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PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

Vítání občánků 26Jak správně třídit 16

Dolnojirčanští hasiči oslavili 90 let
Více na str. 48

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s medvídkem Pú, naplní Karkulčin
košíček, ochrání poklad před lstivými loupežníky a najdou spoustu dalších pohádkových bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, budou řešit s Sherlockem Holmesem složité případy loupeží a vražd, projdou výcvikem
želv ninja nebo zjistí, jaká tajemství vydá ostrov pokladů... Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě
umělo číst a psát.

Z důvodů hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o  včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách  www.psary.cz a www.skolapsary.cz

Pro děti i dospělé hraje živá hudba. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a buřt
zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.
Možnosti parkování budou vyznačeny.

Kdy:  
v sobotu 3. září 2016 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

Kde:
start i cíl - na hrázi rybníka
Kukaláku v Dolních Jirčanech

Startovné:
55,- Kč

S sebou:
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

jubilejní 5. ročník

Pohádkový les 2016 23
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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.

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

  Technické služby Dolnobřežanska –  
formulář pro hlášení závad:  
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady 
Dispečink technických služeb 731 410 418

  Městská 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 – pozor změna
úřední hodiny červenec a srpen:
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí–čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–13 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 vyzvednout 
na obecním úřadě, 
v  trafice nebo ve sběr-
ném dvoře.

 4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
a Rady obce Psáry 

Informace z obce
 9 Jak je to s cestovními doklady pro děti?
 10 Zpráva o činnosti obce
 11� Nové�zabezpečení�hasičáren
 11 Co se v obci udělalo v měsících duben 

a květen 2016
 12 Hydraulický model kanalizace
 13� Cena�vodného�a stočného�na�rok�2017
 14 Získali jsme další dotaci – 2.800.000 Kč!
 14 Vodní zdroje a voda v krajině
 15 6. změna územního plánu
 15 Co vás zajímá
 16 Jak správně třídit
 19 Středočeský kraj schválil naší obci dotaci 

pro�tři�projekty�realizované�v roce�2016
Sociální a kulturní komise
 20� Těšte�se�na�první�ochotnické�vystoupení!
 20 Fotosoutěž – poslední výzva
 21 Studenti Univerzity třetího věku úspěšně 

zakončili další semestr
 22� Za�krásami�baroka�Čech�a Moravy
 23 Pohádkový les 2016
 24� Za�Karlem�IV.�do�Jílového�u Prahy
 25� Májové�slavnosti
 26 V naší obci o miminka nouzi nemáme
 28 Dvoudenní výlet do sklípku
 29� Výběr�z událostí�Městské�policie�Jesenice�
 30� PSINA�–�psárské�informace�a�nápady�od�

dětí pro děti
 34� Manželé�Absolonovi,�mistři�světa�ve�vod-

ním slalomu, berou i život jako řeku
� 37� Tradiční�dožínkové�slavnosti
Škola
 38 Předškoláci na škole v přírodě
 39� Na�návštěvě�v zahradnictví�Horland
 39 Veliký dík všem, kteří si koupili knihu! 
 40 Sportovní den ke Dni dětí
 41 Psáryfest 2016
 42� Co�se�děje�v Mozaice
 44� Dvě�dětské�skupiny�v Psárech
 45 Prázdninová školka a příměstský tábor 

s Klubíčkem v Domově Laguna
 46 Již 90 let jsme zde pro Vaši bezpečnost
 48 Dolnojirčanští hasiči oslavili 90 let
 50 Jak proběhl první půlrok u hasiček
Sport
 51� Další�brigáda�na�dolnojirčanském�hřišti
 52 Jesenický oddíl florbalu
 53 Sport opravdu pro všechny aneb 11. dětský 

den v Dolních Jirčanech
 54� Fotbalové�tabulky
 54 Kultura
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

31. 7.
Uzávěrka fotosoutěže

27. 8., 13 hod.
Tradiční dožínkové 
slavnosti
D. Jirčany za obchodem

2. 7., 13–20 hod.
11. muzejní potlach
muzeum Jílové u Prahy

11.–15. 7. 
18.–22. 7. 
25.–29. 7.

Příměstské tábory
Klubíčko

16. 7., 10–17 hod.
V táboře mušketýrů
muzeum Jílové u Prahy

12. 8., 20 hod.
Koncert Vokobere

zámek Štiřín

15. 7., 20 hod.
Koncert Pavel Sedláček 
& Cadillac
zámek Štiřín

14. 9., 18 hod.
Zasedání zastupitelstva 
obce Psáry
OÚ Psáry

22. 9., 19 hod.
muzikál Drákula
Hudební divadlo Karlín

3. 9., 13 hod.
Pohádkový les

na hrázi rybníka Kukaláku

10. 9., 11–24 hod.
Laguna Fest

areál u rybníka Domova 
Laguna Psáry

17.–18. 9.
Dvoudenní výlet do 

sklípku
Lednice

7. 9., 14 hod.
Diskusní středa
OÚ Psáry

Kalendář akcí 
setříděno podle data konání akce

w

ww.psary.cz
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Pořadatelům různých akcí na území 
naší obce nabízíme možnost 

zveřejnění�informací�v Psárském�
zpravodaji a na obecním webu.37
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AREÁL U RYBNÍKA DOMOVA LAGUNA PSÁRY

POP ROCK / HIP HOP
JAZZ / PUNK

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNĚ KULTURNÍMULTIŽÁNROVÝ HUDEBNĚ KULTURNÍ
CHARITATIVNÍ FESTIVALCHARITATIVNÍ FESTIVAL

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
EXHIBIČNÍ A SPORTOVNÍ VYSTOUPENÍ 
HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI
PROHLÍDKA MINIZOO DOMOVA LAGUNA PSÁRY
SVOZ A ROZVOZ ZAJIŠTĚN

Pavel Smola: 724 596 438
p.smola@lagunapsary.cz 
Lucie Kružíková: 776 576 488
l.kruzikova@lagunapsary.cz
bližší informace na
      facebook.com/lagunafest

55

55

55

54
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2016 ze dne 27. 4. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, nepřítomni: Vít Olmr

Usnesení č. 39/12–2016
I. bere na vědomí

Žádost o  odprodej části obecního pozemku p.  č. 
686/2 v k. ú. Dolní Jirčany. Po vyhotovení geome-
trického plánu bude zveřejněn záměr prodeje od-
dělené zaplocené části pozemku cca 15 m². Poté 
bude zastupitelstvu obce předložen návrh kupní 
smlouvy za kupní cenu 1.200,– Kč/m². 

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

Usnesení č. 40/12–2016
I. schvaluje

Podání žádosti na Státní fond ŽP ČR o  navýšení 
podpory na základě konsolidací. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2016 ze dne 11. 5. 2016
Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Milan Vácha

Usnesení č. 41/13–2016
I. schvaluje

Provedení veřejnosprávní kontroly v  příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry, 
okres Praha – západ, Hlavní 12, 252 44 Psáry, 
IČ  70  840  512, jejímž zřizovatelem je obec Psáry, 
a  to v souladu s povinnostmi vyplývajícími s §15 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu: 
a) schválit složení kontrolní skupiny,
b) zajistit poučení všech členů kontrolní skupiny 

o  jejich právech a  povinnostech ve smyslu 
§11 a  12 zákona č. 552/1991 Sb. o  státní kon-
trole, v  platném znění a  § 16 odst. 3 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění,

c) podpisem pověření k provedení veřejnosprávní 
kontroly na místě podle § 9 zákona č. 552/1991 
Sb., o  státní kontrole, v  platném znění a  § 14 
zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole, 
v platném znění,

d) schválením programu veřejnosprávní kontroly,
e) informovat členy rady o  průběhu a  výsledku 

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

Usnesení č. 42/13–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o vybudování přípojek vodovo-
du a kanalizace mezi obcí Psáry a 
1. Ing. Pavlou Kinclovou – nemovitost č.  p. 426, 

Dolní Jirčany,
2. Michalem Pozníkem – nemovitost č.  p. 427, 

Dolní Jirčany,
3. Janem Bínou – nemovitost č.  p. 660, Dolní 

Jirčany.
II. pověřuje 

Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv.

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

Usnesení č. 43/13–2016
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Janě a Luďkovi Horkým – pozemek p. č. 927/12 

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

Usnesení č. 44/13–2016
I. bere na vědomí

Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Psáry – kanalizace a vodovod 
v ul. Nad Cihelnou“.

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr 
nejvýhodnější cenové nabídky od Zepris s. r. o., se 
sídlem Praha 4, Mezi Vodami 639/27, IČ 25117947 
za cenu 675.468,– Kč bez DPH.

III. pověřuje 
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlou-
vy o dílo.

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

Usnesení ze zasedání  
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení č. 45/13–2016
I. souhlasí

Se stavbou vodovodní a  kanalizační přípojky 
pro stavbu trafiky na pozemku p. č. 646/1 v  k. ú. 
Dolní Jirčany, která je ve vlastnictví obce s tím, že 

investorem stavby bude současný nájemce. Obec 
uzavře s nájemcem smlouvu o bezúplatném pře-
dání přípojek do vlastnictví obce.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2016 ze dne 25. 5. 2016
Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, nepřítomni:  Milan Vácha, Olga Kramosilová

Usnesení č. 46/14–2016
I. bere na vědomí

Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (změna) na akci 
„Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká 
a ulice Pod Kostelem“. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 12131811 
o  poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a  Státním 
fondem ŽP ČR na akci „Kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany – lokalita Vysoká a  ulice Pod Kostelem“. 
Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 
16.  5. 2016. Změnou rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace dochází k  navýšení podpory dle výstupu 
konsolidované finanční analýzy. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto 
dodatku. 

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

Usnesení č. 47/14–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Odstranění závad na řadech 
splaškové kanalizace Psáry, Dolní Jirčany“ od:
1. Herčík a Kříž spol. s r. o. za cenu 248.600,– Kč bez 

DPH,
2. Čermák a Hrachovec a. s. za cenu 479.018,10 Kč 

bez DPH,
3. Zepris s. r. o. za cenu 334.500,– Kč bez DPH,
4. Ekologické a  inženýrské stavby spol. s  r.  o. za 

cenu 351.500,– Kč bez DPH,
5. Envirox-Prokatec – nabídku předložili po termí-

nu, nebyly doloženy reference, nemají oprávně-
ní k podnikání vztahující se k předmětu zakázky 
– za cenu 293.000,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Herčík 
a Kříž spol. s r. o. za cenu 248.600,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Vlastu Málkovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

Usnesení č. 48/14–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Petrem Bartoníčkem, Zuzanou Kudrnovou 
a  Miloslavem Markem – pozemek p.  č. 465/20 

v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
321.400,– Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

Usnesení č. 49/14–2016
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Barbora Kunešová, Petr Sršeň – pozemky p.  č. 

465/322 a 465/323 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 50/14–2016
I. nesouhlasí

S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a.  s. č. IV-12–
63020221/6 „Psáry – VN, TS, kNN, AES u  hasičské 
nádrže“ a to z důvodu porušení ust. čl. IV. odst. 3) 
smlouvy o  smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene a  trvá na úhradě za věcné břemeno ve 
smyslu usnesení rady obce č. 174/29–2011. 

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

Usnesení č. 51/14–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  provedení stavby mezi obcí 
Psáry a  Danielem Benešem a Věrou Kédlovou na 
akci „Novostavba RD v  k.  ú. Dolní Jirčany parc. 
č.  343/78 – vodovod“. Projektová dokumentace 
stavby bude upravena dle dodatečných požadav-
ků provozovatele vodovodu tj. Vodohospodářské 
společnosti Benešov s. r. o.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy. 

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

Usnesení č. 52/14–2016
I. souhlasí

S přijetím individuální účelové dotace na akci 
„Vodovod v  ul. Nad Cihelnou“ dle usnesení 
Zastupitelstva Stč. kraje č. 117–22/2016/ZK ze dne 
25. 4. 2016.
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II. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí indi-
viduální účelové dotace z rozpočtu Stč. kraje mezi 
Středočeským krajem a  obcí Psáry. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí individuální dotace na akci 

„Vodovod v ul. Nad Cihelnou“. 
III. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2016 ze dne 6. 6. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

Usnesení č. 53/15–2016
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemků p. č. 645/2, zahrada 

o výměře 35 m² a p. č. 645/3, ostatní plocha o vý-
měře 65 m² v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200 Kč/ m². 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2016 ze dne 8. 6. 2016
Přítomni:  Milan Vácha,Vlasta Málková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

Usnesení č. 54/16–2016
I. souhlasí

S přijetím dotace na akci „Notebook a software pro 
knihovnu Psáry“ dle usnesení Zastupitelstva Stč. 
kraje č. 117–22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016.

II. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí 
účelové dotace z  rozpočtu Stč. kraje ze středo-
českého Fondu kultury a  obnovy památek mezi 
Středočeským krajem a  obcí Psáry. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí dotace na akci „Notebook 
a software pro knihovnu Psáry“. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení č. 55/16–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Revitalizace zeleně v okolí vodní 
nádrže v obci Psáry“ od:
1. Kavyl spol. s r. o. za cenu 179.503,– Kč bez DPH,
2. SARAHS associates, s. r. o. za cenu 166.505,– Kč 

bez DPH,
3. OK Garden s. r. o. za cenu 148.965,– Kč bez DPH,
4. TAXUS – Antonín Růžička za cenu 187.719,– Kč 

bez DPH,
5. Vykrut zahradní služby a.  s. za cenu 116.037,– 

Kč bez DPH,
6. Kaisler s. r. o. za cenu 149.315,– Kč bez DPH,
7.� Lukáš Rajtr zahradnictví za cenu 115.705,– Kč 

bez DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Lukáš 
Rajtr zahradnictví za cenu 115.705,– Kč bez DPH 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

Usnesení č. 56/16–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a manželi Tvrdoňovými – pozemek p. č. 593/5 v k. ú. 
Psáry. Výše finančního příspěvku je 200.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení č. 57/16–2016
I. schvaluje

Uzavření pojistné smlouvy mezi obcí Psáry 
a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. Předmě-
tem smlouvy je pojištění členů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů Psáry a  Dolní Jirčany. Roční 
pojistné činí 14.700,– Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení č. 58/16–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Odpadové pytle – žluté a modré“ 
od (Kč/ks):
1. Pytlík a. s. za cenu 2,68 a 2,82,
2. Mateo packing s. r. o. za cenu 2,16 a 2,82,
3. Hafyso s. r. o. za cenu 3,16 a – --
4. TransPak CZ s. r. o. za cenu 2,89 a – --
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Mateo 
packing s. r. o. za cenu 2,16 Kč/ks (žlutý) a 2,82 Kč/
ks (modrý) bez DPH. 

III.  pověřuje
Ivanu Šimkovou zasláním objednávky. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2016 ze dne 22. 6. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

Usnesení č. 59/17–2016
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Karlu Popelkovi – pozemek p. č. 343/14 v k. ú. 

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

Usnesení č. 60/17–2016
I. zrušuje

Výběrové řízení malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce výpustního zařízení MVN Rybíček 
a MVN Nádržka“. Ve lhůtě pro podání nabídek ne-
byla podána žádná nabídka. 

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

Usnesení č. 61/17–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Nátěr a drobné opravy fasády 
objektu č. p. 13“ od:
1. Forinex service s. r. o. za cenu 192.425,- Kč bez 

DPH,
2. Michal Háva za cenu 102.680 ,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Michal 
Háva za cenu 102.680,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Mgr. Houškovou zasláním objednávky. 

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

Usnesení č. 62/17–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry 

a Dušanem Majerčíkem, Lukášem Talackem 
a  Radkou Talackovou – pozemek p. č. 351/1 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
280.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení č. 63/17–2016
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. manželům Trdoňovým – pozemek p.  č. 593/5 

v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 64/17–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o vybudování přípojek vodovo-
du a kanalizace mezi obcí Psáry a 
1. Antonín Fábera – nemovitost č.  p. 88, Dolní 

Jirčany.
II.  pověřuje 

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

Usnesení č. 65/17–2016
I. schvaluje

2. rozpočtové opatření na rok 2016 – bez navýšení. 
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2016 ze dne 22. 6. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák, 

Vladimír Kadeřábek, Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, Pavel Kuka, Mgr. Jakub 
Adámek 

Nepřítomni:  Pavel Otruba, Ing. Petr Jaško, Ing. Roman Štípek

Usnesení č. 22/3–2016
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 23/3–2016
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat. 
Běťáková nebyla při hlasování přítomna.

Usnesení č. 24/3–2016
I. bere na vědomí

Zprávu o průběhu změny č. 6 pořízení územního 
plánu obce Psáry. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení č. 25/3–2016
I.  zastavuje

S odkazem  na §6 odst. 5 písm. a) a § 44 zákona 
č.  183/2006 Sb., s  ohledem na hydrogeologické 
posouzení zvažované stavby ČOV pro Horní 
Jirčany, pořízení Změny č. 7 ÚP sídelních útvarů 
Psáry a Dolní Jirčany. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 26/3–2016
V  souladu s §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavební řádu (stavební 
zákon) rozhodlo celkem o 2 návrzích na pořízení 
územního plánu obce Psáry dle přílohy č. 1 takto: 
a) bude projednáváno
2 návrhy v rámci pořizování Územního plánu Psáry 
podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených pod poř. 
č. 89 a 90 v příloze č. 1 tohoto usnesení;

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 27/3–2016
I. schvaluje

Stanovy dobrovolného svazku obcí 
DOLNOBŘEŽANSKO, IČ 86596713.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 28/3–2016
I. schvaluje

Navýšení cen vodného a stočného od 1. 7. 2016 
vycházející z   koncesní smlouvy s  VHS Benešov 
s. r. o., čímž je splněna podmínka SFŽP pro poskyt-
nutí dotace. Nová cena vodného činí 38,64 Kč/m³ 
a stočného činí na 34,44 Kč/Kč/m³ s DPH. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 29/3–2016
I. schvaluje

Za obec Psáry, IČ 00241580, se sídlem Pražská 
137, Psáry, PSČ 252 44 Milana Váchu, starostu jako 
zástupce na zasedání valné hromady svazku obcí 
„PRAŽSKÝ JIHOVÝCHODNÍ REGION“, IČ 70539987, 
se sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42, 
pro účely volby orgánů tohoto svazku, rozhodnutí 
o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací a jmenová-
ní (určení) likvidátora. 

II. souhlasí
Se zrušením svazku obcí „PRAŽSKÝ JIHOVÝCHODNÍ 
REGION“, IČ 70539987, se sídlem Budějovická 303, 
Jesenice, PSČ 252 42 s likvidací. 

III. schvaluje
Za obec Psáry, IČ 00241580, se sídlem Pražská 
137, Psáry, PSČ 252 44 Milana Váchu, starostu 
jako zástupce na zasedání valné hromady svaz-
ku obcí s  názvem „SVAZEK OBCÍ PRO DOPRAVU 
V  PRAŽSKÉM JIŽNÍM REGIONU“, IČ 01352555, se 

sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42, pro 
účely volby orgánů tohoto svazku, rozhodnutí 
o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací a jmenová-
ní (určení) likvidátora. 

IV. souhlasí
Se zrušením svazku obcí „SVAZEK OBCÍ PRO 
DOPRAVU V  PRAŽSKÉM JIŽNÍM REGIONU“, 
IČ 01352555, se sídlem Budějovická 303, Jesenice, 
PSČ 252 42 s likvidací. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 30/3–2016
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Romanou Baňařovou, Karlem Medřickým, 
Karlem Medřickým ml. a Zuzanou Novákovou na 
převod pozemků p. č. 645/2, zahrada o výměře 
35  m² a 645/3, ostatní plocha o výměře 65 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 120.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem kupní smlouvy. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 31/3–2016
I. pověřuje

Radu obce k  podání výzvy zhotoviteli spol. 
RAP partners s.  r. o. nyní SOA architekti s.  r. o., IČ 
28495471 k plnění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. 
d) – f ) Smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní 
Jirčany“. 

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 32/3–2016
I. schvaluje

Záměr uzavřít smlouvu o sdružení veřejných zada-
vatelů na akci obecní kamerový dohlížecí systém 
v rámci Dolnobřežanska. 

Hlasování – pro: 11, proti: 1 (Adámek), zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 33/3–2016
I. schvaluje

3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016 – 
navýšení o 3.912.684,67 Kč.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

14. 9. 2016, 18 hod.

Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše 

je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské 
unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním 
čeká mnohé rodiny cesta k moři 
či do hor za hranice České repub-
liky. Pro cestování s  dětmi do 
zahraničí již čtvrtým rokem platí, 
že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo 
nařízením Evropské unie ke zru-
šení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. Pro 
rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč 
a dobu platnosti má stanovenou 
na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích, 
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o  cestování po Evropě, a  proto jistě 
potěší možnost cestovat po většině států Evropy 
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského 
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
K  žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii 

dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákon-
ný zástupce předkládá svůj prů-
kaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V  případě, že má dítě již vydán 
platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento před-
ložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního 
pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů

V případě vycestování v kratší 
lhůtě než 30 dnů je možné požá-
dat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpo-
platněn poplatkem ve výši 
2 000 Kč. Bližší informace k vyři-
zování osobních dokladů lze 
nalézt na webu ministerstva 
vnitra na adrese: 

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou 
unii, doporučujeme se předem informovat u zastu-
pitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. 
Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na 
jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. 
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu mini-
sterstva zahraničních věcí www.mzv.cz v  sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace 
na cesty“.

Usnesení č. 34/3–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Psáry (oprávněná) a Marií Faixovou (povinná) 
na pozemku p. č. 343/75 v k. ú. Dolní Jirčany. Věcné 

břemeno je zřizováno bezúplatně. 
II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy. 
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 2 (Čihák, Rak).
Návrh byl přijat.
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce
Nová škola – 24. dubna přijel na návštěvu Psár 

ministr financí Andrej Babiš a  ministryně školství 
Kateřina Valachová. Společně potvrdili ochotu řešit 
problém s nedostatečnou kapacitou ZŠ a s vypsáním 
dotačního titulu na výstavbu škol tak, aby bylo možné 
v příštím roce začít se stavbou. Podmínkou je podpora 
Poslanecké sněmovny při schvalování rozpočtu na 
rok 2017 s patřičným navýšením. Byl jsem pozván, 
abych se 2. června účastnil zasedání podvýboru pro 
školství Poslanecké sněmovny ČR. Na základě tohoto 
zasedání podvýbor doporučil schválení podpory 
navýšení kapacity základního školství v postižených 

oblastech. V pracovní skupině na ministerstvu školství, 
jejíž jsem členem, pokračují práce na vypsání samot-
ného dotačního titulu. Ten by měl být do konce srpna 
připraven a předběžně v říjnu tohoto roku vypsán.

Kamerový systém Dolnobřežanska – pokračují 
práce na přípravě kamerového systému pro dolno-
břežanský region. Podstatou je monitoring všech 
příjezdů a vjezdů do našeho regionu. Kamery budou 
schopny rozeznávat auta, jejich registrační značky 
a online je i porovnávat s registrem kradených aut. 
Server bude pravděpodobně napojen i na centrálu 
Policie v Kongresové ul. v Praze. Realizace by měla 
probíhat v roce 2017 s tím, že podíl spolufinancování 
nákladů bude rozpočítán na jednotlivé obce dle 
počtu obyvatel. 

Cyklostezky v obci – po dokončení opravy rybníku 
Junčák a zpevnění přilehlé komunikace jsme podali 
dotační žádost na cyklostezku v naší obci. Cyklostezka 
a cyklotrasa by měla vést od hranice Horních Jirčan 
přes Štědřík až k  fotbalovému hřišti v  Psárech. 
Vyhodnocení žádosti se předpokládá na podzim 
tohoto roku.

Místa sběrného odpadu – společnost EKOKOM 
pro nás připravuje koncepci sběru tříděného odpadu 

v  naší obci. Na základě sběru dat 
a jednotlivých vážení kontejnerů na tříděný odpad 
dojde k návrhu optimalizace a případného navýšení 
množství sběrných nádob. Současně proběhne 
i pasportizace a posouzení jednotlivých nádob, neboť 
mnohé jsou již starší, nevzhledné nebo dokonce 

i  poničené. Ve spolupráci se společností EKOKOM 
dojde na základě studie následně i k výměně několika 
desítek vybraných nevyhovujících kontejnerů.

Kruhový objezd – byly připraveny geometrické 
plány pro výkupy pozemků. V roce 2007 se naše obec 
zavázala, že na vlastní náklady vybuduje přidružený 
chodník. Musíme tedy v návaznosti na tuto stavbu 
vykoupit 536 m2 a následně i zainvestovat realizaci 
chodníku. Našich občanů se budou týkat v nejbližších 
měsících samotné výkupy pozemků. Jednotlivé 
geometrické plány oddělující dotčené pozemky 
společně s návrhem smlouvy bude Středočeský kraj 
rozesílat dle předpokladu již o prázdninách.

Parkování na Štědříku – na základě dubnového 
jednání kontrolního výboru došlo k setkání se zástupci 
SVJ domů na Štědříku. Společně se hledá schůdné 
řešení problematického parkování v  celé této 
lokalitě.

Nádržka v  Psárech a  rybníček v  Dolních 
Jirčanech – po více než šesti měsících bylo konečně 
vydáno stavební povolení na opravu vpustí na obou 
objektech. Aktuálně probíhá výběrové řízení. Jako 

první se musí zrealizovat nádržka v Psárech, neboť 
tam bude následovat úprava okolní zeleně z  již 
schválené dotace. Předpokládáme dokončení do 
září. Otázkou je, zda by obyvatelé v  okolí psárské 
nádržky také neuvítali podobný altán s posezením, 
jako je nyní na Štědříku.

Pobytová louka Štědřík – došlo k  dokončení 
obyvateli schváleného altánu, do kterého je třeba 
ještě umístit vhodné posezení. Následovat bude 
instalace laviček podél cest. Bylo zahájeno i řízení na 
schválení malého odpočinkového mola. 

Nové�zabezpečení�hasičáren
Stanice sboru dobrovolných hasičů v  Psárech 

i v Dolních Jirčanech jsou nově chráněny zabezpe-
čovacím zařízením napojeným na Městskou policii 
v Jesenici, která u nás koná hlídkovou službu. Obě 
hasičárny jsou osazeny nejmodernější technikou, 
jejímž úkolem je chránit majetek SDH a  JSDH tak, 
aby v případě potřeby zásahu našich hasičů nedošlo 
k nemilému překvapení v podobě chybějícího mate-
riálu či nářadí. Věříme, že této funkce nikdy nebude 
třeba, ale přesto jsme se rozhodli majetek hasičů 
chránit.

Vít Olmr, radní

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících duben a květen 2016
 9dokončovací práce na chodníku, náves Psáry – 
dořezání dlaždic a  jejich pokládka, instalace 
a napojení nové vpusti na dešťové vody,
 9frézování pařezů v  příkopu podél ul. Pražská, 
v zeleni,
 9oprava cest po zimním období – štěrk, asfalt – Pod 
Strání, V Třešňovce, U Sv. Jána, náves Dolní Jirčany, 
Štědřík, Na Vápence, u mateřské školky, U Studny, 
Ke Kukaláku, Na Vysoké, za vodárnou,
 9stříhání stromů, úklid, navezení písku do pískovišť 
na dětských hřištích,
 9výměna, oprava a natření nového zábradlí u dvou 
vchodů č. p. 13 v Dolních Jirčanech,
 9oprava a výměna poškozených prken na kontej-
nerovém stání ul. Ke Kukaláku,
 9sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy z veřej-
ných prostranství, pozemků podél chodníků 
a komunikací, hřbitovů, mateřské školy a dětských 
hřišť,
 9instalace nového koše na psí exkrementy v  ul. 
K Lůžku,

 9oprava a  výměna plůtku u  pomníku padlých 
v Psárech,
 9odstranění opadaných a  poškozených dlaždic 
z obložení terasy na č. p. 13 v Dolních Jirčanech 
a její oprava, začištění a omítnutí,
 9odvoz větví Spojovací, pobytová louka Štědřík,
 9oprava omítek a nátěr autobusových čekáren,
 9odstranění nevyhovujícího pískoviště na dětském 
hřišti v Dolních Jirčanech a instalace nového,
 9oprava a výměna prasklé roury na dešťovou kana-
lizaci pod komunikací Na Vápence v  křižovatce 
s ul. Jílovskou,
 9vyčištění žlabů na dešťovou vodu ul. Pod Strání, 
U Studny, odvoz naplavenin,
 9strojní úklid komunikací,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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22  mil. Kč. Negativem této varianty je její finanční 
nákladnost a nutnost etapovité výstavby z důvodu 
zachování dopravní obslužnosti obce. 

ZO schválilo pokračování přípravných prací na 
této akci. Nyní budeme připravovat projekt na zka-
pacitnění stoky, zjišťovat veškerá povolení k možné 

výstavbě vč. uzávěry a vstupu do krajské komunikace. 
Kouřové a  kamerové zkoušky budou pokračovat, 
abychom zjistili nátoky balastních vod, které do 
splaškové kanalizace nepatří. 

Kompletní dokument si můžete stáhnout na adrese: psary.cz/hydraulicky-model-2016

Cena�vodného�a stočného�na�rok�2017
V roce 2008 byla stanovena jedna z nejdůležitějších 

priorit rozvoje obce Psáry – dokončení vodohospo-
dářské infrastruktury. Podařilo se rozšířit čistírnu 
odpadních vod (ČOV), vybudovat vodojem na Vysoké 
a  dobudovat z  velké části vodovod a  kanalizaci. 
Financování proběhlo zejména z dotačních prostřed-
ků z  Operačního programu Životní prostředí, které 
bylo podmíněno mimo jiné uzavřením koncesní 
smlouvy na provoz vodovodu a kanalizace. Finanční 
model OPŽP požaduje, aby se do ceny vodného 

a stočného zahrnuly prostředky na obnovu vodovodu 
a kanalizace. To se projevuje postupným navyšováním 
ceny vodného a stočného.

Provozovatel nájemné hradí na účet obce a obec 
tyto prostředky používá k obnově vodohospodářské 
infrastruktury obce Psáry a Dolní Jirčany. 

Od 1. 7. 2016 se zvyšuje cena vodného z 37,15 na 
38,64 Kč/m3 tedy o  1,50 Kč a  stočného z  33,10 na 
34,44 Kč/m3 tedy o 1,34 s DPH.

Vlasta Málková, místostarostka

Hydraulický model kanalizace

V minulých číslech Psárského zpravodaje jsme vás 
informovali o problému s vyskakujícími kanály v ulici 
Psárská před čistírnou odpadních vod (ČOV).

V  návaznosti na generel a  na měrnou kampaň 
jsme nechali zpracovat hydraulický model kanalizace 
v Psárech a Dolních Jirčanech. 

Z výsledku hydraulického modelu máme několik 

variant řešení. Zjistili jsme, že vybudování retenčních 
nádrží je nedostačující a vzhledem k hluboko zalo-
žené kmenové stoce velmi neefektivní. Další variantou 
je zvětšení�průtočného�profilu stávající kmenové 
stoky v  délce 1315  m. Doporučenou variantou je 
kombinace zkapacitnění stoky a  vybudování 
retenční nádrže u  ČOV, odhadovaná cena je cca 

Úroveň maximální hladiny vody v kmenové stoce v prostoru ulice Pražská (pod křižovatkou s ulicí 
Na Stráni)

Výsledné hydraulické posouzení poměru Qmax /Qkapx

Souhrnný přehled investičních nákladů v rámci jednotlivých variant
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Vodní zdroje a voda v krajině
Změnou klimatu dochází v celé České republice 

ke snižování zdrojů pitné vody. Dle klimatologů se 
blíží ještě sušší roky a předpokládá se pokles kapacity 
stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody v Česku 
v  blízké době až o  25 procent. 
Protože situace s vodními zdroji 
není příznivá a  bude se nadále 
zhoršovat, napadají každého z nás 
myšlenky, zda pitná voda bude 
i  nadále dostupná v  potřebném 
množství a kvalitě.

Obec Psáry a  Dolní Jirčany 
kombinuje v současné době záso-
bení z  obecního vrtu v  Psárech, 
nakupovanou vodu od společnos-
ti Tondach (podzemní vrt) a nakupovanou vodu od 
1. SčV (upravená povrchová voda z VD Želivka). Většina 
území obce je zásobena z obecního vrtu v Psárech, 
kde dochází v  letním období k  poklesu hladiny. 
V případě dlouhodobějšího sucha, které se projevilo 
například v loňském roce a které lze očekávat častěji, 
nemusí stávající kapacita vodního zdroje stačit zvý-
šené spotřebě obyvatel v období sucha. Obec hledá 
vhodné řešení, jak zajistit dostatečnou kapacitu 
vodních zdrojů a zvýšit stabilitu zásobování pitnou 
vodou. Zároveň chce obec apelovat na občany, aby 
lépe využívali dešťovou vodu a šetřili tím nejen své 
peněženky, ale především kapacitu vodních zdrojů 
pitné vody. 

Stav zásob povrchových a podzemních vod úzce 
souvisí se zadržováním vody v krajině. Vodní srážky 
bývaly dříve rovnoměrně rozloženy v průběhu celého 
roku. V posledních letech se krajině prospěšné deštíky 
změnily na přívalové místní deště, které se nestačí 
vsáknout do půdy, rychle povrchově odtečou míst-
ními toky a obvykle ještě způsobí nějakou neplechu 
v podobě zatopených sklepů, propláchnuté kanali-

zace nebo zničené úrody. 
Stále přibývají zastavěná území a vybetonované 

plochy, dešťová voda je z nich odváděna co nejrychleji 
kanalizací do vodotečí. Nezadržováním vody v krajině 

dochází k  narušení ekologické 
stability, střídají se vlny veder 
a  sucha s  prudkými vydatnými 
dešti. V  důsledku klimatických 
změn klesá hladina podzemních 
vod, snižuje se využitelná kapacita 
vody v zemědělské půdě, dochází 
k půdní erozi. 

Pozitivně přispět ke zpomalení 
odtoku vody z  krajiny a  snížení 
plýtvání pitnou vodou můžeme 

vhodným hospodařením s dešťovou vodou na svém 
pozemku. Vodu ze střech a  zpevněných ploch 
bychom měli likvidovat vsakováním, zachytáváním 
do nádrží nebo akumulačních jímek. Efektivně lze 
využívat dešťovou vodu k zalévání trávníků, zahrad, 
ale také ji lze využívat jako užitkovou vodu, např. ke 
splachování WC. Výhodou je nejen finanční úspora 
za dodávku pitné vody, ale také snížení balastních 
vod natékajících do splaškové kanalizace. 

Získali jsme další dotaci – 2.800.000 Kč!
Požádali jsme SFŽP o navýšení 

dotace z titulu konsolidace finanč-
ních analýz k již dokončené výstav-
bě vody a  kanalizace Na Vysoké 
a  v  ulici Pod Kostelem a  II. etapy 
ČOV. V případě obce Psáry se tedy 
jedná o  konsolidaci tří projektů. 
V  červnu nám byla proplacena 

částka 1,7 mil Kč. Dále jsme získali 
v dubnu částku cca 1,1 mil. Kč za 
vybudování přípojek v  lokalitě 
Vysoká a Pod Kostelem. Celkem činí 
navýšení dotace přes 2,8  mil.  Kč, 
které investujeme zpět do 
vodohospodářství. 

Vlasta Málková, místostarostka

Milan Vácha, starosta

6.�změna�územního�plánu�–�aneb�má�na�psárské�
návsi�zůstat�autobazar,�nebo�vyrůst�něco�nového?

Přestože již od loňského roku probíhají práce na 
zcela novém územním plánu (dále ÚP) pro Psáry 
a Dolní Jirčany, jedním z našich obyvatel – majitelem 
pozemku u  psárské návsi – byla iniciována žádost 
o 6. změnu současného ÚP, která by se týkala pouze 
tohoto pozemku. Tvorba nového územního plánu, 
který řeší celá katastrální území, je komplikovaný 
proces a trvá několik let. Majitel pozemku, pan Petr 
Krčmář, by rád realizoval svůj záměr dříve, a tak se 
pustil do přípravy projektu a  dokumentace pro 
6. změnu ÚP, které jako žadatel plně financuje.

Ve stávajícím ÚP první z řešených lokalit umožňuje 
výstavbu bytových domů a druhá (vnitřní) zachovává 
rodinné domy. Návrhem je sloučení těchto lokalit 
s  tím, že by zde byla možnost výstavby bytů, ale 
zároveň nutnost vytvořit veřejné prostranství a při-
měřenou plochu komerčních prostor pro občanskou 
vybavenost. Jelikož se jedná o  pozemek v  centru 
obce Psáry, předpokládali jsme, že tento záměr vzbudí 
pozornost místních obyvatel. Na středu 18. května 
jsme tedy svolali veřejnou diskusi k tomuto tématu. 
Kromě některých zastupitelů a architektů pověřených 
vypracováním návrhu změny se diskuse účastnil 
i majitel pozemků Petr Krčmář a zástupci společnosti, 
kteří by projekt měli realizovat. Samozřejmě přišli 
i místní občané, především ti, kteří bydlí v blízkém 
okolí dotčených pozemků, ale i  někteří z  Dolních 
Jirčan, kterým rozvoj obce není lhostejný. Záznam 
diskuze je na internetových stránkách obce.

Byla představena vize investora vybudovat na 
pozemku současného hospodářského stavení a auto-
bazaru/autovrakoviště komplex bytových domů 
s komerčními prostory v přízemí, parkovacími místy 

a veřejným prostranstvím, které by částečně mělo 
plnit funkci návsi, kam lidé mohou jít za nákupy, 
posedět, setkat se se známými. V  této fázi nebylo 
cílem řešit podobu či rozmístění domů, ale vydefi-
novat podmínky pro ÚP, za kterých by prezentovaný 
záměr byl pro naši obec akceptovatelný a  vítaný. 
V otázkách zastavěnosti plochy a povinného procenta 
zelených ploch panovala většinová shoda. Živá dis-
kuse se však otevřela u  otázky maximální výšky 

budovy – navrhovaných 13,5 m bylo pro některé 
z přítomných obyvatel nepřijatelných – investor tedy 
slíbil provést přepočty, zda je záměr rentabilní i při 
snížení výstavby, a tedy i počtu plánovaných bytových 
jednotek. Zároveň bylo investorovi navrženo snížení 
procenta komerčních ploch v  přízemí, aby jejich 
nabídka odpovídala poptávce a zamezilo se tak vzniku 
nevyužitých prostor či využití nevhodnému. 

Takto upravený návrh by měl být představen 
zastupitelům na veřejném zasedání 22. června 2016.

Co vás zajímá
 � Proč se obec více nestará o prostran-

ství v centru obce, u restaurace naproti 
obecnímu úřadu?
Odpovídá Milan Vácha, starosta

Dobrý den,
problém stavu pozemku naproti obecnímu úřadu 

jsem již zmiňoval ve zprávě starosty v  dubnovém 
čísle Psárského zpravodaje. Vlastníkem pozemku je 
v současné době stát. Obec má dlouhodobě o poze-
mek zájem a ráda by ho upravila. Pozemek je více 

než dvacet let veden jako „původně církevní“, 
a předpokládalo se tedy, že v rámci restitucí 
dojde k jeho navrácení církvi. K tomu ovšem 
nedošlo a zhruba před rokem a půl pozemek 
rozhodnutím vydán nebyl. Církev má tři 
roky na to, aby rozhodnutí o  nevydání 

rozporovala u soudu. Tedy ještě zhruba rok a půl 
správce (Úřad pro zastupování ve věcech majetkových 
– ÚZSVM) nedovolí na pozemku žádné zásahy nebo 
majetkové převody. V případě, že v této lhůtě církev 
žalobu nepodá, avizoval zástupce ÚZSVM ochotu 
státu pozemek odprodat. V takovém případě bychom 
jistě zájem o koupi projevili.
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Vít Olmr, radní

Jak správně třídit
Třídění odpadů se již stalo běžným zvykem nejen ve firmách, ale rovněž v domácnostech či 

školách. Vynecháme-li pár neukázněných občanů, kteří si pletou kontejnery na tříděný odpad se sběrným 
dvorem, patří obyvatelé Psár a  Dolních Jirčan k  těm uvědomělejším, o  čemž svědčí například množství 
vykoupeného tříděného odpadu a získaná ocenění. Přesto není od věci si zopakovat důvody PROČ odpady 
třídit a zejména pravidla JAK správně třídit. 

Proč třídit odpady
Při nakládání s odpady se občané, firmy i obce řídí 

zákonem 185/2001 Sb. o nakládání s odpady. Vedle 
toho je však důležité také hledisko ekologické 
a pochopitelně také ekonomické. Zákonný pohled 
je celkem jednoduchý. Firmy a občané jsou povinni 
nakládat s odpady předepsaným způsobem a svozová 
firma je povinna toto kontrolovat. Pokud svozová 
firma nalezne v popelnicích na směsný odpad větší 
množství odpadu podléhajícímu třídění (posekaná 
tráva a podobně) či jinému zacházení (stavební suť, 
chemické látky apod.), může popelnici nevyvézt. 

Třídění odpadů umožňuje materiálům jejich opa-
kované využití – recyklaci. Zatímco směsný domovní 
odpad končí na skládkách a ve spalovnách, tříděný 
odpad lze zrecyklovat a  použít opakovaně. Z  PET 
lahví se tak znovu stanou plastové láhve či silonová 
vlákna, z plastů opět plasty, jako jsou ochranné helmy, 
protihlukové stěny, verandy, lavičky a mnohé další. 
S  recyklovaným papírem se setkáváme doslova 
denně, a  to v  podobě toaletního papíru, krabic, 
lepenky, kartonů a podobně. Sklo, jaké běžně pou-
žíváme, již dávno obsahuje větší či menší množství 
recyklátu. Z nápojových kartónů vznikají různé sta-
vební materiály a izolační hmoty. 

Ekonomické hledisko je rovněž důležité, byť se 
občanů příliš nedotýká. Zatímco za likvidaci směsného 
odpadu (je jedno, zda za skládkování, nebo spálení) 
musí obec platit, tříděný odpad je naopak vykupován, 
a obec za něj tedy dostává peníze zpět. Jistě, odpad 
není nikdy vytříděn 100%, ale pokud je ve vykupo-
vaném odpadu větší množství odpadu, který do 
příslušné várky nepatří, není odpad odebrán a naopak 
je třeba zaplatit za jeho likvidaci ve spalovně či ho 
ručně dotřídit. Je tedy v zájmu obce i občanů, aby 
třídění bylo co nejpečlivější. 

Jak třídit
Informace, podle kterých byste se měli při třídění 

odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných 
nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, 
které přesně popisují, co do nich patří a  co ne. 
O  místních podmínkách systému sběru tříděného 

odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí 
jiným způsobem.

Jak třídit plasty
Plast je v českých domácnostech nejobjemnějším 

odpadem a  patří do žlutých kontejnerů. Proto je 
třeba zejména plastové láhve (PETky) pečlivě sešla-
povat. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, 
plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosme-
tických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od 
CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren 
sem vhazujeme v menších kusech.

DVD, diskety a  videokazety odvezte nejlépe na 
sběrný dvůr. V  malém množství je lze vyhodit do 
směsného odpadu, ve větším množství patří na 
sběrný dvůr. 

Do kontejnerů na plast však již nepatří hliníková 
víčka kelímků od jogurtů. Podobně plastové láhve 
od rostlinných olejů je třeba nejprve vymýt příprav-
kem na mytí nádobí. V  případě, že tak neučiníte, 
vhazujte tento znečištěný obal do směsného 
odpadu. 

Jak třídit papír
Papír patří do modrých kontejnerů. Alternativou 

je odnést papír do sběrných surovin, či, máte-li děti, 
do školy ve sběrných dnech. Do tříděného odpadu 
pak patří zejména časopisy, noviny, sešity, krabice, 

Kontejnery na tøídìný odpad

Sbìrný dvùr
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papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete vhazovat také, nevadí 
ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si 
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky sem vhazujeme 
pouze bez plastového vnitřku!

Ruličky od toaletního papíru a  obaly od vajíček 
(jsou vyrobené z nasávané kartonáže) patří do směs-
ného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové 
vlákno, které je v těchto obalech, je totiž na recyklaci 
příliš krátké.

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 
(lze sem vhazovat pouze knihy bez vazby, ve větším 
počtu patří knihy na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo 
jakkoliv znečištěný papír – například použité kapes-
níky. Tyto materiály nelze už dále recyklovat. Pozor, 
použité dětské pleny, stejně jako papírové kapesníky 
a dámské hygienické potřeby, opravdu nepatří do 
kontejneru na papír, ale do popelnice!

Jak třídit sklo
Sklo patří do zeleného (barevné sklo) či bílého (čiré 

sklo) kontejneru. Pokud máte kontejner na sklo jen 
jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 
Rozhodně je vhodné zbavit sklo všech kovových 
částí, jako jsou uzávěry.

Do těchto nádob nepatří keramika a  porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba dráto-
vané sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované 
sklo vracejte zpět do obchodu.

Jak třídit nápojové kartóny
Krabice od nápojů jsou zpravidla oříškem i  pro 

zkušené třídiče. Je-li na ně vyhrazen speciální kon-
tejner, má oranžovou barvu. Pokud nenajdete oran-
žový kontejner, hledejte oranžovou nálepku na 
žlutém (plasty) či modrém (papír) kontejneru. 

Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří 
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, 
které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout.

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy 
a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani 
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů 
a potravin.

Bioodpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pochá-

zející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. V naší 
obci se vozí na sběrný dvůr či je možné objednat si 
svoz bioodpadu ze zvláštních hnědých popelnic. 
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít 
na zahradách v  zahradních kompostérech nebo 
komunitních a obecních kompostárnách. 

Kuchyňské oleje a tuky
Použité kuchyňské oleje a tuky patří jednoznačně 

na sběrný dvůr. Řada lidí je zvyklá po ukončení sma-
žení zbytkový tuk vylít do dřezu a zalít horkou vodou, 
ale to je špatně! Použité kuchyňské tuky patří na 
sběrný dvůr. Nejen z  ekologického hlediska, ale 
rovněž kvůli odpadům. Použitý tuk, to je pane prevít, 
ten Vám ucpal odpad – nevěříte? Přečtěte si článek 
Ing. Vondruškové v minulém čísle Psárského zpra-
vodaje na str. 11. 

Ostatní odpady
Jakékoliv jiné odpady, jako jsou kovy, elektronika, 

baterie, pneumatiky a další, patří výhradně na sběrný 
dvůr. Totéž platí například pro molitan, větší množství 
polystyrenu a podobně. 

Když si nejste jisti
Pokud si nejste jistí, kam patří odpad, který chcete 

vyhodit, a  nemůžete nalézt příslušnou recyklační 
známku, na stránce www.jaktridit.cz je v sekci Otázky 
a odpovědi přehled nejčastějších otázek občanů. 

Kapacita a stav sběrných míst na třídě-
né odpady

Po lednové výměně svozové firmy na Technické 
služby Dolnobřežanska se nám podařilo získat údaje 
o množství vyváženého separovaného odpadu. Ty 
ukazují na nedostatečnou kapacitu některých míst, 
a  proto jsme u  firmy Eko-kom, která nám zdarma 
poskytuje kontejnery na tříděný odpad, zadali zpra-
cování plánu na zefektivnění sběru a svozu tříděného 
odpadu. Podle jejích závěrů dojde k navýšení kapacit 
sběrných míst a  k výměně starých a  poškozených 
kontejnerů. Aktuální mapu obce s vyznačením sběr-
ných míst a sběrného dvora vidíte na obrázku. 

Martina Běťáková, místostarostka

Středočeský kraj schválil naší obci dotaci pro 
tři�projekty�realizované�v roce�2016

1. Projekt „Vybudování vodovodu a kanalizace 
v ulici Nad Cihelnou“ podpořil kraj částkou ve výši 
600 tis. Kč. Stavět se začalo začátkem června!

2. Projekt „Notebook a software pro knihovnu 
Psáry“ podpořil kraj částkou ve výši 35.000,– Kč. 
Cílem projektu je pořízení notebooku se softwarem, 
který bude přístupný pro běžné návštěvníky knihov-
ny. Dále budou na notebooku také pracovat děti – 
členové dětské redakce Psárského zpravodaje. V rámci 
projektu chceme pořídit standardní notebook 

a  softwarové vybavení, které umožní uživatelům 
knihovny běžnou práci, vyhledávání, psaní textů, ... 
Součástí bude Microsoft Office a grafický program 
InDesign. Zároveň bude totiž notebook sloužit dětské 
redakci Psárského zpravodaje, která funguje od ledna 
2016 a schází se v obecní knihovně. 12 dětí se zde 
podílí na přípravě dětských stránek Psárského zpra-
vodaje. Na notebooku si budou vyhledávat informace, 
připravovat texty, upravovat obrázky a  vlastní 

fotografie a pomocí speciálního softwaru budou také 
sázet text v  grafickém editoru. Takto připravené 
podklady se předají šéfredaktorce k  tisku. Projekt 
nákupu notebooku se softwarovým vybavení odpo-
vídá dlouhodobé strategii rozvoje naší knihovny, 
která se soustředí na zvyšování čtenářské gramotnosti 
u  dětí předškolního a  školního věku. Z  dotace 
Středočeského kraje byl v minulých letech realizován 
úspěšný projekt interaktivních pohádek pro nejmenší 
a vybavení knihovny nábytkem pro dětské čtenáře. 
Knihovna obce Psáry byla v  historii významnou 
střediskovou knihovnou, snažíme se uchovat její 
tradici, rozvíjet ji a modernizovat, aby byla pevnou 
součástí kulturního života a vzdělávání v obci.

3. Projekt „Malí hasiči chtějí trénovat!“ podpořil 
kraj částkou ve výši 23.000,– Kč. V rámci předkláda-
ného projektu „Malí hasiči chtějí trénovat!“ chceme 
pořídit vybavení pro trénink dětských členů SDH Psáry, 
kterých je aktuálně 23 ve věku 6 až 12 let. Děti jsou 
rozděleny do dvou družstev, která každý týden pra-
videlně trénují, buď na venkovním hřišti, nebo 
v  tělocvičně, a  společně též organizují náročnější 
sobotní akce pro rozvoj fyzické kondice. Naši dob-
rovolní hasiči organizují mnoho přednášek a worksho-
pů pro děti a mládež v oblasti prevence rizikového 
chování, poskytování první pomoci a ochrany oby-
vatelstva, a to jak na veřejných akcích, tak v okolních 
školách. Malí hasiči SDH Psáry mají za sebou první 
závodní sezónu – začátek byl pro děti velice náročný 
a umisťovaly se zpočátku na posledních místech, ale 
během sezóny se jejich nasazení a úsilí při výcviku 
projevilo ve zlepšujícím se umisťování. Pro zlepšení 
kvality a  intenzity přípravy malých hasičů chceme 
v rámci projektu zakoupit překážky pro požární útok 
a  štafetu CTIF (tunel, lávku s  tartanem a  stojan na 
přístroje a armatury). Tyto pomůcky by sloužily neje-
nom pro trénink mladých hasičů SDH Psáry, ale byly 
by zapůjčovány okolním oddílům a na okresní závody 
mladých hasičů. Kromě výcvikového účelu má nákup 
profesionálních certifikovaných překážek dopad na 
atraktivitu hasičského sportu u dětí a mládeže a jsme 
přesvědčeni, že jejich zařazení do tréninků přivede 
našemu družstvu nové nadšence z řad dětí a mládeže, 
kteří se budou chtít aktivně zapojit do činnosti oddílu. 
Odborným garantem projektu je Jan Honek, velitel 
SDH Psáry, koordinátorem projektu je Markéta 
Větrovcová.
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Sociální a kulturní komise 
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Fotosoutěž – téma Romantická zákoutí

Kdy:  do 31. července 2016. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 5 MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte:  uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejně-
ním v materiálech obce Psáry.©
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Tématem fotosoutěže pro tento rok jsou 
Romantická zákoutí. Pod tímto názvem si lze před-
stavit spoustu námětů, nemusí se jednat jen o foto-
grafie západu či východu slunce (i když i tato tematika 
je vítána). Romantiku můžete najít kdekoliv. Je to 
příroda, koutek zahrady, mořské pobřeží, hory, dětský 
úsměv, zvířátka s mašlí, piknik v přírodě, zátiší s ranní 
kávou a květinou, večerní táborák, květinový trh… 
Někomu přijde romantické vrakoviště aut nebo kříž 

porostlý břečťanem na starém hřbitově. 
Nezatracujte žádný svůj nápad, protože právě 

vaše fotografie může být jednou z těch, které budou 
uveřejněny v obecním kalendáři pro rok 2017. Čím 
více snímků budeme mít, tím lepšího výsledku 
dosáhneme!

Lucie Libovická

Studenti Univerzity třetího věku úspěšně zakončili 
další semestr

Studovat a poznávat nové věci není jen výsadou 
mládí. To ví již několik desítek absolventů Univerzity 
třetího věku, která už od ledna 2013 pravidelně 
otevírá své semestrální kurzy na Obecním úřadu 
v Psárech. Není to však jen o nových vědomostech, 
ale také o  výborném kolektivu lidí, které sdružuje 
jejich touha být stále aktivní. 

25. května se absolventi jarního semestru s téma-
tem Genealogie – hledáme své předky sešli v jim tak 
známé „učebně“ (pro nezasvěcené – zasedací síň 
obecního úřadu). „Naše setkání provází vždy příjemná 
atmosféra, kterou společně s  námi studenty vytváří 
i  místostarostka Vlasta Málková,“ říká paní Lexová 
a dodává: „Sama nevím, co bylo tentokrát lepší, zda 
milé předávání certifikátů, krásný dárek v  podobě 
stromu – rodokmenu, který jsme každý dostali, nebo 
rady a poutavé vyprávění genealožky Jany Koutné.“ 

Odpoledne uteklo a všichni se již těší na podzimní 
semestr, jehož téma studenti sami vybrali – Život 
a dílo Michelangela Buonarroti.

Pokud také chcete vyplout do nových vod vědění, 
dozvědět se spoustu zajímavých informací a trávit 
svůj čas v partě skvělých lidí, jste srdečně zváni.

Více informací získáte na emailu 
malkova@psary.cz nebo tel. čísle 
602 714 101 – Vlasta Málková.

POSLeDNí VýZVA!

Těšte�se�na�první�ochotnické�vystoupení!
Na rozdíl od mnoha jiných obcí je v té naší dostatek 

kultury a  akcí, na kterých se podílejí sami občané. 
Dalším skvělým počinem je založení divadelního 
kroužku „Ochotní ochotníci“ pod vedením Moniky 
Mrkvové. Na první setkání přišly ženy, dívky i jeden 
odvážný muž. Všichni byli plni nápadů, energie 
a zejména chuti zkusit něco nového. A protože byla 
bezvadná atmosféra a nikdo neměl problém udělat 
si legraci i  sám ze sebe, brzy byl na světě vtipný 
scénář. Podařilo se vymyslet i trefný název hry a nako-
nec se rozdělily i role.

Ochotníci se scházejí každý týden a všichni se moc 
snaží. Držíme tedy našim ochotníkům palce, ať nás 
mile překvapí!

Zdenka Lexová
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Pohádkový les

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s medvídkem Pú, naplní Karkulčin
košíček, ochrání poklad před lstivými loupežníky a najdou spoustu dalších pohádkových bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, budou řešit s Sherlockem Holmesem složité případy loupeží a vražd, projdou výcvikem
želv ninja nebo zjistí, jaká tajemství vydá ostrov pokladů... Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě
umělo číst a psát.

Z důvodů hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o  včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách  www.psary.cz a www.skolapsary.cz

Pro děti i dospělé hraje živá hudba. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a buřt
zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.
Možnosti parkování budou vyznačeny.

Kdy:  
v sobotu 3. září 2016 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

Kde:
start i cíl - na hrázi rybníka
Kukaláku v Dolních Jirčanech

Startovné:
55,- Kč

S sebou:
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)

jubilejní 5. ročník

MUDr. Jaroslav Sokol 

Za�krásami�baroka�Čech�a Moravy
Nelze vypsat vše, co prožívali 

účastníci dvoudenního, zážitky 
nabitého zájezdu za barokními 
památkami, takže uvádím pouze 
střípky osobních dojmů z navští-
vených míst. 

První zastávkou byl klášter 
Želiv, spojený se známým husit-
ským kazatelem Janem Želivským, 
významným opatem jménem 
Siard Falco, podle něhož je nazvá-
no zdejší černé pivo, a středově-
kým 3D obrazem Nejsvětější tro-
jice. Nevím, zda byste měnili 
s cistercián skými mnichy ve Žďáru 
nad Sázavou, kteří vstávali k první 
modlitbě už ve tři čtvrtě na 2 
v noci, spali všichni v jedné míst-
nosti a mluvit spolu mohli pouze 
v jiné určené místnosti. Mohli sice 
pít neomezeně pivo, ale nesměli 
se opít. Účastníkům zájezdu 
zahnala představy takového života 
sladká koláčová tečka v autobuse.

V podvečer nás přivítala perla – mariánské poutní 
místo Křtiny se zvonkohrou a úžasným průvodcem 
monsignorem Peňazem. Ubytování na zdejším zámku 
bylo skutečně zámecké s drobným kazem na obsluze: 
„Na takové návaly nejsme tady zvyklí.“ 

Ale jeli jsme i za jinými požitky, 
které určitě splnila Macocha. 
Kromě minivláčku a lanovky nás 
zaujala především nádherná kráp-
níková výzdoba, i  když se 104 
schody k infarktu a 104 schody od 
infarktu k lodičkám se zábavnými 
lodivody. „Světlo, co uvidíte, je 
poslední, co uvidíte“, strašili nás, 
ale na povrchu jsme nezazname-
nali žádné ztráty. Kroměřížský 
zámek ukázal jen několik místností 
a možnosti vidět Kroměříž z věže 
po 206 schodech využili jen někte-
ří. Milovníci zahrad si zde, ale 
hlavně v Květné zahradě, museli 
přijít na své a načerpat inspiraci 
k vlastní tvořivosti. Třeba vybudo-
vat na zahradě minibludiště. 

Nezbylo než doplnit síly a teku-
tiny na zpáteční cestu (zpestřenou 
pohledem na přesun americké 
vojenské techniky) a  poděkovat 

všem, kteří se na zajištění celého výletu podíleli. Ing. 
Jitka Svobodová připravila program a dělala nám po 
celé dva dny průvodkyni. Vlasta Málková pak zařídila 
ostatní včetně krásného počasí. 

Na shledanou příště
P. S. Falco je latinsky Sokol
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Renata Jašková

Za�Karlem�IV.�do�Jílového�u Prahy
Počátkem května jsem si na vývěsce OÚ všimla 

pozvánky na výlet do Regionálního muzea v Jílovém 
u  Prahy na výstavu s  názvem „Zlato pro korunu“, 
o  které jsem se dočetla již v  Psárském zpravodaji. 

Zaplatila jsem u paní Šimkové poplatek a těšila se 
na výlet. V úterý 17. května pro nás ve stanovený čas 
přijel Mgr. Jakub Adámek a vzorně nás všechny odvezl 
na náměstí do Jílového u  Prahy před Regionální 
muzeum. Autor výstavy, pan Jan Vízner, se nás 
ochotně ujal a poutavým způsobem nám vyprávěl 
nejen o  tom, jak výstava vznikla, ale také o  době 
a hlavně osobnosti českého krále a císaře římského 
Karla IV., od jehož narození uplynulo letos 700 let. 
V  době naší návštěvy mělo muzeum zapůjčenou 
repliku císařské koruny Karla IV., kterou zhotovil 
turnovský výtvarník Jiří Urban. Repliky existují na 
světě pouze tři a originál koruny je uložen ve Vídni. 

Vystavená replika vznikla v roce 2007 na objed-
návku Středočeského kraje a je ze všech nejvěrnější. 
Je zhotovena z  pozlaceného stříbra a  skla. Při její 
výrobě bylo těžké najít pravé kameny, protože každý 
je unikátní, liší se barvou, příměsemi, tvarem i veli-
kostí, a proto bylo při výrobě repliky použito sklo. 
Skleněné „kameny“ působí velmi věrohodně. Tvarově 
a velikostí se s originály shodují z 97 %. Pozornost 
skláři věnovali každému detailu – leckteré kameny 
na originální koruně uložené ve Vídni byly vícekrát 
vrtány a broušeny, protože před zasazením do koruny 
nejmocnějších mužů střední a západní Evropy zdobily 
jiné šperky. I na tato vrtání tvůrci pamatovali předtím, 
než dali kamenům definitivní podobu přeleštěním. 
Odpovídající barvy tvůrci koruny zase dosáhli expe-
rimentováním, při němž do roztavené skloviny 

přidávali například zlatinky či saze. Definitivní barva 
se totiž pozná až za studena, a skláři tak mohli při 
práci jen odhadovat na základě svých zkušeností, jak 
ladění barev dopadne.

Když jsme se pokochali císařskou korunou, provedl 
nás RNDr. Petr Morávek stálou expozicí zlata. Jeho 
povídání bylo nesmírně zajímavé a  poutavé, ale 
přesto jsem měla v hlavě stále jen Karla IV...

Výlet se vydařil a  už se těším na to, co bude 
příště.

Vlasta Málková

Májové�slavnosti
Slunečné počasí přivítalo návštěvníky májových 

slavností, které se již tradičně konaly na dolnojirčan-
ské návsi. Ty letošní přinášely radost zejména dětem, 
na které zde po celé odpoledne čekal řetízkový 
kolotoč, autodrom, skákadlo ve tvaru nafukovací 
ponorky, aqua zorbing a  několik dalších atrakcí. 
Dobrou náladu a  spoustu smíchu přinesl malým 
i  velkým kouzelník Richard Nedvěd, který do naší 
obce zavítal již podruhé.

Součástí odpoledního programu byla i vystoupení 
dětí z mateřské a základní školy, Klubíčka, kroužků 
i  břišních tanečnic. Děti v improvizované kavárničce 
pod vedením paní učitelky MgA. Míši Hájkové nabízely 
návštěvníkům kávu a zákusek. Na náměstí nechyběla 
ani široká nabídka dobrého jídlo a  pití, perníková 
srdce či nepostradatelné trdelníky.

Prostě slavnostní odpoledne jak má být!
Děkujeme všem organizátorům a těm, kteří se na 

májových slavnostech podíleli.

Kavárnička U Páťáků
Myšlenka kavárničky vznikla společně při pro-

mýšlení představ o Májových slavnostech na sociální 
komisi. Přišlo nám skvělé zapojit do toho děti ze 
školy, respektive odcházející pátou třídu, která byla 
v tomto směru aktivní a byla hned pro. V kavárničce 
se podávala výborná káva Nespresso (děkujeme 
paní Mirce Kremrové), domácí koláče a zákusky, které 
napekly maminky páťáků a  paní učitelky. Žáci se 
aktivně podíleli na výzdobě stánku a jeho chodu. 
Vydělané peníze (okolo 4. 000 Kč) byly určeny pro 
pátou třídu, a  to konkrétně na jejich závěrečnou 
rozlučku, případně na společný výlet. Děti se toho 
zhostily skvěle a  věříme, že se kavárnička stane 
žádanou tradicí našich Májových slavností.

MgA. Michaela Hájková

Diskuzní středa
Další z  cyklu setkání místních seniorů s  mís-

tostarostkou Vlastou Málkovou při neformální 
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne 
7. září od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.
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Lucie Libovická

V naší obci o miminka nouzi nemáme
Jarní vítání občánků, které se uskutečnilo v neděli 

12. června, bylo opět plné radosti z  tak velkého 
množství miminek, která se v  minulých měsících 
narodila psárským a dolnojirčanským rodičům.

Do naší obce nově přibylo 14 dívek a 16 chlapců. 
Z  nich se slavnostního vítání zúčastnilo 18 dětí se 

svými rodiči a mnohdy i prarodiči. 
Zahájení jako obvykle patřilo pěveckému sboru 

z  naší základní školy pod vedením paní učitelky 
Vondryskové, po kterém následovalo přivítání mís-
tostarostkou Vlastou Málkovou a Martinou 
Šmerglovou a gratulace včetně předání dárku a kvě-
tin. Děkujeme také za krásná vlastnoručně vyráběná 
přáníčka ve tvaru kočárků, která vyrobily děti ze 
4. A a 4. B pod vedením MgA. Míši Hájkové.

Slavnostního Vítání občánků se zúčastnily 
tyto děti:

Adam Havlíček
Viktorie Hlůžková
Václav Hradecký
Teodor Kapal
Amálie Kašparová
Anežka Špachtová
Lucas Kočík
Denisa Křížová
Julie Kudrová

Beata Marková
Karolína Mezerová
Daniel Molák
Radek Mužátko
Tomáš Podlipský
Adam Procházka
Zoe Sivanincová
Sebastian Stehlík
Nicolas Petr Šál
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Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice

Výběr�z událostí�Městské�policie�Jesenice� 
od poloviny dubna do poloviny června 2016

 y 7. 4. v 10.15 hod. byla při provádění hlídkové 
činnosti v ul. Pražská zjištěna pomalovaná 
čekárna autobusové zastávky. Událost byla 
zdokumentována a předána příslušnému 
odboru OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 10.  4. ve 14.45 hod. byla při provádění 
hlídkové činnosti v  ul. Jílovská u  odbočky 
k  muničnímu skladu zjištěna černá skládka 
odpadu. Událost byla zdokumentována a předána 
příslušnému odboru OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 16.  4. v  10.45 hod. byla při provádění hlídkové 
činnosti v ul. K Junčáku zjištěna poškozená dřevěná 
lavička. Událost byla zdokumentována a předána 
příslušnému odboru OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 17. 4. v 9.16 hod. přijala hlídka MP Jesenice ozná-
mení o špatně parkujícím vozidle v ul. Sportovců, 
Psáry, Dolní Jirčany. Strážníci po příjezdu na místo 
zjistili, že u vozidla se nenachází žádná osoba, proto 
provedli fotodokumentaci a  na vozidlo umístili 
výzvu pro nepřítomného přestupce. Protiprávní 
jednání řidiče bylo dále řešeno dle příslušného 
zákona.

 y 19. 4. v 7.21 hod. přijala hlídka MP Jesenice ozná-
mení o odcizení zahradního nábytku z pozemku 
RD v ul. k Junčáku. Událost byla předána PČR Jílové 
u Prahy.

 y 25. 4. v 11.30 hod. při provádění hlídkové činnosti 
bylo v ul. Roklinka zjištěno poškozené svislé doprav-
ní značení IP 26a (OBYTNÁ ZÓNA). Zjištěné 

skutečnosti byly oznámeny příslušnému odbo-
ru OÚ Psáry.

 y21. 5. v 19.45 hod. přijala hlídka MP Jesenice 
oznámení o  podnapilé ženě, která odmítá 
zaplatit útratu v restauraci Na Kopečku a ver-

bálně napadá obsluhu. Po příjezdu strážníků 
na místo žena útratu uhradila, a poté opustila 

prostor restaurace.
 y 24.  5. v  16.51 hod. poskytla hlídka MP Jesenice 
součinnost jednotce SDH Psáry při zajištění prů-
jezdnosti komunikace v  ul. Pražská z  důvodu 
zaplavení této komunikace vodou, kterou vlivem 
prudkých dešťových srážek nebyla schopna kana-
lizace pojmout. Hlídka MP na místě usměrňovala 
provoz až do doby likvidace živelné pohromy.

 y 24.  5. v  17.50 hod. poskytla hlídka MP Jesenice 
součinnost jednotce SDH Psáry při uzavření části 
místní komunikace v  ul. Na Vápence z  důvodu 
poškození živelnou pohromou. Po příjezdu na místo 
hasiči uzavřeli část uvedené komunikace a zajistili 
objízdnou trasu.

 y 25. 5. Šťastný konec mělo pátrání po matce čtyřleté 
dívky, která se ztratila v obci Dolní Jirčany, poblíž 
restaurace Na Kopečku. Strážníci v  součinnosti 
s policií zjistili adresu bydliště matky, a poté dceru 
matce v pořádku předali. 

 y Ve výše uvedeném období strážníci prováděli 4x 
měření rychlosti a  řešili 33 přestupků na úseku 
dopravy a veřejného pořádku.

Poslední volná místa na dvoudenní výlet do sklípku 
s�návštěvou�Lednicko-valtického�areálu

Po velkém úspěchu loňského výletu za památkami 
jižní Moravy a výborným vínem se i letos uskuteční 
jeho pokračování. Dvoudenní výlet se koná 17.–
18. září , a to za cenu 1460 Kč. V ní je zahrnuta doprava 
autobusem, vstup do sklípku, občerstvení k  vínu, 
večeře, neomezená konzumace vína a  burčáku, 

ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním 
zařízením, snídaně, nedělní prohlídka vinohradu, 
ochutnávka hroznů a  degustace vína z  místní 
produkce. 
Informace: paní místostarostka Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101 nebo e-mail: malkova@psary.cz

Blahopřejeme  
našim občanům,  
kteří v červenci 
a srpnu oslaví 
významné  
životní jubileum

Andrej Kondač 80
Josef Vaverka 75
František Vondráček 75
Miluše Albrechtová 70
Zdeněk Doležal 70
Miroslava Dubová 70
Ivanka Konvalinková 70
Dagmar Oušková 70
Jiří Ruml 70
Miloslava Šlingrová 70

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum (70, 75, 80 ... let) a nechtějí být 
uvedeni v této rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu   
psarskyzpravodaj@psary.cz

Pojeďte s námi do divadla
22. září od 19 hodin společně zahájíme divadelní 

sezonu muzikálem Drákula v Hudebním divadle 
Karlín. Vstupenky pro naše občany za zvýhodněnou 
cenu 380 Kč (oficiální cena na pokladně divadla je 
750 Kč) můžete zakoupit na OÚ Psáry u paní Šimkové. 

Přesný čas odjezdu bude upřesněn v příštím vydání 
Psárského zpravodaje.

Na co se můžete těšit?
Hudební divadlo Karlín opět uvádí představení 

muzikálu Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda 
Hese DRACULA při příležitosti 20 let od světové 
premiéry.

Toto uvedení je postaveno na dnes již legendární 
hudbě a libretu, dále se producenti rozhodli co nejvíce 
přiblížit původnímu 
o b s a z e n í 
z Kongresového centra. 
Pilířem výpravy je 
scéna a kostýmy, které 
diváci znají z uvedení 
tohoto muzikálu v diva-
dle Hybernia. Výprava 
je rozšířena o nové 
moderní prvky, jako 
jsou například projek-
ce. Garancí skvělého 
představení je produ-
cent první, legendární 

verze, Egon Kulhánek, ale i Oldřich Lichtenberg, který 
uvedl tento muzikál před lety v divadle Hybernia.

Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury (nyní 

Kongresové centrum) v letech 1995–1998 rekordních 
1,2 milionů diváků, což je dosud nevídaný a nepře-
konaný český muzikálový rekord! Následně byl 
uveden na Slovensku, v jihokorejském Soulu, v Polsku, 
Německu, Rusku, Belgii nebo v Lichtenštejnsku.

Krátce se v původním nastudování, ale v novém 
obsazení, vrátil do Kongresového centra v roce 2003, 
v novějším nastudování, z něhož toto představení 
vychází, byl pak uveden v letech 2009–2011 v divadle 
Hybernia.
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Sobotní oslavy SDH Dolní Jirčany
Dne 18. 6. 2016 se v Dolních 
Jirčanech  konali oslavy 90 let od 
založení sboru dobrovolných hasi-
čů Dolní Jirčany. 
Vystupovali zde například malí 
hasiči ze Psár. Všem ukázali, jak se 
hasí hořící škola.  Hasiči předvedli, 
jak se hasí olej, vyproštění z auta 
nebo hašení auta, také jsme mohli 
vidět ukázku hašení ohně historic-
kou pumpovací stříkačkou. Sou-
částí oslav byla přehlídka hasič-
ských aut a techniky.
Mohli jste si od jirčanských hasiček 
koupit knihu Pohádky z Jirčan, kte-
ré vypráví o jirčanských pohádko-
vých stvořeních.
Bylo to moc hezké.

Tomáš Sklenář

Ahoj všichni, je tady třetí číslo Psiny. 
Naše redakce na vás nezapomněla 
ani na prázdniny. Má pro vás spoustu 
nápadů na výlety o prázdninách, vtipy, 
reportáž, příběh a mnohem víc. Psina 
je užasná. Pořád má spoustu nápadů. 
A protože máme tolik nápadů, že se 
nám to do zpravodaje ani nevejde tak 
jsme si založili vlastní webové strán-
ky. Ty jsou: psarskapsina.cz. Tam jsou 
všechny naše čísla a další nápady, 
které se nám nevešly do zpravodaje. 
Doufám, že se vám Psina líbí a věřím, 
že budeme mít více čtenářů tím, že o 
Psině řeknete i svým kamarádům.

Rozhovor s Míšou Hájkovou o vernisáži v Mozaice

Terka Meduňová

Dne 27. 4. 2016 se uskutečnila vernisáž výstavy obrázků dětí z výtvarného ateliéru Míši Hájkové. Na vernisáži 
jsme Míše položili pár otázek.
Jak jste s výstavou spokojená? 
Kolik asi přišlo hostů?
Myslím si, že se to velmi vydařilo. 
Přišlo asi 40 hostů.

Koho a kdy napadlo uspořádat 
výstavu? Proč to vzniklo zrovna 
v Mozaice. 
Napadlo mě to před rokem, protože 
jsem chtěla, aby si děti nenechaly 
obrázky jen pro sebe. Spolupracuji s 
Ondrou a on mi to nabídl.

Jak staré jsou ty obrázky?
Obrázky jsou i z letoška i z loňska.

Jaké jsou tam obrázky?
Jsou tam ty nejpovedenější a hlavně 
dodělané.

Jak jste spokojená s částkou  
1250 Kč, která byla získána 
dražbou obrázků?
Jsem velmi spokojená, že se toho 
tolik vybralo.

Na co budou ty peníze?
Budou na výtvarné potřeby pro děti 
z ateliéru.

Děkujeme Míšo za rozhovor. 
Lucka Vodičková 
Ondra Tománek
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Vtip týdne

Anička Krbcová

tajenka

Škola dobra a zla

A Ú Ř O K O E H
A V A R T S O U
L A A C I P T M
P L H L S J Ý P
N Y A Á H K M O
C E R E B I L L
S Y P D V T J E
R O L O M O U C

JIHLAVA, OSTRAVA, HUMPOLEC, 
LIBEREC, OLOMOUC, PSÁRY, PRA-
HA, MÝTO, TIS, OKOŘ, ÚVALY

ŠERIf HLÁSí POLICISTůM: 
"VÁžENí POLICISTé, DOSTALI 
JSME NOVÝ TREzOR, JEHOž KóD 
JSOU SAMé PěTKY, ALE KVůLI  
UTAJENí VÁM NEŘEKNU V JAKéM 
POŘADí."

Tato knížka je o dvou nejlepších 
kamarádkách žijících v Gavaldo-
nu-o Sofii a Agátě. Všechny to 
udivuje, každá je totiž úplně jiná. 
Agáta je hubená, má věčně mast-
né, černé vlasy ostříhané na miká-
do a vypoulené oči. Má ráda čer-
nou barvu, nesnáší zrcadla, nevěří 
pohádkám a navíc se jí všichni 
bojí, snad proto nerada chodí do 
společnosti. zato Sofie je úplný 
opak. Její nádherný zlatý ohon se 
jen leskne a zelené oči jí přímo září 
na smetanově broskvovém obli-
čeji. Na první pohled vypadá jako 
princezna. Celé dny sedí u zrcadla 
a všelijak se zkrášluje, zbožňuje 
růžovou barvu, věří pohádkám 
a touží se dostat do školy dobra 
a zla a stát se překrásnou prin-
ceznou, proto se také v poslední 
době snažila být dobrou a dělat 
jen dobré skutky. V Gavaldonu 

se totiž každé čtyři roky ztratí dvě 
děti, jedno krásné a dobré, druhé 
ošklivé se zlými úmysly. Obyvatelé 
Gavaldonu věří, že je unáší Školník 
do školy dobra a zla a zde se sta-

nou pohádkovým princem či prin-
ceznou nebo zloduchem.

Sofie a Agáta se do této školy 
dostanu, jak Sofie očekávala, jenže 
školník Sofii odnese do školy zla 
a Agátu do školy dobra. Ani jed-
né se ve své škole nelíbí, Agáta se 
vyhýbá zrcadlům a odmítá nosit 
bonbónově růžové šaty a Sofie 
je zoufalá kvůli černé, neforem-
né uniformě. Do toho všeho Sofii 
zamotá hlavu překrásný princ ze 
školy dobra Tedros a Sofie se s 
Agátou snaží dostat do školníko-
vy věže, kvůli omylu, kterého se 
školník dopustil ale… Opravdu se 
školník zmýlil?

Tuto knížku zbožňuji, je od ní už i 
třetí díl a myslím, že mě snad nikdy 
neomrzí. zvláště holkám doporu-
čuji.  

Kristýna Janečková

Co musíte o prázdninách zkusit? 
Geocaching!!! Toto je skvělá věc, 

která vás rozhodně zabaví nejen 
na prázdniny, ale i na celé týdny 
možná i roky. Mám s tím vlastní 
zkušenosti a je to skvělé. Je to o 
tom, že na nějakých místech i v 
cizině se hledají ,,kešky‘‘. Jsou to 
různě veliké krabičky. Ty jsou růz-
ně poschovávané. zaregistrovat 
se můžete s rodiči na http://www.

Geocaching
geocaching.com. Kdo má chytrý 
telefon tak si může stáhnout i apli-

kaci Geocaching. 
Tato aplikace vám 
ukáže kolik jste 
ulovili kešek a kde 
ve vaší blízkosti 
můžete nějakou 
najít. Také když 
ji nemůžete na-
jít pomůže vám 
nápověda. V něk-
terých keškách 
jsou i malé hračky 
a proto si berte 
sebou do baťůžku 

i hračky z Kinder vajíčka, aby jste 
tam mohli přidat také nějakou tu 
blbůstku. A aby toho nebylo málo 
tak si můžete založit svou vlastní 
kešku. Skoro na každém výletě kde 
jsem byla tak jsme našli kešku. Je 
to skvělá věc. Určitě moc doporu-
čuji.

Terka Meduňová

Text: Marek Pavlas
Obrázek: Bára Meduňová



Psina
Tipy na výlety 

AquaDream-BARANDOV
Je to levné a velmi dobré, jsou tam 
dva tobogány modrý a červený. 
Jezdím tam s rodinou a je to super. 
Velmi doporučuju z vlastních zku-
šeností.

Ondřej Dzian

Dendrologická Zahrada
Dendrologická zahrada je botanic-
ká zahrada v Průhonicích. Kromě 
mnoha druhů stromů, pestroba-
revných květin jsou zde prolézačky 
a atrakce pro děti. O prázdninách 
mají otevřeno od Po do Ne od 9 
do 19 hodin. Doporučuji toto mís-
to, protože je to tam moc pěkné a 
zároveň si tam můžete užít spous-
tu zábavy na prolézačkách. Více 
se dozvíte na http://dendrologic-
kazahrada.cz/ . 

Ondřej Pavlas.

Farma Soběhrdy
Jestli máte rádi zvířata  je to pro 
vás úžasný zážitek. Zde si můžete 
zvířata nakrmit i prohlédnout. Na 
této farmě nenajdete jen krávy 
nebo třeba slepice zde najdete  
několik druhů prasat velbloudy, 
lamy. Je zde taky milý klokan. 
http://farmapark.eu 

Ondra Tománek

PRŮHONICKÝ PARK
Průhonický park je u Průhonic. Je 
tam nepoškozená příroda, mnoho 
květin, stromů a skal. Je celkem 
veliký a plný spoustou lesních ces-
tiček. Doporučuji všem, kteří se 
chtějí projít v přírodě. Internetové 
stránky jsou http://www.parkpru-
honice.cz Marek Pavlas

Prokopské údolí
Proč tam jet? Najdete tady krásný 
výhled na část Prahy (ano, je to v 
Praze) a jestli rádi fotíte, určitě to 
tu oceníte také. A pokud máte psa, 
to teprve. Vyrazit je ale třeba brzo, 
protože odpoledne je tu vždyc-
ky hrozně lidí. Například my jsme 
vyrazili hned po dešti, který větši-
nu  lidí odradil. Z vlastní zkušenosti 
doporučuji.

Anička Krbcová

Jumppark Praha
Pokud rádi skáčete jděte si zaská-
kat do Jumpparku na Praze 3. Je 
to největší jumppark v Praze. Mají 
60 trampolín na kterých se můžete 
vyřádit. Mají tam také pěnovou 
jámu. Je to jáma do které skáčete a 
je vyplněna kusy pěny. Cena je 100 
Kč na hodinu. Mají tam i bufet. Je 
to tam super. Doporučuji. 

Lucka Vodičková

Zámek Berchtold
Zámek Berchtold je nádherný zámek s nádhernou zámeckou zahradou. 
V zámecké zahradě jsou miniaturi českých hradů a zámků. Také je tam 
peklo s čerty. Můžete se zvážit na pekelné váze a zjistit jestli si vás vezmou 
do pekla nebo do nebe. V zámecké zahradě bývají různé akce, ale abyste 
je stihli tak lse musíte kouknout na http://www.zamekberchtold.cz. Vedle 
zámecké zahrady je mini ZOO. V mini ZOO jsou roztomilé kozičky a další 
malá roztomilá zvířátka. Zámek si můžete prohlédnout. Až bude nejhůř 
tak si můžete zajít do zámecké restaurace. Také až budete dospělí tak si 
zde můžete nechat udělat svatbu. 

Terka Meduňová
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Lucka Vodičková
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Žijí tu s námi
Renata Malinová

Manželé�Absolonovi,�mistři�světa�ve�vodním�
slalomu, berou i život jako řeku

Setkání s manželi a zároveň mistry světa ve vodním slalomu na divoké řece Miladou (72 let) a Antonínem 
Absolonovými (78 let) ze Psár patří k  těm, na která se nezapomíná. Přijdete k  nim jako profesionál kvůli 
rozhovoru, odcházíte jako člověk naplněný pokorou, pozitivní energií a láskou. Absolonovi s tím vším totiž 
žijí. 

 � Vědí�Vaši� psárští� sousedé,� že� jste� v  roce� 1965�
získali v  Rakousku titul mistrů světa ve vodním 
slalomu�a doma�v Československu�tituly�mistři�re-
publiky a mistři sportu?

M. A.: Myslím, že to vědí jen naši nejbližší sousedé. 
Vždyť už je to strašně dávno, 51 let, takže ani není 
o čem mluvit. 

A. A.: Každý něco umí, tak proč bychom se chlubili, 
jsou tady i šikovnější lidé a vůbec se o nich neví. 

 � Jaké�byly�před�těmi�51�lety�ve�vodáckém�sportu�
podmínky? 

A. A.: Každá doba s sebou nese pro závodní spor-
tovce jinou námahu, obecně se podmínky samozřej-
mě zlepšují, ale generačně bych to nesrovnával. My 
jsme vodu nejdřív sjížděli jako turisté, máme nád-
herné vzpomínky na české a slovenské řeky. Byla to 
taková pionýrská doba, stavěli jsme si lodě, vyráběli 
pádla, šili si šaty. Na vodě bylo míň lidí, příroda i řeky 
byly čistší, a když jste s kánoí zastavila u louky, nikdo 
vás z ní nevyháněl. Mohla jste na louce nechat kánoi 
s věcmi celý den a  jít se koukat po krásách v okolí 

a nikdo vám nic neukradl. 
 � Kdy jste se poznali, byla nejdřív láska, nebo 

společné�závodění?�
M. A.: V  roce 1960 jsme spolu začali chodit, ale 

netrvalo dlouho a začali jsme společně navštěvovat 
kanoistický oddíl v loděnici na Císařské louce v Praze. 
Trénovali jsme na Vltavě a s oddílem jsme vyráželi 
na turistické zájezdy na řeky. Postupem času nám to 
ale přestalo stačit, zalíbil se nám vodní slalom. 

A. A.: Když jsem manželku poznal, bylo jí 16 let, 
učila se na spojového mechanika, já jsem byl už pan 
mistr. Tehdy k nám přidělili nová děvčata, mezi kte-
rými byla i tahle ještěrka. Měl jsem čerstvě po vojně, 
koupil jsem si novou kánoi a zrovna jsem si říkal, že 
by to chtělo nějakého šikovného háčka. A  tahle 
děvucha se opravdu povedla, jezdili jsme spolu na 
Sázavu, Lužnici, Vltavu a čím to bylo těžší, tím víc nás 
to bavilo. 

 � Od pořízení kánoe k titulu mistrů světa za pou-
hých pět let? 

A. A.: Sport je o štěstí, pracovitosti, náhodě a samo-
zřejmě o zdraví. Musíte být v pravou chvíli na pravém 
místě a mít nad sebou velkého Manitoua, aby vám 
bylo dopřáno. Jezdili jsme na řeky turisticky jako 
tisíce jiných vodáků v republice, ale v naší loděnici 
se pak začala dělat rychlostní kanoistika – peřeje, 
nebezpečná voda, slalom – to nás ohromně bavilo. 
Když už jsme to trošku uměli, jeli jsme v roce 1964 
vyzkoušet rakouské řeky, kde se mělo za rok konat 
mistrovství světa. Vedle toho jsme vyhráli pár závodů, 
na kterých si nás všiml reprezentační trenér, a během 
půl roku jsme byli v nominaci na mistrovství světa. 

 � V roce�1964�jste�také�uzavřeli�sňatek,�že?�
M. A.: Ano, jsme manželé 52 let, brali jsme se v létě 

1964 na Staroměstské radnici v Praze. 
A. A.: Ta cesta do Rakouska na vodu, na trať, kde 

se plánovalo mistrovství světa na divoké vodě, byla 
vlastně svatební. Byla to úžasná svatební cesta na 
řece, na níž jsme o  rok později vyhráli titul mistrů 
světa. Na svatební cestu jsme vzali i svatební kytici, 
kterou jsme tam do řeky hodili, aby se všechno 
povedlo. 

 � Slalom Vás ze všech disciplín bavil nejvíc?
M. A.: Slalom jsme měli asi opravdu nejraději. Na 

nějaké divoké vodě, když to bylo hodně těžké. 
A. A.: Manželka byla tehdy takové štíhlé blonďaté 

děvče, že musela mít v  kánoi cihlu pod sedačkou, 
ale na lodi byla čert. 

 � Jak�dlouho�Vaše�profesionální�kariéra�trvala?
A. A.: Nepoužíváme výraz profesionální kariéra, 

ono to tak nebylo. Prostě jsme jen přešli z turistiky 
do národního mužstva a  dostali jsme se na dvě 
mistrovství světa. Na tom prvním, rakouském, jsme 
v roce 1965 získali všechny medaile. Další mistrovství 
světa se jelo u nás na Lipně, kde jsme sice taky měli 
šanci vyhrát, ale udělali jsme chybu na poslední 
brance a  umístili jsme se jako čtvrtí. Ale to není 

podstatné, jeden vyhraje, druhý prohraje, pro nás 
byla důležitá už jen samotná účast s přáteli. V roce 
1967 jsme se rozhodli závodění ukončit, protože jsme 
chtěli založit rodinu.

M. A.: Takže už o rok později se nám narodil syn 
Daniel, který je dnes učitelem, za další čtyři roky syn 
Luděk, truhlář.

 � Předpokládám, že ani potom sport z Vašeho ži-
vota nezmizel.

A. A.: Rozhodně ne. Manželka vedla podnikové 
tábory, já oddíly malých kanoistů, jezdili jsme se syny 

na hory, oba se amatérsky věnovali lyžování, horo-
lezectví. Nyní vedou ke sportu i  své děti, naše 
vnoučata. 

 � Jste oba původem z  Prahy, jak jste se ocitli 
v Psárech, kde bydlíte už 25 let?

M. A.: Manžel sem jezdil s  rodiči od dětství na 
výlety, na houby a podobně, takže měl vždycky k této 
oblasti blízký vztah. 

A. A.: Vždyť je to tady opravdu krásné, bezvadné 
místo, podívejte se na mapu a  uvidíte pás lesů 
a Sázavu jak se říká za kopcem. Jsme tu moc rádi, 
úžasná příroda, zároveň blízko do Prahy, je tu všech-
no, co si člověk může přát. 

 � Vraťme se ještě k  Vašemu víc než padesátile-
tému�manželství,�znáte�recept,� jak�spolu�vydržet�
celý život?

M. A.: Myslím, že je to osud a sport dohromady. 
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Sport vás naučí prohrávat, pracovat na něčem, víte, 
že nic není zadarmo. Naučí vás toleranci, chtění se 
nějak domluvit. Sport vás vychová a zocelí v tom, že 
když prohrajete, musíte trénovat, abyste vyhrál. 
Zkrátka, i když se pohádáte, neřeknete si, vykašleme 
se na to a rozvedeme se. 

A. A.: Recept na šťastné manželství asi žádný 
nebude, ale myslím si, že všechno začíná už v rodině, 
ve které vyrůstáte a kterou tak nějak kopírujete. Když 
vyjde manželství vašim rodičům, je velká příležitost 
k tomu, aby vyšlo i vám. 

 � Co�bylo�klíčem�k Vašemu�spokojenému�vztahu?�
M. A.: Vždycky jsme se doplňovali. Každý z  nás 

dělal to, co uměl, a když to neuměl, tak se to naučil. 
Je to tak dodnes.

A. A.: Manželka je pro mě přítelkyně, sportovkyně. 
Pomáháme si, práci děláme společně, žijeme jako 
kamarádi, na všechno se díváme sportovně, a to je 
dnes možná vzácné. Nic nebereme vážně, vnímáme 
život jako plynoucí řeku. Když nás překvapí kameny, 
zvrhneme se, ale vylezeme ven, postavíme se a zase 
jedeme dál. Velmi si u manželky cením toho, že dává 
celý život přednost tomu, co máme společné. Když 
si někdy chtěla například koupit halenku, zeptala se, 
jestli nebude lepší koupit pádlo. 

M. A.: Pravda je, že ještě teď, když si kupuji boty, 
řeknu si, to by bylo cihel!

A. A.: Je to vzácná věc, ale zkrátka pořád děláme 

všechno spolu. Muzicírujeme doma a po sousedech, 
Miládka hraje na kytaru, já na bendžo a na housle. 
Bavím se tím, že nástroje vyrábím, manželka dělá 
věnce a  kytičky, malujeme kraslice, věnujeme se 
vnoučatům.

 � Slyšela jsem, že ručně vyrábíte i  cimbály, vo-
zembouchy… 

A. A.: Jsem takový modelář, kutílek, hudební 
nástroje vyrábím pro radost pro sebe nebo je rozdá-
vám. Kdysi jsem chtěl hrát na bendžo, ale stálo osm 
tisíc, tak jsem si ho vyrobil. Muzicírování mě opravdu 
hodně baví, přivedla mě k  němu maminka, která 
chtěla, abych jako školák chodil na housle. My s man-
želkou jsme pak vedli k hudbě zase naše syny, uči-
telskej měl svoji folkovou skupinu, truhlářskej hrál 
na basu. A teď učíme muzicírovat i naše čtyři vnou-
čata, takže když se jako rodina sejdeme, pořád se 
u nás hraje, vržeme si pro potěšení.

 � Důchod si tedy užíváte? 
A. A.: Jsme od přírody aktivní a je nám přáno. Když 

jsme šli do penze, každý se nás ptal – co budete 
dělat? Nám ale ani v důchodu čas nestačí, potřebovali 
bychom ho šestkrát víc. Ne, že bychom se někam 
hnali, ale neumíme a nechceme odpočívat.

 � Přijde vám líto čas tak nějak promrhat?
A. A.: Každého promarněného času je škoda. 

A každému bych přál, aby měl tak hezký život jako 
my. 

Tradiční�dožínkové�slavnosti
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Škola

Předškoláci na škole v přírodě
Na přelomu května a června jsme vyjeli na sedm 

dní a šest nocí na jarní školu v přírodě do Krkonoš do 
vysokohorské chaty Medvědí boudy. Ubytování bylo 
na dobré úrovni, odpovídající standardu vysokohor-
ských chat, stravování výborné s pochvalou pro šéf-
kuchaře, počasí ucházející a horské prostředí fantas-
tické. Co všechno jsme viděli a poznali? Od pondělí 
do pátku jsme procházeli prostřednictvím Kostkáčka 
různými, především přírodními říšemi. Nejdříve jsme 
se podívali do říše lesních skřítků – po splnění úkolů 
při procházce do nedalekého lesa jsme postavili pro 
skřítky z přírodního materiálu, kterého bylo víc než 
habaděj, nádherné domečky. Druhý den jsme se ocitli 
v říši květin, kromě obecně známých rostlin jsme se 
seznámili např. se sasankou alpskou nebo pomněnkou 
vysokohorskou. V  polovině pobytu jsme se dostali 
jako mávnutím kouzelného proutku do říše hmyzu. 
Cestou na Brádlerovy boudy za krásného počasí jsme 

pozorovali okolní přírodu – pobíhající i létající hmyz, 
největší radost nám udělal bělásek, který pózoval 
v  porostu hned vedle cesty. Ve čtvrtek nás čekalo 
velké překvapení, Kostkáček nám oznámil, že se 
budeme přesouvat do údolí – šli jsme na výlet do 
Špindlerova Mlýna. Překonávali jsme vzdálenost jako 
stěhovaví ptáci, byli jsme totiž v ptačí říši. Od KRNAPu 
jsme se svezli vláčkem po místním středisku až na 
vyhlídku s komentářem a překrásným výhledem na 
Luční horu, v parku jsme potkali dvojníka pána hor 
Krakonoše a  zpátky nás odvezly tranzitní taxíky. 
Poslední den před odjezdem jsme navštívili říši pohá-
dek, zahráli si stopovanou a v  lese u skřítků hledali 
poklad. Všechny zážitky jsme pečlivě zaznamenávali 
do Kostkáčkova deníčku, který jsme si společně 
s odměnami a diplomem odvezli domů. Škola v přírodě 
se nám moc líbila, těšíme se zase příště. 

Medvědi z Medvědí boudy

Na�návštěvě�v zahradnictví�Horland
V pátek 20. května děti ze třídy Broučků strávily 

příjemné dopoledne v místním zahradnictví – zasadily 
si krásné kytičky a od paní Veroniky se dozvěděly, 
jak o ně mají pečovat, proč je musí zalévat a další 
zajímavosti. Po práci si všechny děti zasloužily malou 
sladkou svačinku s pitíčkem a hrdě si odnášely kvě-
tináčky do školky. Moc se těšily, jakou z nich budou 
mít maminky radost. Jako bonus třída obdržela dva 
krásně osázené truhlíky na okna. Moc děkujeme 
rodině Horákových za čas věnovaný dětem, zahrad-
nický materiál i občerstvení. 

Děti a paní učitelky ze třídy Broučků

Jana Jakabovičová

Veliký dík všem, kteří si koupili knihu! 
Milí čtenáři,
Základní škola a Mateřská škola Psáry by chtěla 

moc poděkovat každému, kdo si v  rámci knižního 
bazaru na Májových slavnostech zakoupil knihu. 
Přispěl tím na dobrou věc. Vybralo se neuvěřitelných 
8 416,– Kč! Nápad na knižní bazar vzešel od paní 
učitelky Kizurové, která se svou třídou část peněz 
předá Laguně. 

Větší část poputuje na pomoc Elišce Kamzíkové. 
Malá Eliška trpí spastickou quadruparézou a  jsme 

moc rádi, že vybraných 8 416,- Kč přispěje ke zvýšení 
kvality jejího života. Eliško, držíme palce! 
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R. Kizurová

Sportovní den ke Dni dětí
Již tradičně oslavili žáci ZŠ Psáry Mezinárodní den 

dětí sportem. Děti změřily své síly ve skoku dalekém, 
trojskoku, skoku přes švihadlo, v  běhu dalekém 
i  krátkém, v  hodu kriketovým míčkem a  raketkou. 
Žáci si při sportování vyzkoušeli pomůcky z atletické 
sady, kterou naše škola získala díky zapojení se do 
projektu Českého atletického svazu – Atletika do 
škol.

Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili spo-
lečným obědem. Všem dětem se sportování líbilo, 
každý odešel domů s diplomem a sladkou odměnou. 
K dobré pohodě přispělo i krásné jarní počasí. 

Dalibor Prokeš

Počtvrté se v Domově pro osoby se zdravotním postižením Laguna konal festival dobrých skutků a splně-
ných přání.

Letošní předletní období bylo co do počasí poměr-
ně nevyzpytatelné, ale sobota 4. června se vydařila 
po všech stránkách. Slunce svítilo, program byl 
bohatý, jídla a  pití dost a  všichni hosté i  „domácí“ 
z Laguny se (snad) dobře bavili. Už tradičně patřila 
první část sobotního odpoledne hlavně dětem, které 
měly k dispozici skákací hrad a trampolínu a mohly 
si i zasoutěžit v několika disciplínách. 

Zároveň začal hudební program. Festival letos 
zahájila kapela 5 chlapů v chalupě a po nich nastoupili 
rockeři z kapely Seven. Následovala ukázka hasičské 
techniky a potom to na pódiu rozbalila druhá rocková 
skupina, Telegraf. Dalším bodem programu byla 
taneční skupina Hazard, v  našich končinách všem 
dobře známá. Ani dalšího účinkujícího, zpěváka, 
skladatele a textaře Standu Čermáka a country-popo-
vou skupinu Dreams, nebylo třeba návštěvníkům 
více představovat.

Pod pódiem se představili kynologové se svými 
svěřenci, kteří předvedli profesionální prvky výcviku 
psů. A pak už začal hlavní hudební bod programu. 
Tradičně přijela skupina Laura a její tygři a její členové 
samozřejmě opět roztančili a  roztleskali všechny 
přihlížející. Hudební večer pak zakončila kapela 
Hodiny. 

Stejně jako na předcházejících Psáryfestech se 
všichni i  letos těšili na závěrečný bod programu 

– vypouštění balónků s přáníčky. Své nejtajnější touhy 
a přání posílali k noční obloze s důvěrou v zázraky 
děti i dospělí, zdraví i nemocní. Kdo se nikdy ničeho 
podobného nezúčastnil, nemůže si ani zdaleka 
představit, jak emotivní událost to je. 

Doufám, že se i napřesrok opět v Laguně sejdeme 
se skvělým vedením obce Psáry i Laguny, se vstříc-
nými občany městečka, s  obětavým personálem 
Laguny i  s  jejich svěřenci, s  návštěvníky zvenčí 
a  s  tradičně skvělými kapelami. Výtěžek akce ze 
vstupného i  prodeje občerstvení putuje i  letos do 
Laguny na rozšíření terapeutického zookoutku. 
Děkuju tímto všem dobrovolníkům, kteří nám i letos 
nezištně a obětavě pomáhali s přípravou a organizací 
Psáryfestu. 

Hledáme zaměstnance 
pro naši firmu 

Červenka Vladimír, 
Autoservis. 

Profese – automechanik. 
Tel. 602 296 674

2016
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pomoci, každý měsíc od září do prosince proběhne 
3 hodinový kurz. Dále v Mozaice proběhne přednáška 
od lékařky, která se zúčastnila jako dobrovolná lékařka 
při pomoci uprchlíkům. 

V rámci tohoto projektu se můžeme těšit na vol-
nočasové dílny, které proběhnou za provozu NZDM 
Mozaika. Jsou to: kurz líčení, vyrábění z korálků a FIMA 
a ukázka potápění.

Dále nás čekají tyto víkendové akce: diskotéka 
Na Kopečku, úklid lesa, lesní golf, střelecký den, turnaj 
v ping-pongu a vánoční besídka.

V rámci projektu se dovybaví Mozaika materiálem, 
který bude dětem celoročně k dispozici.

Více informací naleznete na www.klub-mozaika.
cz (NZDM Mozaika), www.centrum-mozaika.cz 
(činnost centra Mozaika) a na facebooku (Centrum 
Mozaika).

Ondřej Kracman

Co�se�děje�v Mozaice?!

Vernisáž práce dětí z kroužku 
Výtvarného ateliéru

V pondělí 27. 4. v Mozaice proběhla vernisáž pod 
vedením výtvarnice Michaely Hájkové, která si při-
pravila pěkný program pro děti a dospělé. Součástí 
vernisáže byl raut a  bohatý doprovodný program. 
Celé akce se zúčastnilo asi 50 lidí.

Lakování nehtů s Monikou Římovskou
Již po druhé se v Mozaice konal 27. 5. kurz lakování 

nehtů. Dívky se dozvěděly, jak správně pečovat o své 
nehty a jak si je patřičně ozdobit. Vyzkoušely si lako-
vání a  také výrobu gelových nehtů. Do kurzu se 
zapojili i kluci . V září se můžeme těšit na další kurz, 
tentokrát zaměřený na líčení.

Autorské čtení s Ondřejem Balíkem 
a indiánská stezka na Štědříku

Paní učitelka Monika Mazúrová si se svým kama-
rádem Ondřejem Balíkem připravila autorské čtení 
2. dílu jeho knížky. Při čtení si děti vyzkoušely zna-
kovou řeč, zahrály divadlo s loutkami a poslechly si 
příběh o indiánském chlapci. Po čtení jsme pro menší 
děti připravili indiánskou stezku zakončenou 
u  Kukaláku, kde jsme udělali vyhlášení a  opékání 
špekáčků. Velice děkuji maminkám ze Štědříku za 
pomoc při organizování této akce.

Šachová odpoledne s Petrem 
Hubičkou

Jednou měsíčně jsme se setkávali s  Petrem 
Hubičkou a  namáhali si hlavy u  dámy a  šachů. 
S  Petrem jsme se již dohodli, že budeme s  šachy 
a  dámou pokračovat i  v druhé polovině školního 
roku.

Projekt „V Mozaice se vždycky něco 
děje“

Povedlo se nám získat dotaci ve výši 64.650 Kč 
z Programu na podporu naplňování Koncepce pod-
pory dětí a mládeže ve Středočeském kraji.

Projekt bude nabízet blok seminářů o učení první 
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Prázdninová školka a příměstský tábor s Klubíčkem 
v Domově Laguna

Již tradičně Vám nabízíme prázdninovou školku 
s  Klubíčkem pro děti od 3 do 6 let i  příměstský 
tábor s angličtinou pro děti od 7 do 10 let – letos 
nově v  krásných prostorách Domova LAGUNA . 
Na děti čeká program od 7.30 do 16 hod. plný zábavy 
a poznávání nových věcí, pobyt na zahradě i v tělo-
cvičně, návštěvy u zvířátek a výlety do okolí. Navíc 
pojedeme každý týden na jeden polodenní a jeden 
celodenní výlet. Garantem prázdninové školky je 
dlouholetá lektorka Klubíčka Petra Honková.

Příměstský tábor je zaměřen na osobnostní a hod-
notový rozvoj dětí prostřednictvím společensky 

aktuálních témat a sebepoznávacích a zážitkových 
aktivit. Část programu bude probíhat v angličtině. 
Tábor vede zkušená lektorka a  angličtinářka Niki 
Kinclová.

Cena včetně jídla 1600  Kč/týden na celý den, 
dopolední varianta 1200 Kč.

Týdenní program prázdninová školka příměstský tábor výlety

11.–15. 7. Víla Amálka a tajemství řek Etika Pražské Benátky a plavba lodí 

18.–22. 7. Opička Žofka a ZOO Zdraví MiniZOO Zájezd u Kladna

25.–29. 7. Včelí medvídci Emoce Pražské muzeum hudby

Online přihlášky a další info na  www. rcdomecek. cz, 
betakova@rcdomecek.cz nebo na tel. 60 60 60 323

Na léto a  společné prázdniny se těší Martina 
Běťáková, Petra Honková a tým lektorek!

Lucie Libovická

Dvě�dětské�skupiny�v Psárech�
Pro rodiče nejmenších dětí vznikají v Psárech – Dolních Jirčanech nové možnosti. Klubíčko se od 1. 9. 2016 

mění na dětskou skupinu a přitom se rozšiřuje o 2 místa. Navíc jsme zjistili, že manželé Kučerovi, kteří od 
roku 2014 bydlí v  Psárech, otevírají nové zařízení péče o  děti – dětskou skupinu Michael. Zeptali jsme se 
zřizovatelů, jak funguje tato nová forma – dětské skupiny – a zda mohou představit své plány.

 � Proč zrovna dětská skupina?
 y Martina – KLUBíČKO
Přirozeně. Dětská skupina je konkrétní nová 

zákonná forma péče o děti, která je specifická malým 
počtem dětí na jednoho 
dospělého. Je to pro nás 
srozumitelný posun od dět-
ského klubu, který provozu-
jeme již 6 let. Logicky je 
možné v malé skupině dětí 
více pracovat s odlišnostmi 
jednotlivců a stavět na jejich 
silných stránkách. Ve skupině 
budeme mít od září celkem 
12 míst a  o děti přes den 
budou nepřetržitě pečovat 
2 lidé. 

 y Renča – MICHAeL
Je to model, který nás 

s  manželem Jirkou zaujal. 
Jsem učitelka MŠ s  násled-
ným pětiletým sebezkuše-
nostním výcvikem, která 
měla ve třídě vždy více než 
20 dětí, a vím, jak těžké bylo 
postihnout jejich odlišnosti 
tak, abychom nebyli jen 
„krotitelé dravců“. Možnost starat se o  6 dětí ve 
skupince je pro mne velká výzva. Chci nabídnout 
alternativu, ráda bych se domlouvala s  Klubíčkem 
na společných akcích, sestavuji si plán výchovné 
péče. Těším se na září.

 � Není�taková�služba�potom�příliš�drahá?
 y Martina – KLUBíČKO
Určitě je dražší než běžná státní školka. Ale roz-

hodně si ji mohou rodiny, kde rodiče pracují, dovolit. 
Dosud na jedno místo v Klubíčku pro děti s trvalým 
pobytem ve věku 3 a více let přispívala obec částkou 
920,- Kč měsíčně. Díky podpoře, kterou jsme získali 
v rámci dotace Operačního programu Zaměstnanost, 
můžeme od září nadále nabízet kvalitu za ještě nižší 
cenu. 

 y Renča – MICHAeL
Když jsme s manželem počítali, zda je možné v této 

oblasti poskytovat služby tak, aby to bylo udržitelné, 

zjistili jsme, že nabídka rozhodně nemusí být předra-
žená. Pak se objevila možnost dotační podpory na 
2 roky provozu včetně nevelké částky na vybudování 
dětské skupiny (Operační program Zaměstnanost). 

Sice je to pro nás s finanční spoluúčastí, ale i tak je 
služba pro rodiče s ohledem na její přidanou hodnotu 
za výbornou cenu. (pozn. red.: Dětskou skupinu 
MICHAEL provozuje jako OSVČ fyzická osoba)

 � Kde budete mít zázemí?
 y Martina – KLUBíČKO
Najdete nás na obvyklém místě. V  Domečku 

u studny pod jirčanskou návsí v ulici Spojovací. V létě 
uděláme nutnou přestavbu, ale jinak zůstáváme na 
původním místě.

 y Renča – MICHAeL
Domluvili jsme se Krzysztofem Henriko, farářem 

z Jílového, že využijeme prostor fary z třicátých let 
minulého století u zastávky v Dolních Jirčanech. Jde 
o  dům na adrese Pražská č. p. 2. Rádi bychom 
v  budoucnu pomohli místní farnosti získat také 
finanční prostředky na šetrnou rekonstrukci tak, aby 
dům nedělal ostudu a sloužil i nadále. Lidé ho musí 
oživovat a ne jenom spotřebovávat . Navíc je to 

historické místo, na kterém stávala v  původním 
půdoryse fara už od svého založení. Na úřadě jsme 
měli možnost nahlédnout do původních plánů i sta-
vebního povolení.

 � A�co�můžete�říci�k programu?�Čím�lákáte?
 y Martina – KLUBíČKO
No, popravdě, lákat už ani nemůžeme, máme 

opravdu jen 12 míst a v tuto chvíli 18 zájemců. Ale 
náš roky ověřený výchovně-vzdělávací program bude 
obohacen jak věkově různorodější skupinou, tak 
třeba tím, že budou celý den k dis-
pozici 2 dospělé osoby. Otevírá to 
další možnosti přípravy programů, 
výletů, práce dětí v menších sku-
pinkách, aj.

 y Renča – MICHAeL
Právě vytvářím plán. Chci se 

věnovat z části i tradicím a pocho-
pení souvislostí, které děti tolik 
potřebují zažívat už v raném dět-
ství. Prostě podpořit rodinnou 
výchovu a navázat na to dobré, co 
v naší kultuře máme. Láká mne také 
větší sdílení s  rodiči, nacházet 
potenciál každého dítěte, které 
bude ve skupině. Stavíme na křes-
ťanských základech a rituálech se 

základními hodnotami: úcta k živému, přirozený řád, 
který poznáváme, a  díky tomu lépe porozumíme 
souvislostem. 

Pokud byste chtěli více informací, neváhejte se 
na Martinu nebo Renču obrátit. Pro úplnost uvádíme 
jejich kontakty:

 y Dětská skupina KLUBÍČKO – Mgr. Martina Běťáková, 
betakova@psary.cz, tel. 606 060 323

 y Dětská skupina MICHAEL – Mgr. Renáta Kučerová, 
renka@kucerovic.cz, tel. 775 294 000 
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Již 90 let jsme zde pro Vaši bezpečnost
Historie sboru dobrovolných hasičů v  Dolních 

Jirčanech se začala dle čtyřdílné kroniky psát v lednu 
roku 1926. Tehdy svolal místní starosta obce pan 
Rozum obyvatele Dolních a Horních Jirčan a sdělil 
jim návrh na založení hasičského sboru. Jelikož bylo 
v obci mnoho statků, a  tedy i  sena a slámy, každý 
z  občanů se založením souhlasil. Do té doby 
v Jirčanech hasili kolegové z Jesenice a Psár, dojez-
dový čas při požárech v obci byl tudíž značný. Jeseničtí 
hasiči se ihned nabídli k  vycvičení našich hasičů. 
Velký důraz se kladl na pořadovou přípravu a  tzv. 
cvičení s žebříky a sekerkami. V obci byla uspořádána 
veřejná sbírka a z  jejího výtěžku byla na pražském 
Smíchově zakoupena koněspřežná ruční stříkačka 
a další materiál. Místní krejčí ušil pro sbor tehdejší 
bílé zásahové uniformy a  samozřejmě zbylo i  na 
uniformy vycházkové. 

Zajímavostí je, že ve funkčním zařazení bylo 
pamatováno na lezce a  samaritánskou (zdravotní) 
stráž. Oslovování mezi hasiči bylo „bratře“. 
Samaritánskou stráž brzy doplnily i manželky hasičů, 
tedy sestry hasičky. 

Financování sboru bylo příspěvkové a na přilep-
šenou se pořádaly taneční zábavy s tombolou a rov-
něž se hrálo ochotnické divadlo pro děti i dospělé. 
Pravidelně se pořádala cvičení, většinou u příležitosti 

státních svátků, táborů lidu, ale i při příležitosti naro-
zenin prezidenta Masaryka. 

Během druhé světové války byla kulturní činnost 
sboru zakázána. Požární ochrana se začala vlivem 
války posilovat, byla zakoupena přívěsná motorová 
stříkačka a  založeny hlídky protiletecké ochrany. 
Počet zbrojnic se rozrostl na tři. Na Horních Jirčanech 
u  hlavní silnice, v  Dolních Jirčanech u  obecního 
domku a ve stodole na Štědříku. Zde se spíše jednalo 
o skladiště hasičského materiálu. 

Krátce po válce získal sbor první hasičský automobil 
Tatra. Jednalo se o vozidlo vyřazené ze služeb prezident-
ského úřadu. Velká benzinová limuzína mohla tahat 
přívěsnou stříkačku a  dále převážet družstvo hasičů. 
Sloužila rovněž obyvatelům Jirčan jako sanitní vozidlo. 

Padesátá léta byla pro sbor spíše politickou očistou. 
Pod vlivem politických změn ve společnosti se hledal 
třídní nepřítel i v hasičských řadách a výsledkem bylo, 
že mnoho zakládajících členů z  řad sedláků sbor 
opustilo. Několik let činnost sboru stagnovala, ale 
časem dorostla nová generace, která začala sbor 
dávat postupně do pořádku. Začala i práce s mládeží, 
cvičení, sport, zábavy. Modernizovala se i zásahová 
technika. Nejdřív jsme měli Pragu RND a následně 
Robura, později se podařilo získat i motorové stříkačky 
PS–8 a  PS–12. Jednotka zasahovala při požárech 

nejen v  obci jako dříve, ale i  v obcích okolních. 
Zbrojnice se přestěhovala na náves v  Dolních 
Jirčanech. Družstva mužů, žen i dětí se umisťovala 
na předních místech hasičských soutěží. Hasiči spo-
lečně se sportovci byli silným motorem kulturního 
dění v obci. Jak vzpomínají pamětníci, bylo hodně 
práce, ale hlavně hodně srandy! 

Počátek devadesátých let byl opět ve znamení 
mírného útlumu aktivity. Většina hasičů byla pracovně 
vytížena a volného času bylo čím dál méně. Zde již 
začíná psát historii sboru naše generace. Vytvořila 
se dobrá partička kluků, většinou bratrů a bratranců, 
která dostala dobrý základ a vztah k hasičině od svých 
otců a dědů. Prvním úspěchem pro naše mlaďochy 
bylo získání poháru v požární soutěži Jaroslava Štíbra. 
Začalo se tvrdě trénovat a zkušenosti se sbíraly od 
profesionálních kolegů z Jílového a Prahy. Sbor začal 
obměňovat zásahovou techniku, byla pořízena 
dýchací technika a další moderní ochranné prostřed-
ky. Zbrojnice se přestěhovala do stávajících prostor. 
Hodně času bylo věnováno výcviku a  zásahové 
činnosti. Pomalu jsme se začínali ve vybavení dota-
hovat na profesionální kolegy. S rostoucím počtem 
výjezdů se začala zvedat i  náročnost, rozmanitost 
a tím i nebezpečí u těchto událostí. Zasahovali jsme 

při povodních, při nebezpečném požáru v muničním 
skladu ve Psárech, při požáru a následném výbuchu 
tlakových lahví v Jesenici, při požárech chat, rodin-
ných domů, bytů, lesů. Zároveň jezdíme zasahovat 
po celém okrese. Zkrátka tam, kde nás potřebují. 
S výstavbou Pražského okruhu jsme se začali věnovat 
vyprošťování osob z  havarovaných automobilů. 
Zásahově i soutěžně. Stejně jako v požárním sportu, 
tak i ve vyprošťování byla naším největším úspěchem 
účast na mistrovství republiky. 

Časem bylo znovuzaloženo i družstvo žen. Věnují 
se požárnímu sportu, dovednostním soutěžím 
Železný hasič a  také divadlu. Jejich vystoupení je 
vždy odměněno velkým potleskem malých i velkých 
diváků. Je to koření pro náš sbor, jenž se vrátil k dří-
vějšímu modelu společných družstev a  k divadlu. 
Prostě to v našich kořenech někde bylo a úcta k tradici 
nás zavazuje k pokračování.

V současnosti jsme moderní sbor dobrovolných hasičů. 
Snažíme se stále uplatňovat nové výcvikové a zásahové 
metody, naši hasiči se stále učí a rozvíjejí se v hasičském 
řemesle. Jsme lidé, co jsou ochotni ve dne v noci vyrazit 
k zásahu a pomoci Vám, našim občanům. 

Jsme zde 90 let pro Vás… 
Vaši dobrovolní hasiči z Dolních Jirčan

SDH ženy

založení – ženy

mládež 1950–1960

mládež
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Dolnojirčanští hasiči oslavili 90 let
V sobotu 18. června 2016 se v Dolních Jirčanech 

konaly oslavy při příležitosti 90 let od založení míst-
ního Sboru dobrovolných hasičů.

Počasí se po celý den vydařilo a nic tedy nebránilo 
zahájení oslavy v odpoledních hodinách na jirčanské 
návsi. Návštěvníci mohli vidět statickou ukázku 

moderní i  historické hasičské techniky včetně nej-
modernějších hasičských speciálů na lesní požáry, 
Mercedes a  Tatra. Po položení věnce k  pomníku 
padlých občanů ve světových válkách následovalo 
ocenění našich zasloužilých hasičů a poděkování jim 
za jejich práci v dobrovolném hasičstvu. Ukázky začali 
kolegové z Kamenného Újezdce. V dobovém oblečení 
hasičů a v nablýskaných přilbách hasili ruční stříkač-
kou a zapojili do práce i mladé hasiče ze Psár, kteří 
velice ochotně vystřídali unavené hasiče v pumpo-
vání. Při průjezdu techniky viděli návštěvníci dříve 
používané zásahové automobily i současné moderní 
cisterny. Následovala ukázka vyproštění zraněných 
osob z  havarovaného osobního vozidla v  podání 
kolegů z Těptína. Hašení požáru nám ukázali hasiči 
z Písnice. Kolegové z Jílového předvedli hašení hoří-
cího oleje a asistovali zájemcům, kteří si s pomocí 

dýchacího přístroje vyzkoušeli pohyb a  orientaci 
v  zakouřeném uzavřeném prostoru. Velký úspěch 
měla ukázka zásahu při požáru školy v podání mla-
dých soptíků ze Psár. Jejich tempo bylo strhující 
a  následoval velký potlesk obecenstva. Ten patřil 
i  vystoupení našich hasiček. Děvčata si připravila 

scénku na téma hasičské schůze. Závěr byl pro 
všechny diváky překvapením v  podobě perfektně 
secvičeného tanečního vystoupení. Naše hasičky 
napsaly i knihu pro malé i velké „Pohádky z Jirčan, 
Hasičky vypráví dětem“. Oslavu uzavřela taneční 
zábava, na které zahrála skupina Fishmeni.

 V průběhu oslav nám byl od zástupců obce pana 
Váchy a paní Málkové předán dar pro naši výjezdovou 
jednotku. Jedná se o  podpěrné stabilizační tyče 
k bezpečnému zajištění havarovaného vozidla. Dalším 
darem byl hydraulický rozpěrný válec LUCAS. Dárcem 
byl pan Toman z  milevského RACING RESCUE. 
Všechny tyto cenné prostředky použijeme při zásazích 
u dopravních nehod. Velice za ně děkujeme!

Oslava proběhla v  přátelském duchu a  zároveň 
byla důstojným uctěním devadesáti let dobrovolné 
hasičské práce v naší obci. 
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Martina Komrsková

Jak proběhl první půlrok u hasiček
Samozřejmě, že po tradiční výroční schůzi násle-

dovala hasičská zábava, která se konala, jako každý 
rok, Na Kopečku. Tentokrát ji hasičky pojaly v červe-
ném. Po plesové sezóně jsme se pomalu začaly 
rozkoukávat a chystat se na 1. kolo požárního sportu 
v Psárech. Poprvé jsme běžely ve smíšeném družstvu 
a umístily se na krásném druhém místě s časem 23:50. 
Druhá část ženského družstva, která se výjimečně 
neúčastnila požárního útoku ve Psárech, se pilně 
věnovala kulturní sekci, přípravám na naše 90. výročí. 
Konkrétně se jednalo o chystání velkého překvapení 
pro děti, a  to psaní pohádkové knížky o  Jirčanech 
a  okolí. Všechny členky pilně nacvičovaly i  malou 
divadelní scénku pro blížící se výročí. 

Sezóna cyklistických závodů „Kola pro život“ opět 
začala pro Markétu Chvátalovou velkými úspěchy. 
První závod tohoto cyklistického pásma se konal 
23. 4. v Brdech, kde obsadila ve své kategorii 2. místo, 
a ve druhém závodě, který se konal 11. 6. na Ještědu, 
také obsadila krásné 2. místo ve své kategorii. 

Ani tento rok v akcích pro obec nechyběla podpora 
našich hasiček na dětském dnu v Dolních Jirčanech, 

který se konal 5. června. Naše stanoviště bylo jak 
jinak než na hasičské téma. S další pomocí se naše 
hasičky chystají i na věhlasný Pohádkový les.

Na závěr bych se touto cestou ráda rozloučila 
s  aktivním působením v  našem hasičském sboru. 
Důvodem jsou mé nové rodinné záležitosti, neboť 
v létě čekám další přírůstek do rodiny. Doufám, že 
moje kolegyně vše zvládnou jako doposud i bez mé 
větší podpory a Vás a obec nezklamou. 

Romana Hájková, koordinátor mládeže a místopředseda  
SK Čechoslovan Dolní Jirčany

Další�brigáda�na�dolnojirčanském�hřišti
Máme za sebou jaro a tím i první jarní brigády. Po 

zimě bylo potřeba dát naše sportoviště a jeho okolí 
opět do pořádku a připravit vše na další jarní sportovní 
i nesportovní sezónu. Akce se uskutečnila za podpory 
obce Psáry a přispění Poštovní spořitelny prostřed-
nictvím Nadace Via, která financuje náš projekt „Žijeme 
a  pracujeme tu společně“. Tentokrát jsme rovnou 
plánovali pracovat celý víkend 23. a 24. dubna. I když 
bylo v  sobotu chladnější počasí, sešla se spousta 
brigádníků i s rodinnými příslušníky. Někteří jsme byli 
na místě již po sedmé hodině a ve spolupráci s bag-
ristou připravili práce pro ostatní. Ti dorazili na desátou 
hodinu k fotbalovému hřišti a práce se začala rozdě-
lovat. Jedna parta šikovných chlapů začala s přípra-
vami pro finální fasádu šaten a  zázemí pro děti 
a sportovce. Druhá parta chlapů se pustila do opravy 
střechy nad šatnami a  příslušenstvím. Další parta 
odjela do Laguny, kam se navezl nový písek, který 
bylo potřeba rozhrabat a urovnat do podoby beach 
volejbalového hřiště. Děti se ujaly pytlů na tříděný 
odpad a  sesbíraly všechny odpadky okolo hřiště 
a v přilehlých ulicích. Starší děti a ženy nasadily ruka-
vice a plely, prořezávaly keře, sekaly, řezaly a rovnaly 
dříví, natíraly lavičky, navážely zeminu a sázely nové 
sazenice. Uplatnění opět našla každá ruka, ať již 
mužská, nebo ženská či dětská. Sobotní program byl 
navíc zpestřen fotbalovým zápasem starší přípravky. 
V neděli nám už počasí přálo, tak jsme vše zvládli tak, 
jak jsme si naplánovali. Dokončili jsme úpravy v dětské 
klubovně a opravu střechy nad fotbalovými kabinami 
a příslušenstvím. Vylepšenou podobu dostalo i pose-
zení kolem ohniště a venkovní gril. 

Brigádní večery jsme společně zakončili u ohně, 
dobrého jídla a  hudby. Všichni jsme byli příjemně 
unavení, ale s dobrou náladou a potěšením z dobře 
vykonané práce. Obyvatelé naší obce chodí do areálu 

nejen sportovat, ale také si pohrát s dětmi, potkat se 
se svými sousedy a  za zábavou. Brigády vnímáme 
i  jako skvělou příležitost k poznání svých sousedů, 
navázání nových vztahů – a to jak k lidem, tak k místu, 
kde žijeme. Výsledkem je i  to, že na ulici potkáme 
více sousedů, které známe jménem. Jsme rádi, že se 
děti a mladí lidé zapojují do našich nápadů a jejich 
realizace. Věříme, že nám tady v Dolních Jirčanech 
dorůstá generace, která naši obec vnímá jako své 
místo k životu, kde chce trávit čas, sportovat, bavit 
se a přidat ruku k dílu. 

Vím, že se budu opakovat, ale chci touto cestou 
poděkovat panu starostovi Milanovi Váchovi a paní 
místostarostce Vlastě Málkové za podporu našich 
nápadů. Za zahřátí v  podobě knedlíčkové polévky 
v naší hospůdce Na hřišti děkuji Janě Moravcové a za 
zajištění pitného režimu, masa, klobás a  buřtů ke 
grilování Radkovi Lukovi. Dále díky patří Petrovi 
Jaškovi a Martině Běťákové, kteří se zasloužili přede-
vším o sehnání financí pro zvelebení našeho okolí. 

A ještě jedno velké poděkování – moc děkuji 
Alešovi Kohoutovi a Pavlovi Baxovi, kteří jsou vždy 
aktéry celé akce a prvními dobrovol-
níky, pod jejichž vedením se vždy 
udělá spousta práce, která je vidět. 
Velké díky patří vám všem sportov-
cům i  dobrovolníkům a  rodičům 
sportovců i  dětem za to, že jste 
ochotni ve svého volném čase zve-
lebovat naši obec a  naše společné 
zázemí. 

Přeji vám všem krásné léto 
a  těším se s  vašimi dětmi 
i  s  vámi na další sportovní 
i nesportovní setkání.



52� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ČERVEN�2016 www.psary.cz 53

Sport
za Florbal Jesenice trenéři Dalibor Wijas a Michal Zlesák

Jesenický oddíl florbalu s mnoha dětmi z Jirčan 
a Psár slavnostně zakončil první sezónu na hřišti 
v Dolních Jirčanech

Ačkoliv se jmenujeme Florbal Jesenice, 
nejsme jen oddílem dětí z  Jesenice, nýbrž 
z celého okolí. A  i z  tohoto důvodu jsme se 
rozhodli zakončit velmi úspěšnou sezónu 
10.  června ve velmi příjemném prostředí 
sportovního klubu SK Čechoslovan v Dolních 
Jirčanech. Oddíl vznikl teprve loni v  létě na 
základě vysoké poptávky po tomto sportu 
v  širokém okolí. Domovem oddílu se stala 
ZŠ  Jesenice, a  to díky dvěma prostorným 
tělocvičnám (oficiální soutěže ve florbalu je totiž 
povoleno hrát pouze v  krytých prostorách) 
a vstřícnosti školy a obce. Nejdříve jsme měli 
obavy, jak úspěšní budeme v  jednotlivých 
soutěžích přípravky – elévů, mladších a starších 
žáků. Ano, zpočátku jsme utrpěli spíše porážky, 
ale postupně jsme více a  více vyhrávali a  sezóna 
skončila velkým úspěchem ve všech kategoriích. 

Slavnostní zakončení sezóny jsme zahájili turnajem 
na hřišti s umělým povrchem ve dvou kategoriích: 
Greenhorns a  Teenagers. V  obou se představila 
3  družstva po 5 hráčích. Výzva čekala hlavně na 
Jeseničáky, elitní tým, který si sami sestavili dva kluci 
z přípravky a čtyři z elévů ve starší skupině Teenagers. 
Ačkoliv první zápas prohráli 4:1, ve druhém porazili 
mnohem starší, i když o jednoho hráče méně početný 
tým 3:2. Zasloužili si tak 2. místo. Po slavnostním 
vyhlášení vítězů i poražených a odměnách za turnaj 
se servíroval výborný a  nápaditý dort od místní 
cukrářky paní Králové jako odměna za úspěšnou 

sezónu. Ačkoliv byl velký, jen se po něm zaprášilo 
a nejvíc na odbyt šel marcipán, hlavně ten v podobě 
florbalového míčku. Po dortu jsme zažehli oheň 
a opékali buřty u místního ohniště. Všichni jsme si 
páteční odpoledne a večer náramně užili. Tvoříme 
jeden tým a naším cílem je se bavit, na tréninku, při 
turnajích, na soustředění, kdykoliv jsme spolu. 

Chceš-li se k nám přidat, ale zmeškal(a) jsi nedávné 
nábory, ozvi se na kontakty na stránkách www.
florbaljesenice.cz. Nejvíce hledáme děvčata ročníku 
2004 a  mladší, abychom mohli přihlásit družstvo 
mladších žákyň do vlastních soutěží.

Děkujeme SK  Čechoslovanu Dolní Jirčany za 
poskytnutí skvělého zázemí a  obsluze hospůdky 
Na hřišti za pomoc s úspěšnou akcí.

Ing. Petr Jaško

Sport opravdu pro všechny aneb 11. dětský den 
v Dolních Jirčanech

Nad tématem 11. dětského dne jsme nemuseli 
dlouho přemýšlet. Pořádají ho především sportovci 
z řad SK Čechoslovan Dolní Jirčany, tak jsme se rozhodli 
přiblížit dětem téma nám nejbližší – sport pro všechny. 
S tímto tématem se ztotožnili i další spolupořadatelé 
– hasiči Dolní Jirčany a pneuservis Kabeláč, a tak jsme 
mohli dětem připravit opravdu zábavné odpoledne.

V neděli 5. června čekalo na účastníky deset zají-
mavých soutěžních stanovišť, kde mohli prokázat 
svůj sportovní talent na nejrůznější sporty. Od tra-
dičního fotbalu, volejbalu a košíkové až k netradiční 
překážkové dráze, skákacím botám nebo leteckému 
sportu. Kromě toho zaujaly také doprovodné akce, 
jako ukázka výcviku psů u Pražské záchranné brigády, 
ukázky zbrusu nových českých hraček Cihličky pro 
dětičky a také několik ze zvířat chovatele Míly Buriana. 
Nikdy nezklame skákací hrad a i tentokrát byl v oble-
žení nadšených malých sportovců. Vítaným a milým 

oživením bylo letos zapojení naší spolubydlící, známé 
herečky Terezky Bebarové, do moderování.

Jako vždy, ani letos nechyběly pro dětské účastníky 
bohaté odměny. Odměnou byly kromě buřtíku 
a  pitíčka hodnotné ceny pro každého začínajícího 
sportovce. Pro organizátory byly odměnou spokojené 
tváře dětí a velká účast. Vždyť k soutěžím se zaregis-
trovalo cca 270 dětských účastníků včetně klientů 
z Domova Laguna Psáry. 

Celý dětský den se mohl uskutečnit jen díky našim 
sponzorům a spolupracovníkům, kterým moc děku-
jeme. Pomocníků, kteří se podíleli na organizaci, bylo 
mnoho, nelze vyjmenovat všechny jednotlivě. 
Ze  sponzorů je třeba zmínit obec Psáry, Bravo 
trade s. r. o., Klub Předškoláček, Tenis Czech Olten, 
Klarp s.  r.  o., pneuservis Kabeláč, Čarovné bylinky 
a Hospůdku na hřišti.

Tak za rok na viděnou na dalším dětském dni! 
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKý ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

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

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. 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: ČERVEN 2016, vyšlo 30. 6. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
  241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
2. 7., 13–20 hod. 11. muzejní potlach

Zveme vás společně s Tramp clubem Praha na 
11. ročník muzejního potlachu
16. 7., 10–17 hod. V táboře mušketýrů

Ležení vojenského regimentu z časů třicetileté války 
na nádvoří muzea

Aktuálně probíhající výstavy
do 31. 8. Petr Kameníček – Řezby

Umělecká tvorba řezbáře Petra Kameníčka
do 25. 9. Orchideje

Výstava fotografií Petra Kříže
do 25. 9. Podzemí, jak ho neznáte
aneb Jak je dole očima jeskyňářů ZO 1-04 a jejich 
kamaráda
do 30. 10. Karel IV. – Zlato pro korunu
Doba Karla IV., těžba zlata a její význam pro panov-
níka, stavební projekty i vláda, císařská koruna Karla 
IV., doprovodný program...

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

15. 7., 20 hod. 
Pavel Sedláček & Cadillac
Srdečně vás zveme na koncert 
Pavla Sedláčka a  skupiny 
Cadillac.
Vstupné: 300 Kč
12. 8., 20 hod. Vokobere
Vedle své vlastní tvorby také 

seznamují diváky se 
svým pojetím Beatles, 
Eagles, Marsyas nebo 
Johna Denvera
Vstupné: 300 Kč

KulturaFOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 20. 6. 2016 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Kosoř 26 23 0 3 151:34 69 30
2. Libčice 26 20 0 6 116:39 60 21
3. Choteč 26 18 1 7 105:51 55 16

4. Holubice-
Otvovice 26 16 0 10 122:80 48 9

5. Štěchovice B 26 14 5 7 65:49 47 8

10. Psáry 26 10 1 15 75:112 31 (-8)
11. Zlatníky 26 7 2 17 53:114 23 (-16)
12. Úhonice 26 6 2 18 39:85 20 (-19)
13. Jeneč 26 4 5 17 33:87 17 (-22)
14. Hradišťko 26 1 2 23 22:131 5 (-34)

Poslední zápas: Úhonice – Psáry 3:1 (1:0) 

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Hvozdnice B 24 16 2 6 82:48 50 11
2. Čisovice 24 13 4 7 54:29 43 7
3. Okrouhlo 25 12 6 7 65:53 42 0
4. Davle 24 13 2 9 47:35 41 2
5. Krňany 25 10 6 9 69:58 36 (-3)

12. Jesenice B 24 7 4 13 38:53 25 (-11)
13. D. Jirčany 25 7 3 15 44:67 24 (-12)
14. Zvole B 14 1 3 10 14:48 6 (-9)

Poslední zápas: D. Jirčany – Libeř 2:0 

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)
1. D. Břežany 24 17 4 3 93:42 55 19
2. Průhonice B 24 15 4 5 100:49 49 13
3. K. Přívoz 24 16 1 7 75:29 49 13
4. Pikovice 24 15 1 8 95:50 45 10
5. D. Jirčany B 24 14 0 10 53:53 42 6

10. Libeř B 24 10 3 11 53:68 33 (-3)
11. Čisovice B 24 8 2 14 54:81 26 (-10)
12. Vrané B 24 5 2 17 35:95 17 (-19)
13. Psáry B 24 4 3 17 55:107 15 (-21)
14. Libeň 24 2 3 19 42:100 9 (-27)

Poslední zápasy nebyly do uzávěrky uvedeny – tabulka 
odpovídá k předposledním zápasům
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AREÁL U RYBNÍKA DOMOVA LAGUNA PSÁRY

POP ROCK / HIP HOP
JAZZ / PUNK

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNĚ KULTURNÍMULTIŽÁNROVÝ HUDEBNĚ KULTURNÍ
CHARITATIVNÍ FESTIVALCHARITATIVNÍ FESTIVAL

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
EXHIBIČNÍ A SPORTOVNÍ VYSTOUPENÍ 
HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI
PROHLÍDKA MINIZOO DOMOVA LAGUNA PSÁRY
SVOZ A ROZVOZ ZAJIŠTĚN

Pavel Smola: 724 596 438
p.smola@lagunapsary.cz 
Lucie Kružíková: 776 576 488
l.kruzikova@lagunapsary.cz
bližší informace na
      facebook.com/lagunafest



Lazura na ploty 
10 l
pro exteriéry, hnědá, 
vodouředitelná

Zahradnický  
univerzální substrát 
75 l
vhodný pro všechny 
rostliny a plodiny

Zahradnický 

75 l

98,-
Zahradnický Zahradnický Lazura na ploty 

10 l

248,-
Lazura na ploty Lazura na ploty 

1 kg

139,-139,-
Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

Zahradní obrubník
systém pero-drážka usnadňující zabudování, 
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm, 
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Beton B20
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní 
betonářské práce

PH vody v bazénu

Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

od

19,-
Zahradní obrubník

25 kg

65,- Zdicí maltaZdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

od 1 pal. 59,-

25 kg

49,--
od 1 pal. 42,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz


