhoffera
Srdečně Vás zveme na tradiční akci s bohatým pro-
gramem pro dospělé i děti – Den Hanuše Ringhoffera.
Těšit se můžete na prohlídky zámeckým parkem 
s Václavem Větvičkou, prohlídku zámeckých interiérů, 
prodejní výstavu řemesel všeho druhu a další.
Vstupné: 100,- Kč, děti do 15ti let zdarma

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:  kckamenice@obeckamenice.cz
www.obeckamenice.cz

3. 10., 13.00–18.00
Kamenické podzimní slavnosti – Den stromů
Zahájení výstavy Stromy kolem nás, přehlídka prací 
se dřevem, hudební program, občerstvení.

5. 10., 19.30–23.00 Koncert Pavla Dobeše
Pavel Dobeš je folkový písničkář. V 60. letech 20. sto-
letí hrál v Ostravě bigbeat. V dalších letech se orien-
toval na country a folkovou hudbu. Jarmila byl jeho 
první velký hit v roce 1981. Jeho hudebním partnerem 
je Tomas Kotrba.

19. 10., 19.30–23.00
Žena za pultem 2 – pult osobnosti
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací 
ve vizionářské komedii!

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii 
Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak 
šílená, že to možná jednou může být pravda!

Kultura

středa	 18.30	hod.	 ZÁKLADNÍ	 od 30. 9. 2015

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

čtvrtek	18.30	hod.	 VÍCE POKROČILÍ	 od 1. 10. 2015

čtvrtek	20.30	hod.	 SPECIÁLNÍ	 od 1. 10. 2015

na PODZIM 2015 do




