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To vám bylo peklo ...
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U požáru stále rychleji 31

Kalendář akcí

Důležitá telefonní čísla
a informace

setříděno podle data konání akce

 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
 Pečovatelská služba Laguna Psáry –
Gabriela Křížová
731 615 688

19. 1., 15 hod.

Paměťová posilovna
OÚ Psáry

16

17

23. 1., 19 hod.

Divadelní představení
Bosé nohy v parku
Divadlo U hasičů

25. 1., 14 hod.

Diskuzní středa

PŘEDNÁŠKA OÚ Psáry
Prokrastinace pro nás - seniory
... aneb chorobné mrhání časem
VĚCI,
KTERÉ BYCH
MĚL DĚLAT

Krásné prožití
vánočních svátků
a vše nejlepší
do nového roku 2017
vám přeje
vedení obce Psáry

VĚCI,
KTERÉ BYCH
CHTĚL DĚLAT
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26. 1., 15 hod.
VĚCI, KTERÉ
DĚLÁM, KDYŽ
PROKRASTINUJI

20

Prokrastinace pro
seniory

Obecní úřad – úřední hodiny

tel. 241 940 454 (v pracovní době)

OÚ Psáry

Znáte ten pocit, když se vám nechce začít dělat na nějakém úkolu?
Stává se vám, že odkládáte i věci, které opravdu dělat chcete? Snažíte
si sami sobě poručit, ale neposlechnete se?

3. 2., 18 hod.

Divadelní představení
Antoinetta – královna
Hlavní body přednášky:
těžké rozhodování, naučená bezmoc, jak si poručit a poslechnout
se,
Francie

pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

16

10. 2., 20 hod.

V případě hrozícího vzniku škod na majetku
volejte mimo pracovní dobu, o víkendech
a svátcích na tel.
• Milan Vácha, starosta
602 754 837
• Vlasta Málková, místostarostka 602 714 101
Více informací najdete na webových stránkách obce psary.cz/dulezite-odkazy.

Country večer

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:

Přednášející:
Zdenek Svoboda a Klára Mlýnková - nadšení dobrovolníci projektu

hrdinství všedního dne

Divadlo Hybernia

43

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

26.1. 15:00 OÚ Psáry

Restaurace Na Kopečku

středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

Informace pro chataře

Děkujeme manželům Urbánkovým za
krásný strom, který pochází ze Psár,
z ulice Pod Stráží. Pokáceli ho psárští
hasiči, na převozu ze Psár se podíleli
D
myslivci z Boroviny a všichni společně
ho za pomoci jeřábu a pracovní čety
usadili na tradiční místo na Štědříku

2

E

naproti obecnímu úřadu. Ozdobení vysokého vánočního stromu se ujali jirčanští
hasiči.
Všem, kdo se na této práci podíleli,
patří velký dík!
Vlasta Málková, místostarostka
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Vánoční strom pochází ze Psár

Chatařům a chalupářům se
Psárský zpravodaj do
schránek neroznáší,
mohou si ho vyzvednout
na obecním
úřadě, v trafice
nebo ve sběrném dvoře.
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Pořadatelům různých akcí na území
naší obce nabízíme možnost
zveřejnění informací v Psárském
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Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2016 ze dne 12. 10. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
RO Usnesení č. 113/28–2016
Návrh byl přijat.
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Psáry
RO Usnesení č. 115/28–2016
(půjčitel) a Středočeským krajem (výpůjčitel).
I. uděluje
Předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka částí
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
pozemků p. č. 60, 75/1, 75/93, 75/88, 75/95, 465/1,
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
497/2, 497/4, 497/27, 497/31, 497/33, 497/4, 660/1,
1. Martinu Poslušnému – pozemek p. č. 113/2
660/13, 660/5 a 696/20 v rámci stavby „SOKP 512
v k. ú. Dolní Jirčany.
D1 Jesenice – Vestec, Psáry – přeložka silnice II/15
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512“.
Návrh byl přijat.
II. pověřuje
RO Usnesení č. 116/28–2016
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
I. bere na vědomí
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
Návrh byl přijat.
malého rozsahu „Vegetační úpravy – náves Psáry“
RO Usnesení č. 114/28–2016
od:
I. schvaluje
1. Z – Zahrady Hradec Králové za cenu
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
121.595,50 Kč bez DPH,
a Martinem Poslušným – pozemek p. č. 113/2
2. Boušek s. r. o. za cenu 112.701,44 Kč bez DPH,
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je
3. Revital – Vrbčany spol. s r. o. za cenu152.151,50 Kč
152.800, – Kč.
bez DPH,
II. pověřuje
4. JIB s. r. o. za cenu 85.606,65 Kč bez DPH,
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
5. Antonín Růžička – TAXUS za cenu 120.407,– Kč
bez DPH,
6. Realizace zeleně Dřevčice za cenu 83.631,98 Kč
Na základě opakovabez DPH.
ných žádostí našich občaII. schvaluje
nů jsme jednali s Českou
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Realizace
poštou o rozšíření otevízeleně Dřevčice za cenu 83.631,98 Kč bez DPH.
rací doby pošty v Psárech.
III. pověřuje
Z jednání vyplynulo, že
Mg. Houškovou zasláním objednávky.
pošta sice nemůže navýšit
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
stávající počet hodin,
Návrh byl přijat.
vyjde nám ale vstříc jejich přesunutím ve středu až
RO Usnesení č. 117/28–2016
do 19 hodin.
I. bere na vědomí
Od 1. 12. 2016 došlo na poště 252 44 Psáry
Technický stav mostů v obci dle dokumentace
k úpravě hodin pro veřejnost:
Hlavní prohlídky mostních objektů na rok 2016
pondělí
08.00–11.00
13.00–17.00
a schvaluje pokračování prací na opravách a příúterý
08.00–11.00
13.00–17.00
pravách staveb předmětných mostů.
středa
08.00–11.00
15.00–19.00
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
čtvrtek
08.00–11.00
13.00–17.00
Návrh byl přijat.
pátek
08.00–11.00
13.00–17.00
RO Usnesení č. 118/28–2016
sobota
zavřeno
I.
bere na vědomí
neděle
zavřeno
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
4
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malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro přípravu
stavby pro akce“:
1. rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry,
2. rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany,
vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení,
3. výpočet zatížitelnosti mostu ul. Na Stráni, Psáry
od:
1. Projektová kancelář Vaner s. r. o. za cenu
320 520,– Kč bez DPH,
2. PONTEX s. r. o. za cenu 388 000,– Kč bez DPH,
3. IM PROJEKT za cenu 243 801,65 Kč bez DPH,
4. Obermeyer Helika a. s. za cenu 297 800,– Kč bez
DPH,
5. Firast s. r. o. za cenu 220 000,– Kč bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Firast
s. r. o. za cenu 220 000,– Kč bez DPH.
III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 119/28–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2016/137 mezi obcí
Psáry (stavebník) a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. Předmětem smlouvy je překládka
skříně SF13_(911) PARY201 s DSLAMem a vedení
k němu. Cena za překládku činí 327.081,– Kč.
II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 120/28–2016

I. schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Ing.
Jiřím Nádvorníkem. Předmětem smlouvy je výkon
technického dozoru investora při realizaci akce
„Oprava povrchů komunikace ulice Sportovní vč.
odvodnění“ za cenu 38.400, – Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 121/28–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12–6000435/
VB/001 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na
pozemcích p. č. 660/13 a 660/14 k. ú. Dolní Jirčany
za jednorázovou úhradu 9.000, – Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 122/28–2016

I. bere na vědomí
Výpověď nájemní smlouvy ze dne 7. 9. 2016 mezi
obcí Psáry a Mgr. Marií Lamešovou na byt v č. p. 13
doručenou dne 7. 10. 2016.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2016 ze dne 21. 10. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
3. Risl s. r. o. 608 114,– Kč bez DPH.
RO Usnesení č. 123/29–2016
II.
schvaluje
I. bere na vědomí
Výběr
nejvýhodnější cenové nabídky od Zepris
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
s. r. o. 517 886,– Kč bez DPH.
malého rozsahu „Oprava vodovodu na p. č. 621/4
III. pověřuje
+ 621/7 Psáry, k. ú. Dolní Jirčany“ od:
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
1. Zepris s. r. o. 517 886,– Kč bez DPH,
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
2. VPK Suchý s. r. o. 545 548,– Kč bez DPH,

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30–2016 ze dne 26. 10. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít Olmr, nepřítomni: Martina Běťáková, Olga Kramosilová
1. T-mobile – měsíční plnění 5.560, – Kč bez DPH,
RO Usnesení č. 124/30–2016
2. Vodafone – měsíční plnění 6.106, – Kč bez DPH
I. bere na vědomí
(nejsou naceněny pevné linky),
Předložené cenové nabídky na „Dodávku teleko3. O2 Czech Republic a. s. – měsíční plnění
5.540,– Kč bez DPH (2 ISDN linky).
munikačních služeb“ od:
www.psary.cz5

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od O2 Czech
Republic a. s. měsíční plnění 5.540, – Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem dohody o poskytnutí slevy.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 125/30–2016

I. bere na vědomí
Předloženou studii proveditelnosti – kanalizace
Psáry, kanalizační přivaděč a retenční nádrž od
Vodohospodářského rozvoje a výstavby a. s.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 126/30–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o provedení stavby mezi obcí
Psáry a Simonou Šiškovou a Václavem Zilvarem na
provedení stavby na pozemcích 1078/6 a 1078/5
v k. ú. Psáry – vodovodní přípojky pro č. e. 329 za
podmínky, že stavba přípojky nezasáhne do asfaltového povrchu komunikace.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o provedení stavby mezi obcí
Psáry a Bramal project s. r. o. na provedení stavby
na pozemcích 110/43, 110/39, 110/44 a 660/1
v k. ú. Dolní Jirčany – prodloužení vodovodního
řadu a řadu splaškové kanalizace pro stavbu
Polyfunkční dům Sv. Václava.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 127/30–2016

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 150 m2 metodou ITHR“ od:
1. Dipos JaC za cenu 490,– Kč/m2 bez DPH u výtluků do hloubky 5 cm, 590,– Kč/m2 bez DPH
u výtluků do hloubky nad 5 cm, v průměru
542,66 Kč/m2,
2. Asfalt ok s. r. o. za cenu 570,– Kč/m2 bez DPH,
3. Asfaltservis s. r. o. za cenu 390,– Kč/m2 bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od
Asfaltservis s. r. o. za cenu 390,– Kč/m2 bez DPH.
III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 128/30–2016

I. bere na vědomí
Návrh na vyřazení multikáry z r. 1990, SPZ 1S6
6537 z majetku obce a jeho ekologickou likvidaci.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 129/30–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a JUDr. Miladou Vítkovskou – pozemek p. č. 339/4
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je
174.000,– Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2016 ze dne 9. 11. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 130/31–2016

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. JUDr. Miladě Vítkovské – pozemek p. č. 339/4
v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 131/31–2016

I. schvaluje
7. rozpočtové opatření na rok 2016 – bez navýšení,
přesun v rámci §.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 132/31–2016

I. souhlasí
S nabídkou č. 16018584 na dodávku elektřiny od ČEZ Prodej s. r. o. na období
1. 1.–31. 12. 2017.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem Přijetí nabídky
na dodávku elektřiny č. 16018584.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 133/31–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2016

hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOP_01_4121238146
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
smlouvy je navýšení hodnoty jističe v č. p. 13
v Dolních Jirčanech na 32A za jednorázový poplatek 6.000,– Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 134/31–2016

I. bere na vědomí
Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání ze dne 30. 4. 2015 od Gastro Holding Candola
s. r. o.
II. schvaluje
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání mezi obcí Psáry
a Gastro Holding Candola s. r. o. Smlouva bude
ukončena, prostory vyklizeny a předány pronajímateli k 30. 11. 2016.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 135/31–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi obcí Psáry (budoucí

povinný), Pražskou plynárenskou Distribucí a. s.
(budoucí oprávněný) a Krajskou správou a údržbou
silnic Stč. kraje (investor). Předmětem smlouvy je
budoucí zřízení věcného břemene – překládka plynárenského zařízení na p.č. 497/2 (PK 697), 497/25,
497/31, 497/4 (PK 697) v k. ú. Dolní Jirčany v souvislosti se stavbou přeložky silnice II/105.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 136/31–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Petrem Krčmářem – pozemek p. č. 29/2 v k. ú.
Psáry – budoucí výstavba polyfunkčního domu
vč. inženýrských sítí. Výše finančního příspěvku je
2,5 mil. Kč před vydáním změny územního plánu
č. 6, 1 mil. Kč do 30ti dnů po nabytí právní moci
vydaného stavebního povolení na stavbu a zbývající část finančního příspěvku bude vypočtena jako
rozdíl mezi celkovou výší finančního příspěvku dle
pravidel v odst. 2 smlouvy a uhrazenými částkami
dle písm. a) a b) odst. 3 smlouvy.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32–2016 ze dne 23. 11. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
II. pověřuje
RO Usnesení č. 137/32–2016
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
I. schvaluje
Hlasování
– pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Uzavření smlouvy č. 06911532 o poskytnutí
Návrh
byl
přijat.
podpory mezi obcí Psáry a Státním fondem ŽP
RO Usnesení č. 139/32–2016
ČR. Předmětem smlouvy je podpora na akci
I.
doporučuje
„Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci
Zastupitelstvu
obce k projednání nabídku na bezPsáry“ ve výši 112.002,– Kč.
úplatný
převod
pozemku p. č. 610/8 v k. ú. Psáry
II. pověřuje
o
výměře
96
m²
od
Úřadu pro zastupování státu ve
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
věcech majetkových do vlastnictví obce.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 138/32–2016

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
č. 17N07/81 mezi obcí Psáry a ČR – Státním
pozemkovým úřadem. Předmětem dodatku je
změna číslování parcel, a to pozemku PK 436 nově
KN p. č. 436 v k. ú. Dolní Jirčany. Ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změny.

RO Usnesení č. 140/32–2016

I. schvaluje
Žádost o odprodej části obecního pozemku p. č.
465/29 o výměře cca 10 m² v k. ú. Dolní Jirčany.
Po vyhotovení geometrického plánu bude zveřejněn záměr prodeje. Poté bude zastupitelstvu obce
předložen návrh kupní smlouvy za kupní cenu
1.200,– Kč/m².

www.psary.cz7

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

RO Usnesení č. 141/32–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Psáry a Městem Jesenice. Předmětem
smlouvy je zajištění plynulého a bezpečného provozu vodovodu, ev. č. odběru 802189422.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 142/32–2016

I. schvaluje
Záměr pronájmu nebytových prostor provozovny

Informace z obce

v budově č. p. 3 o celkové výměře 150 m² za účelem provozování restaurace, kavárny, cukrárny atp.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 143/32–2016
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Zpráva o činnosti obce v uplynulých měsících
Nádržka v Psárech a rybníček v Dolních Jirčanech

I. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry pro rok
2017: plyn 320.000,– Kč, el. energie 300.000,– Kč,
vodné a stočné 150.000,– Kč.
II. schvaluje
Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy
a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ na rok
2017.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v říjnu a listopadu 2016
9příprava
9
návsi v Dolních Jirčanech na
Svatováclavské slavnosti, úklid po akci,
9montáž
9
střechy altánu v ul. Zátopkova, instalace
prken pro položení šindele, položení šindele,
stromku na dětském hřišti v ul. Chrpová,
9zasazení
9
9rozvoz
9
nových kontejnerů na tříděný odpad na
sběrná místa,
9frézování
9
pařezů na hřbitově v Psárech a Jirčanech,
9oprava
9
povrchu komunikací Hlavní, U Studny,
Na Stráni,
9oprava
9
výtluků na místních komunikacích
(dodavatelsky),
9zpřístupnění
9
kanálů na dešťovou kanalizaci na
sídlišti Štědřík,
a vyřezání křoví u vtoků a výtoků mostků
9vysekání
9
a propustků,
9čištění
9
průtočného profilu propustků a můstků
po obci na místních a účelových komunikacích
– ul. A. Šimka, Pod Strání, Duhová, U Studny, Hlavní,
Horní, Ke Kukaláku,
9odstranění
9
původních tašek a malty na hřbitovní
zdi v Dolních Jirčanech a instalace nových tašek,
listí Psárská, Pražská, sídl. Štědřík, K Junčáku,
9úklid
9
náves Dolní Jirčany, Jílovská, Na Kopečku, dětské
hřiště K Lesu, Do Polí, Horní, Spojovací,
Ve Višničkách,
9instalace
9
nového koše na psí exkrementy na návsi
v Psárech,
9dovoz
9
a vysazení pěti nových lip na hřbitově
v Psárech – náhrada za pokácené, zdravotně

Milan Vácha, starosta

nezpůsobilé,
9rekonstrukce
9
zeleně u pomníku padlých v ul.
V Aleji, stržení drnu, zasázení nových dřevin,
instalace dlažby a obrubníčků,
9oprava
9
vtokového kanálu na dešťovou vodu v ul.
Kutná,
9instalace
9
silničních patníků v ul. K Junčáku,
9zastřižení
9
thújí živého plotu na zahradě mateřské
školy (část),
9pomoc
9
s převozem a instalací vánočního stromu
na Štědříku,
9rozvoz
9
posypového materiálu na komunikace –
Akátová a Hlavní,
9úprava
9
keřů u pomníčku v hřbitovní zdi v Psárech,
9vybourání
9
a přizvednutí žlabu na dešťovou vodu
v ul. Pod Strání,
9oprava
9
děr recyklátem v části ul. Hlavní podél
kostelní zdí,
9přípravné
9
práce pro prodloužení chodníku v ul.
Kutná – zemní práce a odvoz vytěžené zeminy,
úklid silnice, částečná pokládka obrubníků,
9instalace
9
zásněžek u sil. II/105 v Dolních Jirčanech,
9zajištění
9
obsluhy a chodu sběrného dvora,
9strojní
9
úklid komunikací,
9pravidelné
9
týdenní vysypávání košů na autobusových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid
autobusových zastávek,
9týdenní
9
svoz pytlů z chatových oblastí.
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V polovině listopadu byly dokončeny úpravy vpustí
obou objektů. Na rybníčku v Dolních Jirčanech došlo
nejenom k opravě samotné vpusti, ale i k odtěžení
naneseného materiálu a zarovnání břehu. Na nádržce
v Psárech byla provedena zásadní rekonstrukce
vpusti. Po úplném vypuštění nádržky a podrobnějším
posouzení technického stavu byla odbornou společností doporučena zásadní rekonstrukce celé
nádržky. V druhé polovině prosince bude probíhat
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Samotná realizace se bude odvíjet nejenom od
termínu vyhotoveného projektu, ale i získání patřičných povolení. V každém případě se předpokládané
finanční prostředky zapracovaly již do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Oprava ulice Sportovců

Po mnoha letech projektových a majetkoprávních
příprav probíhá oprava silnice Sportovců (stav k 28. 11.
2016). S akcí bylo započato v měsíci říjnu. Rekonstrukce
spočívá ve zbudování zcela nové, širší komunikace
s vhodnějším uspořádáním. Investice si vyžádá více
než 4,2 mil. Kč.

Oprava vodovodního řadu na sídlišti Štědřík
V měsíci listopadu jsme z důvodu silného poškození vyměnili část hlavního vodovodního řadu v ulici
K Junčáku. Rekonstrukce havarijního stavu proběhla
bez větších komplikací a vyžádala si částku
627.000,– Kč.
Revitalizace zeleně v okolí nádržky
V okolí nádržky byla dokončena úprava zeleně.
Projekt byl podpořen dotací a řeší úpravu okolí
nádržky v Psárech. Projekt počítá i s plánovanou
rekonstrukcí samotné nádržky a s možností péče do
budoucna.
Centrum Psár

Další úprava proběhla v Psárech na návsi. Byl
upraven středový ostrůvek a vysázeno mnoho rostlin,
které by nám měly udělat radost na jaře.
Předpokládáme i prodloužení chodníku od zvoničky
k Michelce. Na jaře je také v plánu náhrada nevzhledného zábradlí v zatáčce.

Projekt nové základní školy
Vláda schválila zřízení dotačního titulu pro 10 škol,
které by měly pomoci řešit nedostatečnou kapacitu.
Díky tomu se předpokládá vypsání dotace v lednu
2017. Po té bude dotace obratem podána. Bližší
informace v článku na str.12.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Jak spolky využily peníze z obecních dotací?
Každoročně obec Psáry ze svého rozpočtu podporuje místní neziskové organizace formou finančních
dotací. Organizace mohou na obci předkládat své
žádosti o finanční podporu na následující kalendářní
rok. V uplynulých letech tak učinily oba sportovní
kluby, Rapid i Čechoslovan, oba sbory dobrovolných
hasičů, sdružení myslivců a v posledních dvou letech
také Centrum Mozaika. Objem peněz, které obec
takto mezi spolky rozdělí, závisí na rozpočtu obce
a každoročně se zvyšuje. Oproti roku 2010 se rozdělovaná částka více jak zdvojnásobila. V roce 2010 to
bylo 523.010 Kč, zatímco v roce 2016 celkem
1.225.000 Kč. Obec tímto chce podporovat kvalitní
zázemí pro aktivní trávení volného času pro obyvatele
Psár a Dolních Jirčan, především pak dětí a mládeže.
O tom, jak s penězi naloží, si spolky v rámci stanovených pravidel rozhodují samy. Přinášíme obecný
přehled toho, na co neziskové organizace peníze
využily. Závěrečné zprávy a soupisky dokladů budou
od ledna 2017 k nahlédnutí na obecním úřadě i na
webových stránkách obce.
SK Rapid Psáry – dotace 2016 celkem 350.000 Kč
yy registrace FAČR a startovné
yy pronájem sportovišť
yy sportovní oblečení pro trenéry a vedoucí
mužstev
yy trenér pro mládež
yy tréninkové pomůcky
yy autobusová doprava
yy údržba trávníku
yy úklid kabin
yy vodné, stočné, odpady
yy občerstvení
yy ČEZ CUP – ubytování a rozhodčí
yy služby a účetnictví
yy drobné výdaje
SK Čechoslovan Dolní Jirčany – dotace 2016
celkem 400.000 Kč
Společné náklady sportovního klubu 175.500 Kč
yy údržba a rekonstrukce budovy
yy energie
yy údržba hřiště
yy pojistné
yy akce pro děti
Fotbalový oddíl 124.500 Kč
yy registrace a startovné
yy pronájmy sportovišť
yy soustředění

10

yy sportovní pomůcky
yy vzdělávání trenérů
yy nákup a údržba dresů
Volejbalový oddíl 70.000 Kč
yy dresy a sportovní pomůcky
yy pronájmy sportovišť
yy soustředění
yy startovné
yy doprava
Gymnastický oddíl 20.000 Kč
yy nářadí
Nohejbalový oddíl 10.000 Kč
yy sportovní pomůcky
yy pořádání turnajů a startovné
yy pronájem sportovišť
SDH Psáry – dotace 2016 celkem 80.000 Kč
(30.000 Kč mládež, 50.000 Kč dospělí)
yy pohonné hmoty
yy výroba překážek pro malé hasiče
yy odborná literatura pro malé hasiče
yy občerstvení
yy startovné
yy hasičské vybavení
yy medaile, poháry
yy sportovní obuv
yy služby
yy spotřební materiál
SDH Dolní Jirčany – dotace 2016 celkem 65.000 Kč
(z toho 10.000 Kč na 90. výročí založení sboru)
yy pohonné hmoty
yy výdaje spojené s provozem
yy oslavy 90. výročí založení sboru
yy kulturní akce
Myslivecký spolek Boroviny – dotace 2016 celkem
30.000 Kč
yy péče o zvěř, krmivo, políčky
yy ohradníky na ochranu zvěře
yy pohonné hmoty
yy akce pro děti
Centrum Mozaika – dotace 2016 celkem 300.000 Kč
yy nájem a energie
yy mzda koordinátora
yy sportovní vybavení
yy materiální vybavení klubovny
yy výtvarný materiál
yy spotřební materiál
yy občerstvení
yy poštovné
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Ochrana vodoměrů před zamrznutím
Zimní období znamená pro většinu z nás řadu
každoročních starostí. Tak jako připravujeme na zimu
své zahrady, automobily apod., musíme zabezpečit
před mrazivým počasím i své vodovodní přípojky
a vodoměrné šachty a především ochránit před
mrazem vodoměry.

V našich zeměpisných šířkách, a v posledních
letech obzvlášť, nebývají sice silné mrazy časté ani
dlouhodobé, ale i krátký silný mráz postačí k prasknutí
ochranného skla vodoměru nebo k jeho úplnému
zamrznutí, případně i roztržení vodovodního
potrubí.
U vodovodní přípojky musí být dodržena nezámrzná hloubka, tj. minimální krytí 120 cm, u zpevněných ploch se doporučuje krytí až 140 cm.
Nejnáchylnějším místem u vodovodní přípojky bývá
úsek, kde potrubí vstupuje do objektu.

Máme-li vodoměr umístěn ve vodoměrné
šachtě, je vhodné víko šachty zateplit vrstvou
polystyrenu, ať už deskou připevněnou na spodní stranu
víka, nebo použitím plastového pytle naplněného drceným polystyrenem či nějakou
podobnou hmotou. Vždy by
mělo
jít
o materiál,
který nepodléhá hnilobě.
Vodoměr umístěný v objektu, např. ve
sklepě, je také nutno zabezpečit
před mrazem. Pokud se jedná o běžně nevytápěné
prostory, musíme zajistit trvalou teplotu nad nulou
a nezapomenout otevřené sklepní okno. Zateplit
můžeme zmíněnými izolačními materiály.
U rekreačních chat a chalup, kam v zimě pravidelně
nejezdíme, jsou opatření proti mrazům a jejich kontrola ještě důležitější. Prasknutí vodoměru nebo
potrubí může znamenat dlouhodobý únik vody
a vzniklá škoda může být ještě mnohonásobně vyšší.
Vhodným řešením může být uzavření vodovodního
uzávěru před vodoměrem a vyprázdnění potrubí za
ním.
Náklady na výměnu poškozeného vodoměru
včetně montážních prací jdou za majitelem objektu
a pohybují se okolo dvou tisíc korun. Rovněž únik
vody za vodoměrem zaplatí odběratel. Preventivními
opatřeními si můžeme tyto náklady ušetřit a investovat je mnohem efektivněji.

Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy, fasády
a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
www.psary.cz11

Nová škola pro Psáry

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

3. 11. Š kola/školka jinak – předávání cen (SMO ČR)
3. 11. EDUpoint Psáry – Moderní metody ve
vzdělávání
8. 11. K
 onference PERPETUUM – Vzdělávání bez
hranic (Scio)
10. 11. K
 onference Česko: Jak jsme na tom –
Vzdělávání (Aspen Institut)
11. 11. Seminář o dotaci na výstavbu škol v prstenci kolem Prahy (MŠMT)
14. 11. K
 onference Škola pro budoucnost –

Kam s ním?

Středa 23. 11. byla pro projekt nové školy velice
důležitým dnem – vláda ČR na svém zasedání schválila
plánované finance ve výši 1,7 miliardy korun v rámci
dotačního programu MŠMT na výstavbu deseti škol
v Praze a Středočeském kraji. Naše škola pro Psáry
a Dolní Jirčany je mezi nimi! Po šesti letech usilovné
práce a přesvědčování na všech možných místech,
že problém s nedostatečnou kapacitou základní školy
a absenci druhého stupně není naše obec schopna
vyřešit z vlastního rozpočtu, dosáhlo snažení konečně
svého cíle v podobě státní podpory. Dotační program
by měl být spuštěn již v průběhu prosince 2016
a vzhledem k vysoké míře připravenosti našeho
projektu by obec Psáry mohla být mezi prvními, které
žádost o dotaci podají.
Druhou, neméně důležitou dobrou zprávou, je
možnost čerpat peníze na spolufinancování ještě
v rámci Operačního programu Životního prostředí
na výstavbu pasivních veřejných budov. Z tohoto
důvodu nyní dochází k drobným úpravám v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Naše škola
se tak s největší pravděpodobností bude moci pyšnit
i energetickým štítkem pasivní budovy, což u staveb
takovéhoto rozsahu je opravdu raritou. Kromě energetických úspor do budoucna tento krok může přinést
zároveň podporu OPŽP ve výši až 50 mil. Kč.
Kromě stavební dokumentace se věnujeme
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i přípravám koncepce nové školy. EDUpoint běží na
plné obrátky. V listopadu proběhla skvělá setkání na
téma moderních metod ve vzdělávání na ZŠ
a o Hejného metodě výuky matematiky. Zúčastnili
jsme se jako zřizovatel několika konferencí a přednášek o budoucnosti vzdělávání a pan starosta Milan
Vácha byl pozván do Pardubic na slavnostní vyhlášení
soutěže „ŠKOLA JINAK“, kde měl tu čest předat ocenění školám i školkám, které vynikají svými inovativními přístupy a vynikajícími výsledky. Hlavní cenu
pan starosta předal státní ZŠ Chomutov, oceněné za
aktivní spolupráci žáků školy napříč ročníky.
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budoucnost pro školu (MŠMT)
22. 11. Návštěva ZŠ Řeporyje – posouzení kvality
sportovního hřiště a multifunkčního
povrchu
23. 11. V
 láda ČR schválila finance na výstavbu
školy v Psárech a devíti dalších obcích
a městských částech
24. 11. EDUpoint Psáry – Hejného matematika
naživo

Lucie Libovická

Komunální odpad a poplatky za něj, třídění, velkoobjemové kontejnery, bioodpad, to vše jsou témata,
která se dotýkají každého občana naší obce. Zeptala jsem se proto starosty obce, pana Milana Váchy, co
se změnilo během letošního roku a co nového obec plánuje pro období příští.
nám bezplatně poskytuje kontejnery na tříděný
odpad, došlo v předchozích dvou měsících k výměně
kontejnerů zhruba v hodnotě 160 tisíc korun. V příštích letech se budou postupně měnit i další kontejnery. Současně jsme se domluvili na další spolupráci
a společnost EKO-KOM pro nás dokončuje studii
návrhu optimalizace sběrné sítě na využitelné složky
 Nová svozová firma, Technické služby Dolnokomunálního odpadu, tj. separovaného odpadu. Díky
břežanska s. r. o., působí v obci již téměř rok. Jak
ní budeme mít detailně vyčísleno, jak se chovají naše
byste zhodnotil vzájemnou spolupráci?
domácnosti a jaká bychom měli udělat konkrétní
Do Technických služeb jsme vstoupili na začátku
opatření.
letošního roku. Je jasné, že zkraje bylo pár komplikací,
které logicky vznikají při výměně svozové firmy.
Nicméně situaci se podařilo rychle zkonsolidovat
a od jara již evidujeme jen standardní procento
reklamovaných událostí. Navíc uvidíme, v jaké výši
bude úspora vzniklá změnou svozové firmy.
 Dá se výše úspory pro obec již nyní vyčíslit?
Nechci odhadovat, uzávěrka bude hotová v únoru,
ale předpokládáme, že při srovnatelných výkonech
by úspora měla být kolem 400 tisíc. O ušetřenou
částku by se mohla snížit dotace obce. K tomu by
bylo rozumné připočítat podíl na zisku společnosti,
protože Psáry mají v této firmě 13,5% podíl. V tuto
chvíli nevíme, jak dopadne hospodářský výsledek,
ale předpokládáme z čísel leden–říjen, že by zisk před
zdaněním měl být cca 1,5 mil. korun. Dle dohody
budeme několik let zisk společnosti nechávat na její
rozvoj. Ze zisku tedy přímé peníze do obce
 Neuvažovali jste, s ohledem na množství
nepředpokládáme.
komunálního a velkoobjemového odpadu u kon V hnízdech na tříděný odpad byly vyměněny
tejnerů na tříděný odpad (zejména u rybníčku
kontejnery. Hnízda však stále přetékají odpadem,
v Dolních Jirčanech), také o kontejneru na tento
největším problémem se zdá být papír. Jak plánudruh odpadu na nejpostiženějších místech?
je obec tento stav napravit?
Těžko můžeme do standardního placeného
Na základě smlouvy se společností EKO-KOM, která
www.psary.cz13

systému dlouhodobě či natrvalo zakomponovat
volně přístupné velkoobjemové kontejnery. To lze
dělat jen v režimu sběrného dvora nebo jejich dočasného umístění v obci. Díky volně dostupným kontejnerům hrozí, že by se vytvořila skládka, kam by
firmy i občané od nás i z okolí ukládali odpad, za
který mají platit.
A co se týče situace u rybníčku v Dolních Jirčanech
a v ulici K Lůžku, ta je špatná proto, že Horní Jirčany
fakticky nemají téměř žádné kontejnery na tříděný
odpad. Z toho důvodu hornojirčanští občané sváží
tyto odpady k nám. Oslovil jsem vedení města
Jesenice, abychom společně našli řešení, protože za
těchto okolností nejsme schopni danou lokalitu
rozumně obsloužit. Z již zmiňované studie společnosti
EKO-KOM vyjdou navíc závěry návrhových opatření.
Jakmile bude studie hotová, uveřejníme ji na stránkách obce. Nicméně již nyní z předběžných výsledků
vyplývá, že naše síť je nedostatečná a budeme muset
v nejbližší době vytipovat další místa na tříděný
odpad a osadit je novými nádobami.
 Co se v oblasti svozu odpadu pro obyvatele
Psár a Dolních Jirčan změní v příštím roce? Zůstane cena stejná?
Předpokládáme, že se nic zásadního nezmění.
Cena zůstane stejná a my si začátkem roku zanalyzujeme dostupná čísla. V současné době svozový
vůz Technických služeb Dolnobřežansko umí vážit
popelnice na úrovni jednotlivých domácností, a to
nám poskytne lepší přehled o tom, jak se chová
systém svozu jako celek.
 Při změně svozové firmy se po vzoru Vestce
a dalších obcí hovořilo o možnosti vážení popelnic a účtování podle množství svezeného odpadu.
Je stále ve hře i tato varianta? Nemohlo by to motivovat občany k lepšímu třídění odpadů?
Je pravdou, že ve Vestci mají motivační systém
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zaveden. U nás jsme o něm také několikrát mluvili,
zatím se však kloníme k názoru, že negativa stále
převažují nad pozitivy. Spravedlivé a jednoduché
řešení není. Zodpovědní občané třídí a nezodpovědným bychom ještě poskytli další úsporu. K té by přišli
tak, že odpad by pálili doma, vozili do lesa či odkládali
do košů u autobusových zastávek, tak jak se to děje
i ve Vestci.
 V letošním roce byl poprvé veřejnosti nabídnut
kontejner na bioodpad mimo sběrný dvůr, který
byl přístupný po otevírací dobu i mimo ni. Jak se
tato služba osvědčila a plánujete její rozšíření?
Tuto službu jsme zavedli poměrně nedávno a není
tak čas na definitivní závěry. Faktem je, že od umístění
kontejnerů na bioodpad do jejich naplnění stavební
sutí uběhlo pouhých 14 hodin! Uvidíme, zda se sběr
bioodpadu bude kultivovat. Zatím to vypadá nadějně
a domnívám se, že jedním z kroků by mohlo být
i umístění kamery u kontejneru, aby odradila snahu
o nežádoucí odkládání jiného než bioodpadu. Z dílčích částí studie ale vyplývá, že bychom měli spíše
v letních měsících rozšířit otevírací dobu sběrného
dvora.
 Poslední otázka se váže ke svozu bioodpadu
v obci. Dojde v této oblasti k nějaké změně?
Tam k určitým změnám možná dojde. Ze sběru
dat nám vyšlo, že bohužel při svozu bio popelnic pro
naše občany najíždíme poměrně dost neefektivně
mnoho kilometrů. Výtěžnost je velmi nízká, množství
bioodpadu malé. Po vyhodnocení na konci roku
uvidíme, jak bude třeba nastavit podmínky pro příští
rok. Myslím si, že ze závěrů studie a zhodnocení
výkazů všech složek odpadu za rok 2016 vyplyne
několik kroků, které odprezentujeme do konce dubna.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2016

Jak jsme již v minulých článcích informovali, obec
Psáry zažádala Městský úřad Černošice o povolení
k odchytu divokých prasat v intravilánu naší obce.
V Psárech jsou místa k odchytu zajištěna, byly instalovány i posedy. Myslivcům obec zakoupila také dva
přenosné posedy, aby jim jejich práci alespoň trochu
usnadnila.
V Dolních Jirčanech jsou
však stále místa, která patří do
zastavěné části obce, ale
nepatří do honitby. Proto
jsme žádali o povolení
k odlovu a odchytu právě v těchto lokalitách a povolení jsme
získali 2. prosince. K odstřelu
bude docházet na louce nad
Kukalákem, na církevním
pozemku pod třešňovkou
a v lokalitě Vysoká (viz mapka).
Na základě rozhodnutí
Městského úřadu Černošice byl
vydán zákaz vstupu na dotčené

Vlasta Málková, místostarostka

nehonební pozemky, a to osobám neprovádějícím
lov. Myslivci provádí lov v době od 17 hod. do 8 hod.
ranní. Místa, kde bude k odlovu docházet, jsou ohraničena červenobílou páskou. Jedná se o pozemky
parc. č. 138/1, 343/4, 141/4, 140/2 a okolní, vše v k. ú.
Dolní Jirčany.
Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a v době od 17.00 do 8.00 ráno nevstupovali
na louky a do lokalit označených na mapkách, psy
drželi na vodítku a nepouštěli je volně. Toto opatření
trvá od 2. 12. do odvolání. Děkujeme za pochopení
a za dodržování těchto pravidel.
Dle vyjádření Mgr. Sivanince z MS Borovina se od
našeho společného setkání s myslivci, občany
i zástupci městského úřadu podařilo myslivcům
během tří týdnů odlovit 16 divokých prasat, z toho
tři na společné naháňce, ostatní v lokalitě Psáry a na
Štědříku. Individuálnímu lovu se věnují všichni členové spolku. Ve svém volném čase, převážně ve
večerních a nočních hodinách, obsazují posedy na
vytipovaných místech v honitbě, která jsou černou
zvěří navštěvována.
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Sociální a kulturní komise

Paměťová posilovna

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Pojeďte s námi do divadla

1

Zveme Vás na skvěle obsazené představení
Bosé nohy v parku, které se koná dne 23. ledna
od 19 hodin v Divadle U hasičů. Doprava je opět
zajištěna zdarma autobusem pana Adámka, odjezd
z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany
je v 17.15 hodin.
Vstupenky lze zakoupit v pokladně OÚ u paní Šimkové
za zvýhodněnou cenu 200 Kč (cena v divadle 410 Kč).

2

Milovníky českých muzikálů zveme 3. února od
18 hodin na představení Antoinetta – královna
Francie do pražského divadla Hybernia. Odjezd
autobusu ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany
je v 16.15 hodin.
Vstupenky lze zakoupit v pokladně OÚ u paní Šimkové
za zvýhodněnou cenu 350 Kč (cena v divadle 700 Kč).

Bosé nohy v parku

Kalendář akcí pro seniory
bez výtahu, kde není ani postel, kam zatéká a fičí
a kde nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život
ve dvou, když protiklady se jak známo přitahují?
Zatímco ona řeší špagety s úžasnou omáčkou
z mořských plodů připravené v krajkovém negližé,
jeho spíš vzrušuje právnický případ, který mu jako
začínajícímu advokátovi svěřili.
Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje
jejich soused, exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina
konzervativní matka Ester, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest
ohněm.
Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na
první novomanželské trable, které jsou ale podány
s takovým vtipem a nadhledem, že se divák baví od
začátku až do konce. Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka
správně jiskří, ať už se hádají, či milují.
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika
Freimanová, Rudolf Hrušínský

Antoinetta – královna Francie

Cvičení seniorů v Laguně
pokračuje

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie
a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní
manželské rutiny a začínají si budovat společné
hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou
noc v maličkém nezařízeném bytě v pátém poschodí
Původní český muzikál Antoinetta královna Francie
uvádí společnost Musical Production v divadle
Hybernia již třetí sezonu. Tragický příběh francouzské
královny, manželky Ludvíka XVI., zhlédlo již na 70 tisíc
diváků. Antoinetta se brzy stala jedním z nejúspěšnějších muzikálů na české scéně. Po letech náročných
příprav oslňuje diváky všech generací strhující hudbou, nápaditou choreografií i pěveckými výkony.
Milovníci muzikálů rovněž oceňují profesionální scénu
a dobové kostýmy. V titulní roli královny Antoinetty
uvidíte Ivu Marešovou.
16

každý týden
úterý Korálkování
15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení
9.30 Laguna
leden
5. 1. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
9. 1. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
10. 1. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
12. 1. Kavárnička
10.00 Mozaika
17. 1. Výuka country tanců
14.00 Mozaika
Setkání seniorů + pro
26. 1. zájemce pletení
15.00 OÚ
únor
2. 2. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
6. 2. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
7. 2. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
9. 2. Kavárnička
10.00 Mozaika
14. 1. Výuka country tanců
14.00 Mozaika
Bližší informace vám podá Vlasta Málková,
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Bez činek, míčů i švihadel se obejdou ti senioři,
kteří se vydají do naší paměťové posilovny – kurzu
trénování paměti, který povede od ledna 2017 zkušená lektorka paní PhDr. Alena
Svobodová. Hodí se pro všechny seniory, kteří chtějí trénovat svou paměť, něco nového se dozvědět nebo si
zopakovat, současně se
pobavit a naučit se některé
z mnemotechnik, které
jsou známy již z dob
antiky.
Série 12 lekcí, z nichž každá potrvá
hodinu a bude se konat jedenkrát za 14 dní na obecním úřadu v Psárech, startuje 19. ledna od 15 do
16 hodin (další setkání se uskuteční 2. 2., 16. 2., 2. 3.,
16. 3., atd.)
Cena celého kurzu je pouze 400 Kč. Své místo si
můžete rezervovat a zaplatit u paní Šimkové na
obecním úřadu již nyní! Počet míst je omezen,
s registrací neváhejte!
Pro více informací
můžete kontaktovat
paní Vlastu Málkovou
– malkova@psary.cz,
tel. 602 714 101.
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Cvičení pro seniory v Laguně Psáry pokračuje
i v novém roce. Lekce vede zkušená lektorka Lucie
Dercsényiová a cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč.
Zájemci o zdravé protažení těla si mohou platbou
kurzovného své místo rezervovat u paní Šimkové
na OÚ Psáry.

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne
25. ledna od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.
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Přivítali jsme 17 nových dolnojirčanských
a psárských občánků
Letošní podzimní vítání se uskutečnilo v sobotu
12. listopadu a zúčastnilo se ho 17 dětí a nespočet
jejich rodičů, prarodičů a přátel. Úvodem všechny
přivítala Martina Šmerglová, děti ze základní školy
zazpívaly i zarecitovaly. Na to navázala svým proslovem místostarostka Vlasta Málková. Poté se rodiče
podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace, dárky
a nakonec se všichni společně vyfotili.
Jsme rádi, že Vítání občánků se stalo pravidelnou
součástí našeho obecního života a pasování našich
nejmenších na „občany obce“ se účastní stále více
a více místních rodičů s dětmi.
Milým bonusem listopadového vítání byla i charakteristika jmen dětí, které ve svém proslovu zmínila
Vlasta Málková:
yy líbezná a milá Annabella je vždy hodna lásky,
yy milá a laskavá Anita,
yy ambiciózní Dominik, obdařený vnitřní silou,
yy rozumná Eliška,
yy Filip, který se pojí i s přitažlivostí, nadáním
a bystrostí,
yy vznešená Izabela,
yy Kristýnka krásná jak navenek, tak uvnitř,
yy zářící Lucie,

yy neobyčejná Marta, vždy paní ve svém domě,
yy Max nesoucí v sobě sílu, bohatství a vzletné
myšlenky,
yy Nikol je silná a odvážná,
yy Ondřej i Ondra jsou udatní a statní,
yy Přemysl vždy promýšlí své skutky,
yy tajemná Stela má jméno hluboké jako noční
obloha,
yy chytrý a sečtělý Tadeáš,
yy Tim, ochránce blaha a štěstí,
yy Viktorie, která vždy zvítězí.

12. listopadu jsme přivítali tyto děti:
yy Dominik Adámek
yy Viktorie Bromová
yy Izabella Monček
yy Marta Šimralová
yy Ondra Štěpánek
yy Anabella Dominika
Štěpánková
yy Nikol Štěpánková
yy Tadeáš Tačner
yy Filip Tomka

yy Tim a Max van
Gerwen
yy Přemysl Zagora
yy Anita Zaumüllerová
(Šafaříková)
yy Ondřej Zvolánek
yy Eliška Sobotková
yy Lucie Tupá
yy Stela Dlabolová
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I na další rok vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž,
tentokrát na téma Retro.
Čas tak rychle kvapí dopředu, že nemáme příliš
prostoru na vzpomínky a ohlédnutí se zpátky. Možná
bychom se o to mohli pokusit v novém ročníku naší
fotosoutěže. Retro je označením pro něco bývalého,
zaniklého, pro cokoliv zpět v čase. Podívejte se tedy
do svých komor, šaten, sklepů, garáží či na půdy,

které jistě skrývají mnohé předměty evokující zaniklé
časy. S doličnou věcí si trochu pohrajte, naaranžujte
ji a vyfoťte. Mohou to být staré šaty doplněné kloboukem, šicí nebo psací stroj po babičce, kuchyňské
i jiné nástroje či přístroje, dopravní prostředky nebo
třeba hračky po dětech. Z vítězných fotek bude
sestaven obecní kalendář pro rok 2018.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do
fotosoutěže:
Kdy: d
 o 31. července 2017.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu
NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 2 MP).
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.
Nezapomeňte: uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.
18
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PŘEDNÁŠKA
Prokrastinace pro nás - seniory
prokrastinace

... aneb chorobné mrhání časem
VĚCI,
KTERÉ BYCH
MĚL DĚLAT

VĚCI, KTERÉ
DĚLÁM, KDYŽ
PROKRASTINUJI

Toulky Prahou

Jitka Svobodová

Milí senioři, na příští rok chystá sociální a kulturní komise sérii výletů do našeho hlavního města. Praha
je považována za jedno z nejkrásnějších měst planety. Jsme přesvědčeni, že mnohá zákoutí neznáte a třeba
byste je rádi objevili.
Výlety se budou konat nepravidelně, většinou ve
yy Vilová čtvrť na hradebních baštách (Písecká brána,
všední den, a využijeme při nich autobusovou dopraGočárovy domy, Bílkova a Kramářova vila)
vu. Poté se budeme pohybovat pěšky, MHD nebo
yy Žižkov (nám. Jiřího z Poděbrad a Plečnikův kostel
i lodí. První z toulek Prahou bychom rádi uskutečnili
Nejsvětějšího Srdce Páně, žižkovský vysílač, Národní
v březnu 2017.
památník na Vítkově, Olšanské hřbitovy)
A jaká budou témata procházek? Nabídnou všehochuť toho nejlepšího z české metropole. Budeme
vybírat i z těchto námětů:
yy Lodní výlet na Slapy, prohlídka zámku Jablonná

VĚCI,
KTERÉ BYCH
CHTĚL DĚLAT

Znáte ten pocit, když se vám nechce začít dělat na nějakém úkolu?
Stává se vám, že odkládáte i věci, které opravdu dělat chcete? Snažíte
si sami sobě poručit, ale neposlechnete se?
Přednášející:
Zdenek Svoboda a Klára Mlýnková - nadšení dobrovolníci projektu

yy Královská cesta včetně návštěvy Staroměstské
radnice nebo Klementina

Hlavní body přednášky:
těžké rozhodování, naučená bezmoc, jak si poručit a poslechnout se,
hrdinství všedního dne

26.1. 15:00 OÚ Psáry
yy Legendární Vyšehrad (Táborská brána, Jedličkův
ústav, rotunda sv. Martina, chrám sv. Petra a Pavla,
hřbitov)
yy Nový svět
20
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yy Břevnovský klášter
yy Kampa – pražské Benátky (Werichova vila,
Lennonova zeď, Čertovka, Sovovy mlýny – návštěva
galerie)
yy Petřínský sad a Strahovský klášter
yy Židovské město
Prosíme ty, kdo mají zájem se procházek zúčastnit,
aby se předběžně přihlásili do 31. 1. 2017 u paní
místostarostky Vlasty Málkové (malkova@psary.cz).
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Vlasta Málková, místostarostka

U3V jede dál
Další z již dlouhé řady semestrů Univerzity třetího
věku byl v prosinci úspěšně završen. Italskou renesanci a dílo Michelangela Buonarotiho vystřídá od
února téma Kouzelná geometrie. Na první pohled
pro mnohé směr nepříliš zajímavý a strohý, na druhé
straně, když se začtete do osnovy přednášek, téma
plné překvapení a nových informací. Účastníci se
ponoří například do tajů kružnic, mnohoúhelníků,
zlatého řezu, Platonových mnohostěnů, zjistí, nakolik
jsou tyto tvary využívány v současné i historické
architektuře, jak rozvoj geometrických znalostí přispíval právě stavitelské činnosti a promítl se do vývoje
stavebních slohů. Zjistí, že nejdokonalejším architektem je však příroda sama a že například tvary organismů a jejich životní prostředí spolu úzce souvisí.

Stalo se

Předvánoční zájezd do Bamberku

Hana Khollová

Zaujalo vás toto netradiční téma? I Vy se můžete
zapojit do studia. Přijďte mezi nás na první přednášku
dne 1. února od 14 hodin do zasedací místnosti na
OÚ Psáry.
Své dotazy posílejte buď na e-mail: malkova@
psary.cz nebo volejte na tel. 602 714 101.

Vlasta Málková, místostarostka

Senioři si zaslouží více pozornosti
Rádi bychom Vás seznámili se změnou v systému
gratulací našim občanům při jejich významných
životních jubileích. Do této doby členky sociální
a kulturní komise navštěvovaly ty, kteří slavili kulaté
a půlkulaté narozeniny, počínaje věkem 70 let (70,
75, 80, 85, 90…). Od ledna 2017 se na dárek, příjemné

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

posezení a popovídání s členkami komise mohou
těšit senioři od věku 80 let již každý rok (70, 75, 80,
81, 82, …). Obec Psáry chce i tímto způsobem vyjádřit
podporu a poděkování občanům, kteří žijí v naší obci
a dožívají se tak vysokého věku, a zároveň aktuálněji
reagovat na jejich potřeby a přání.

Marie Vinecká
Jarmila Vydrová
Marie Vinecká
Ladislav Rácz
Zdeněk Balouš
Jan Matuna
Lenka Novotná
Jiří Rost
Petr Skřivan
Marie Solaříková
František Šeffner
František Švejda
Vlastimil Vávra
Jana Velebilová
Jaroslava Žemličková

90
90
85
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

V sobotu 26. listopadu se uskutečnil zájezd organizovaný sociální komisí do německého Bamberku.
Počasí nám přálo a již po desáté hodině jsme vyrazili
do ulic v centru města.
Řídili jsme se plánkem města, který jsme dostali
v autobuse, a navštívili jsme téměř všechny stavební
památky tohoto malebného města, jež nás zaujalo
svou historií, klidem a samozřejmě předvánoční
atmosférou, neboť právě začínaly adventní trhy.
Nejpůsobivější byla biskupská část, kde se nachází
Dom, postavený v románsko-gotickém slohu s překrásnou gotickou výzdobou. Světoznámou je zde
socha neznámého jezdce na koni v životní velikosti,

která je obestřena tajemnem.
V době baroka zde působili i čtyři bratři
Dientzenhoferové (pátý Christoph zakotvil nakonec
v Praze), okouzlila nás také Stará radnice, kostel
sv. Michala, sv. Martina a pohled na „Malé Benátky“
u řeky Regnitz.
V předvánoční náladě jsme ochutnávali u stánků
mnohé dobroty, nasávali vůni svařeného vína a punče
a bylo nám dobře. Večer jsme bez problémů dorazili
domů, Bamberk a jeho sváteční atmosféru nám však
budou připomínat krásné fotografie. Budeme se těšit
na další zájezd s touto milou společností a výbornou
organizací akce.

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
22
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DÝŇOBRANÍ

MgA. Michaela Hájková

Noc hororů aneb jak si to užili malí i velcí
Přestože počasí předvedlo už veškerá svá podzimní
úskalí v podobě deště, chladu a hlavně spousty bláta,
nedokázalo odradit ani organizátory, ani účastníky
Noci hororů.
Tak se s přibývající tmou
začaly shromažďovat na louce
před lesem roztodivné bytosti.
Mnohé z nich byste skutečně
nechtěli potkat sami potmě
v lese a už vůbec byste v nich
nepoznali své sousedy, známé,
kamarády...
S vidlemi v zádech, s nožem
v oku, s upířími zuby, motorovou
pilou, sekyrami proklatě nízko
u pasu se vydali brodit blátem
směrem ke svým stanovištím,
aby tam zimě navzdory čekali na
dětské odvážlivce a jejich případný doprovod.
A ti opravdu přišli! Vyzbrojeni
odvahou a baterkami, někde
i trochou slziček, vstoupili
s noční tmou na cestu značenou
barevnými svítícími náramky.
Jejich úkolem bylo samozřejmě
kromě překonání strachu i zvládnutí celé cesty a zjištění hesla,
které bylo potřeba pro splnění
posledního úkolu – projít záludnou pavučinou zpět do cíle, kde
již na ně čekala odměna.

Letošní první Dýňobraní máme úspěšně za sebou.
I když dopoledne vypadalo, že nám počasí krásně
nahraje, tak odpoledne bohužel společně se zataženou oblohou přišel déšť. Ale i tak se na návsi sešlo
opravdu dost nadšených účastníků, které nic neodradilo. Milovníci jídla si mohli pochutnat na výborných
dýňových specialitách a bříško zahřát svařáčkem.
Ti, co rádi tvoří, si mohli na místě zakoupit dýni
a následně ji vyřezat a vyzdobit v dílničkách. A dílniček
bylo více, takže každý si mohl přijít na své a odnést
si domů krásný výrobek nebo se nechat strašidelně
namalovat a zasoutěžit si o nejlepší masku Miss
Dýňobraní. S vydlabanými zapálenými dýněmi se
pak vytvořil průvod a šlo se společně k rybníku
Junčáku, kde čekalo na děti překvapení. Každý si
mohl vypustit svůj zapálený leknín přání a poslat ho
po hladině, kde lekníny nakonec vytvořily krásnou
pohádkovou hladinu. A kdo měl ještě chuť pokračovat
ve strašidelné atmosféře, tak se mohl zúčastnit Noci
hororů.
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Stezka odvahy, tentokrát složená z filmových
postav známých hororů, nebyla skutečně žádnou
procházkou růžovým sadem. V mnoha případech
jsme si nebyli jisti, zda se více bály děti, či dospěláci,

kteří je doprovázeli. Nicméně masky opravdu stály
za vidění, těm, kteří se nemohli zúčastnit, přinášíme
alespoň fotodokumentaci. Když si k tomu představíte
i tmu, zvuky nočního lesa a jednotlivých postav,
troufám si říct, že noční hra se letos opět vydařila.
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To vám bylo peklo…
V pátek 2. prosince se konal malý dolnojirčanský
Krampus. Tentokrát jsme oproti loňskému roku
přípravě věnovali více času, a to se vyplatilo. Vylepšili
jsme alegorický vůz, počet a provedení masek a nově
vzniklo peklo s čertovským trůnem, světelnými,
zvukovými a kouřovými efekty a přibyla i krátká
čertovská scénka se zlobivým klukem odneseným
v pytli do pekla. Průvodu se zúčastnilo několik andělů,
mezi nimi i jeden se svítícími křídly o rozpětí 2,9 m
a černý anděl. Nechyběli ani dva Mikuláši a nespočet
čertů. Mikuláš s andělem rozdávali dětem sladkosti
a prskavky. Čerti dětem a někdy i dospělým naháněli
hrůzu a strašili je. Na alegorickém voze v kotli hořel
oheň a bubnovala čertovská kapela, tedy spíš mlátila,
co to šlo. Zvuk pekelných bubnů byl slyšet široko
daleko. Do průvodu se přidávali lidé po celé trase.
Ve spolupráci s obecním úřadem byl zajištěn policejní
doprovod po celé trase průvodu. Podle počtu lidí
v průvodu a jejich výrazů soudíme, že jsme odvedli
kus dobré práce.

Pavel Landa

Vlasta Málková, místostarostka

Předvánoční atmosféra doputovala i do naší obce
Další z řady adventních setkání na dolnojirčanské
návsi proběhlo v sobotu 3. prosince. Mrazivé slunečné odpoledne bylo jako obvykle plné skvělého
jídla, pití, stánků a zábavy. Děti se tentokrát nemohly
nabažit jízdy na konících a ponících, středem zájmu
byly ovečky zapůjčené z Laguny, obdiv sklízel vel-

Tímto chceme poděkovat všem účastníkům průvodu a těm, kteří věnovali velký kus svého volného
času k přípravě a organizaci průvodu. Už nyní se nám
v hlavách rodí nápady na vylepšení. Doufáme, že
příští rok přijdete znovu a budete spokojeni!

bloud. Nechyběly ani dílny pro děti, tradiční stříkání
hvězd na textilní „oblohu“ pod lípou, páťáci prodávali
vlastnoručně vytvořená pexesa. Část výtěžku poputuje na charitativní projekt.
Program tradičně otevřelo vystoupení dětí ze
školky, na které navázaly čtyři malé slečny z tanečně

hudebního uskupení Lollipopz. Jejich profesionální
vystoupení okouzlilo malé i velké a přesvědčilo je
o tom, že se vyplatí trénovat naplno. Malé zpěvačky
vystřídal Ernesto Čekan, který v tandemu s Přemkem
Pálkem zazpíval ukázky z několika muzikálů. Oba
pánové také vylosovali výherce vstupenek na představení Cyrano a Vyhazovači do Divadla Radka
Brzobohatého.
Na pódiu předvedly své skvělé taneční, pěvecké
a recitační dovednosti děti ze základní školy
a Klubíčka, všem přítomným jsme také představili
obecní kalendáře pro rok 2017, které již tradičně
obsahují fotografie pořízené našimi občany.
Spolu se soumrakem přišli na náves také Mikuláš,
anděl a čert, kteří bavili, trochu strašili a hlavně rozdávali dětem spoustu dárků. Překvapením na závěr
adventního odpoledne byla známá operní pěvkyně
Andrea Tögel Kalivodová, která se nedávno se svým
manželem a synem přestěhovala do Psár. Děkujeme,
že zpěvem, který slýcháme na známých světových
pódiích, zpříjemnila zcela nezištně Advent svým
sousedům, a to i přes to, že jí za pár týdnů přibude
do rodiny miminko.

Odpoledne se změnilo na večer a nastal čas na
společné rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme
všem, kdo se podíleli na vytvoření skvělé vánoční
atmosféry!

Vánoční osvětlení
Letošní adventní čas zpříjemní nové osvětlení
lípy před č. p. 13 na návsi v Jirčanech a na lípě na
psárské návsi. Na některých lampách v obci svítí
i nové diodově hvězdy.
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Žijí mezi námi

Ve dvaadvaceti letech zasvětil Ladislav Adámek pracovní život mentálně postiženým v Domově Laguna
Psáry, který dlouhá léta budoval a vedl jako ředitel. Absolvoval gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, střední
pedagogickou školu a obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK. Vedle práce pro ústav stihl
získat nejen doktorandský titul, ale také přednášet na fakultě.
 Domov Laguna Psáry brzy oslaví 55 let své
existence, jaké byly jeho začátky?
Původní areál u lesa se otevíral 2. ledna 1962, a to
ve velice skromných podmínkách. Převzali jsme
budovu postavenou těsně před válkou a zařídili jsme
ji úplně jednoduše – postele, židle, stůl, denní místnosti, kuchyň. Začínat se mělo s počtem 45 klientů,
respektive dětí od 3 do 12 let s mentální retardací.
V letech 1967–68 byla provedena rekonstrukce, týkala
se zejména vybudování předepsaného sociálního
zázemí. Po vybudování čistírny odpadních vod v roce
1969 byla v roce 1970 navýšena kapacita na 75 dětí,
protože podobných zařízení byl absolutní nedostatek.
Řešilo se tedy především to, aby bylo více lůžek
a uspokojila se poptávka. Na úkor prostor pro různé
aktivity byly ložnice. V průběhu 70. a 80. let bylo
několikrát rozhodnuto tehdy Okresním národním
výborem o přístavbě, nikdy se však žádná neuskutečnila a realizace vždy ztroskotala na nedostatku
financí. Teprve v roce 1999 se nám podařilo získat
prostory pro rozšíření stávajícího ústavu – bývalá
kasárna, která jsme chtěli připojit k původnímu
objektu. Po velice složitých jednáních se státem
a nově vzniklým krajským úřadem, novým zřizovapřecházejí na stravování do objektu původního, kde
telem domova, se nám podařilo získat prostředky na
je kuchyň s jídelnou. Samozřejmě vyjma ležících
rekonstrukci objektu kasáren a poté na rekonstrukci
klientů.
původního objektu. V roce 2004 jsme otevírali zre Proč takový důraz zrovna na pohyb?
konstruovaný a nově přistavený bývalý objekt kasáren
Pohybová aktivita je jedním ze zásadních projevů
a v roce 2006 původní areál. Od roku 2007, od platkaždého
člověka. A u lidí, jejichž pohybové schopnosti
nosti zákona o sociálních službách, se všechny ústavy
jsou
více
či méně omezené, je potřeba je co nejvíce
přejmenovaly na domovy, s tím, že každý domov si
podporovat.
To, že se mohou pohybovat a nesedí
mohl zvolit svůj název, a proto tedy se i od tohoto
celý
den
v
jedné
místnosti, pozitivně přispívá úplně
roku změnil původní název na Domov Laguna Psáry.
ke
všemu
–
rozvíjí
jejich poznávací schopnosti, lépe
 Na jaké filozofii jste fungování ústavu rozvíjeli?
se
seznamují
s
prostředím,
celkově to přispívá k jejich
Pro vaši představu – v původním objektu bylo
integraci
do
společnosti.
Naši
klienti nechodí stále
přibližně 77 klientů, dnes je jich zde ubytováno 32,
jen
organizovaně,
všichni,
komu
to rozumové schoptakže už z toho je jasné, že úroveň bydlení se výrazně
nosti
dovolují,
se
pohybují
ve
venkovním
prostředí
zlepšila. Hlavní ideou, jak by měl komplex dvou areálů
sami.
Chodí
sami
do
pekárny,
pracovat
nebo se
zařízení po rekonstrukci fungovat, bylo to, aby měli
občerstvit,
stravovat
se
do
původního
areálu
nebo
klienti více prostoru pro pohyb. To znamená, že ti,
za
aktivitami
do
areálu
nového.
Každý
má
rozvrh
kdo bydlí v původním objektu, přecházejí do nového
aktivit a za pomoci pracovníků v přímé péči každý
za aktivitami, a ti, kdo jsou ubytováni v novém,

ví, kde a co bude v určitém dnu dělat, kam má jít.
 Klienti domova v místní pekárně pracují, jaké
máte vztahy s obcí?
S obcí jsme měli vždy vztahy dobré již před 50
lety. Nikdy se nám nestalo, že bychom obci vadili, že
by si na naše zařízení stěžovali nebo něco podobného.
Také jsme nikdy nevystupovali jako izolovaný objekt
v obci, v tom jsme byli hodně progresivní. Pokud to
úroveň rozumových schopností dovolila, pohybovali
se naši klienti po obci vždy volně. Chodili například
pomáhat starým občanům, pomáhat skládat uhlí,
pomáhat s pracemi na zahradě, s donáškou stravy.
Naši klienti se podíleli svou prací na stavbě obecního
úřadu, nové mateřské školy, domu služeb, který
později zakoupil Krajský úřad a v němž jsme my zřídili
pekárnu s prodejnou a chráněné bydlení pro 8 klientů.
Mateřská škola využívala naše prostory při přestavbě
na vyšší kapacitu, řada skupin s dětmi využívá naši
tělocvičnu, skupina psárských seniorek využívá tělocvičnu k rehabilitačním cvičením. Domov od roku
2012 zajišťuje pečovatelskou službu pro seniory ze
Psár, Jirčan a přilehlého okolí. Rodiče s dětmi chodí
do naší mini zoologické zahrady. Mohl bych jmenovat
řadu dalších aktivit, které Domov Laguna zajišťuje
ve spolupráci s obcí.
 Všichni vaši klienti pracují?
Klienti domova jsou děti, mládež a dospělí se
střední a těžkou mentální retardací, takže ne každý
z nich zvládne nějakou pracovní činnost. Ale ti nejschopnější se dovedou nějakým způsobem uplatnit.
Samozřejmě se jedná o práce a činnosti, které nemohou být příliš složité, které umožňují vytvoření
určitého pracovního stereotypu. Ale nemůžete chtít,
aby každý den vykonávali jinou práci. Na práci, kterou
vykonávají, je musíme delší dobu připravovat a musí
nás předem přesvědčit o tom, že u této práce určitou
dobu vydrží a budou ji vykonávat podle svých nejlepších možností. Stejně tak je musíme připravit na
docházení nebo dojíždění do práce. Předpokladem
je rovněž to, že se bude na pracovišti klientovi líbit
a bude mu vytvořeno vlídné a příjemné prostředí
bez posměšků a šikany. Vyhledávání a splnění všech
těchto předpokladů je pro Domov náročné a vážíme
si každého vhodného pracovního místa, které je pro
naše klienty vytvořeno.
 Úspěšné pracovní zařazení vnímáte jako jeden
z vrcholů vaší péče?
Samozřejmě! Všichni přece považujeme za vrchol
svého snažení to, že se uplatníme. A naši klienti také.
Vrcholem celého našeho integračního snažení je
uplatnění klientů na trhu práce a vytvoření podmínek,
že mohou žít jako ostatní lidé – že někde žijí a bydlí,
že chodí někam pracovat a vracejí se ze zaměstná-
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Renata Malinová

Bývalý ředitel Domova Laguna: Celoživotní péče
rodiny o dítě s mentálním postižením je na medaili
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ní jako my všichni.
 V ústavu bydlí také rodiče senioři, o jakou službu se jedná?
Myslím, že jsme byli první, kdo začal nabízet sociální službu rodičům společně s jejich dětmi s mentálním postižením. Jedná se o rodiče nad 65 let, kteří
se celý život starali doma, v rodině, o dítě s postižením.
Víte, taková péče je na medaili, mentální retardace
je pro život nejsložitější, nejnáročnější. Při stavbě
nového areálu se nám podařilo s touto službou
počítat a vybudovali jsme 10 bytů typu garsoniéry,
každá z nich pro rodinu nebo neúplnou rodinu.
Rodiče bydlí se svým dítětem, mohou se podle své
volby zúčastňovat všeho dění v Domově nebo si
pouze vybrat službu nebo aktivity, o které mají zájem.
Snahou této služby je vyřešit problém rodičů a ulehčit
jim společně žití v seniorském věku, kdy jim s přibývajícím věkem síly rychle ubývají. Zájem o tuto službu
je velký.
 Ústav nyní vede váš syn Jakub, jak se to tak
stane, že jde ve vašich stopách?
Syn i dcera z mého druhého manželství se tu
narodili, vyrostli. V kočárcích je vozily děti s mentálním
postižením. Mají k tomuto prostředí i klientům vazbu
a nemají žádné předsudky ani zábrany. Oba vystudovali speciální pedagogiku, Jakub je v současné
době ředitelem domova, Tereza zde působí jako
speciální pedagog. Já Jakuba zastupuji a pořád ještě
pracuji s klienty, kterých tu nyní máme 130. Učím
dosud v naší speciální základní škole, takže jsem
s klienty v každodenním kontaktu.
 Má pro mentálně postižené větší význam vzdělání nebo výchova?
Výchova při práci s našimi klienty musí prolínat
celý den, tedy i vzdělávání. Je potřeba je neustále
vést, formovat, vychovávat, aby byli schopni se co
nejvíce osamostatňovat. Proto je nutné pamatovat
na stálé celoživotní vzdělávání. Podaří se nám to, do
určité míry, u každého individuálně. Lidé s mentální
retardací jsou nároční na péči, ale jsou všichni bezprostřední, dovedou vás milovat i vám vynadat, vždy
vám řeknou do očí, co si myslí, co se jim líbí či nelíbí,
neumí se přetvařovat. Ale samozřejmě vzniknou
i problémové situace, protože mentální retardace se
často pojí s poruchami chování, hyperaktivitou,
epilepsií a dalšími např. smyslovými postiženími.
 Máte akce otevřené širší veřejnosti?
Ano, k těm pravidelným patří mikulášská a vánoční
besídka. Každoročně pořádáme v červnu na zahradě
ústavu Psáryfest, kam přijde několik set lidí z okolí,
letos v září jsme pořádali ještě Laguna fest. V areálu
máme zubní ordinaci, kterou navštěvují pacienti
ze Psár a širokého okolí. Přispívá to k tomu, že se lidé

z majoritní společnosti více setkávají s lidmi s postižením, zvykají si na ně, učí se s nimi jednat, mění se
jejich pohled na ně. To všechno přispívá k tomu, že
se bariéra mezi zdravotně postiženými a majoritní
společností zmenšuje, přispívá to tedy k jejich
začleňování.
 Měl jste během života pro ústav čas na nějaké
vlastní koníčky?
Vždy jsem se věnoval sportovním aktivitám,
v mládí jsem dělal sportovní gymnastiku a vůbec
všechny druhy sportů. A sport jsem se snažil přenášet
i do ústavu. Stále hrajeme s klienty přehazovanou,
trénujeme lehkoatletické disciplíny, plavání, stolní
tenis. Domov je členem hnutí speciálních olympiád
České republiky pro mentálně postižené. Zúčastnili
jsme se řady světových akcí tohoto hnutí.

 Na co jste pracovně nejvíc pyšný?
Pyšný jsem nebyl nikdy na nic, ale uspokojovalo
nás všechny, že jsme daleko dřív než všichni ostatní
otevřeli dveře zařízení okolnímu světu. Daleko dřív
než tehdejší ústavy jsme umožnili klientům zapojit
se do pracovní činnosti mimo ústav a umožňovali
jsme klientům, kteří to zvládli, samostatný pohyb za
bránou ústavu. Samozřejmě, že to bylo za cenu
vzniku určitých problémů, ale vždycky všechno
s pochopením spoluobčanů a někdy i policie dobře
dopadlo. Všichni se nakonec do ústavu dobře vrátili.
Snad trochu pyšní jsme byli na to, že se nám podařilo
získat takovou sumu prostředků, za něž jsme přebudovali oba dva objekty do takové podoby, jako
jsou dneska. Vdechli jsme celému zařízení úroveň
a nadčasovost.

Markéta Větrovcová, vedoucí mládeže SDH Psáry

Závody mladých hasičů

Mladí hasiči ze Psár se od září opět aktivně věnují
závodění. Zúčastnili se 12. ročníku Memoriálu
Jaroslava Zajíčka v požárním útoku dne 11. 9. 2016
ve Sloupu u Davle. V tomto závodě jsme moc úspěšní
nebyli, protože se naši mladší žáci umístili na 10. místě
a starší žáci na místě 11. Po tomto závodě jsme začali
pilně trénovat na Závod požárnické všestrannosti,
který je součástí hry Plamen, a 8. října jsme v Libři
ukázali, jak jsme se připravili. Tentokrát jsme závodili
ve všech kategoriích, přípravka se umístila na 6. místě,
mladší žáci „A“ si odvezli 16. místo, mladší žáci „B“
23. místo, starší žáci „A“ se dostali na krásné 11. místo
a starší žáci „B“ na 13. místo. A abychom nevyšli ze

cviku, 22. října jsme, jako loni, vyzkoušeli Orientační
běh mladých hasičů a uzlovou štafetu v Cholupicích.
Tento závod se nám povedl, děti i vedoucí odjeli
30

s úsměvem na tváři. Naše přípravka se v orientačním
běhu umístila na nádherném 2. místě, domu přivezla
medaile a velký pohár. Mladší žáci bohužel už tolik
štěstí neměli, ale vedlo se jim také dobře. Mladší „A“
se v orientačním běhu umístilo na 7. místě a v uzlování na 6. místě. Mladší „B“ se v orientačním běhu
umístilo na 11. místě a v uzlování na 4. místě. Starší
žáci už na tom byli lépe než mladší. Starší „A“ získalo
v orientačním běhu 5. místo a v uzlování 6. místo.
A starší „B“ se v orientačním běhu umístilo na 8. místě
a v uzlování na krásném 3. místě. Starší žáci přivezli
medaile jak sobě, tak své vedoucí.
Nyní přes zimu budou všechna družstva pečlivě
trénovat uzlování a ostatní disciplíny na jarní kola
hry Plamen.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2016

U požáru stále rychleji
Jak již nadpis napovídá, podařilo se nám zcela
synchronizovat nový výjezdový systém pro naši
výjezdovou jednotku. Doba reakce na vyhlášení
poplachu je jen šest minut, oproti stanoveným deseti
minutám. To znamená, že během šesti minut od
poplachu jsme se stihli seběhnout z domovů do
zbrojnice, obléci se a vydat se na cestu k události.
Tentokrát to bylo na Horní Jirčany k požáru kuchyně
v rodinném domě. Zasahovali jsme v dýchací technice
a požár byl uhašen ještě před příjezdem profesionálních kolegů z Jílového a Říčan. Tento výjezd se
rychlostí výjezdu podobal předposlednímu, což byl
požár osobního automobilu v Jesenici u Prahy.
Vozidlo hořelo na parkovišti hned vedle obchodu.
Požár poškodil vstupní dveře domu a hrozilo jeho
rozšíření na obchod. Díky včasnému zásahu naší
jednotky se tomu podařilo zabránit. Jednalo se o náš
samostatný zásah, před příjezdem profesionálních
kolegů byl požár již lokalizován. Tyto rychlé výjezdy
jsou umožněny díky nově pořízenému svolávacímu
systému, který je oproti dříve užívanému modernější
a spolehlivější. Na tento program navazuje další
novinka, a to program navigace jednotky k místu
události. Je součástí tabletu v našem zásahovém
voze a umožňuje veliteli jednotky i datovou podporu.
Je tak k dispozici například seznam umístnění bezpečnostních prvků a akumulátorů u havarovaných
automobilů či mapa s umístněním hydrantů k doplňování vody.
Událostí během léta nebylo naštěstí tolik jako
v minulém roce, zbyl konečně čas na opravu čerpadla.
To se porouchalo těsně po uhašení požáru porostu
u jirčanské cihelny. Oprava si vyžádala týdenní odstavení cisterny ve specializované firmě. Výsledek opravy

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

předčil očekávání. Oproti původně navrhované
částečné opravě jsme zvolili celkovou opravu čerpadla
a vyplatilo se. Potvrdila to i naše účast u požáru

novostavby ve Zdiměřicích či u požáru chaty
v Kamenných Vratech. Od tohoto případu byla naše
jednotka operačním střediskem povolána k dopravní
nehodě osobního automobilu až do Měchenic. Náš
rajon je někdy docela velký. Další dopravní nehodu
jsme řešili i ve Vestci. Konkrétně nehodu osobního
automobilu a motocyklu. Naštěstí na nás čekalo jen
pár škrábanců, smutná řidička a potlučený motorkář.
Zde jsme spolupracovali s profesionálními kolegy
z Prahy, se kterými pracujeme stále častěji.
Rok 2016 ještě není u konce a my víme, že nás
zcela jistě nějaké výjezdy do konce roku čekají. Často
se jedná o požáry sazí ve špatně udržovaném komíně
či požáry od přímotopů či adventních věnců. Dejte
si tedy pozor.
Přejeme Vám krásné svátky a děkujeme za Vaši
podporu.
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Škola

Dentální hygiena

Youtuber v psárské škole
Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ

Dentální hygiena je dnes již nedílnou
součástí moderní péče o orální zdraví člověka. Preventivní péče, kterou dentální
hygiena obnáší, je nutná pro uchování
zdravého stavu chrupu. Každý rok si s dětmi
pravidelně povídáme o těle, prevenci
a zdraví. V podzimním období k nám zavítala
zubní hygienistka paní Dyršmídová, která
si v samém úvodu vzdělávacího programu
zahrála na zubní vílu a tím děti motivovala
k péči o ústní dutinu; následně dětem promítla animovanou pohádku „O doktoru
Králíkovi“, který dětem mj. ukázal, jaké
potraviny jsou dobré pro zdravý chrup.
Prostřednictvím obrázků a praktických
ukázek děti seznámila s názvy jednotlivých
zubů, možnými kazy a častými bakteriemi,
které dásně ohrožují, dále se správným
výběrem zubního kartáčku a samozřejmě
s čištěním, které si děti mohly prakticky
vyzkoušet jak na zubní maketě a plyšovém
dinosauru Flousaurusovi, tak i samy na sobě
s použitím vlastního zubního kartáčku .
Kromě zubního kartáčku, který děti dobře

Renata Dlouhá

V rámci prevence patologických jevů hostila naše
škola 9. listopadu program „Jsem Jůtůber“. Povídat
si s dětmi o bezpečném využívání YouTube a internetu přijel sám David Luksch alias „Filmlar“.

Preventivního programu se zúčastnily děti ze
třetích, čtvrtých a pátých tříd. A více než hodinu a půl
se vůbec nenudily. Od začátku si je youtuber získal
svým přístupem a přirozeností. Navíc „hvězdy“ naši
školu běžně nenavštěvují, takže to pro malé školáky
byla velká událost. Youtubeři jsou totiž současné
idoly našich dětí. Témat, která děti zajímala, byla
spousta, kladly zvídavé otázky a zároveň se dozvěděly,
jaká pravidla je potřeba dodržovat v rámci bezpečného využívání internetu a všeho, co nám nabízí.

Děti se dozvěděly, že být slavný není vůbec jednoduché a často sláva přináší i spoustu problémů. Rovněž zjistily, že i youtuber nesedí jen u počítače, ale má spoustu koníčků. „Fimlar“ je například
vášnivý turista, rád cestuje, účastní se letních táborů
a má psa.
Na závěr si každý ochotně vystál frontu na autogram a se zájemci se David Luksch dokonce vyfotil.
Tento den se v naší škole prostě nikdo nenudil.

znají a pravidelně si jím min.
dvakrát denně čistí zoubky, byly
děti seznámeny i se zubními
nitěmi a kartáčky na mezizubní
čištění. Prožitkový vzdělávací
program děti zaujal, odnesly si
do života mnoho užitečných
informací včetně obrázků
k dané tematice a spoustu
zubních nití. Věříme, že péče
o ústní dutinu přinese své ovoce
a s výměnou mléčných zoubků
za trvalé si děti automaticky
osvojí všechny dovednosti,
které jsou nezbytné k péči
o zdravý chrup po celý život.
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Přijmeme automechanika
na hlavní pracovní poměr, velmi dobré platové
ohodnocení, dobrý kolektiv. Můžete si nás
prohlédnout na www.autoserviscervenka.cz.

Autoservis Vladimír Červenka
Chotouň 63
254 01 Jílové u Prahy
tel.: 241 950 429, mobil: 602 296 674
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Psina
Blíží se nám Vánoce a určitě se
všichni těšíte na dárky. Každý z vás
už určitě napsal dopis pro Ježíška
a také vám ho jistě odnesl. Určitě
si říkáte, že vám Štědrý den vůbec neubíhá a proto mám nápad.
Vezměte si naší Psinu a přečtěte si

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Úvodník
co dělat o Štědrém dnu. Když se
vzbudíte tak už chcete, aby byl večer a dárky. A také jste zvědaví co
dostanete a jestli dostanete to co
si přejete. Tady jsou nápady co dělat. První nápad co dělat - hrát s rodiči hry. Druhý nápad je - pustit si
televizi a koukat se na vánoční pohádky. A poslední nápad - jít s rodiči ven. My vždy odpoledne chodím s rodiči na procházku a pak
se vrátíme a už můžeme večeřet
a pak čekat na dárky. Toto jsou mé
aktivity na Štědrý den. Doufám, že
si Vánoce užijete a dostanete dárky, které si moc přejete. Tak běžte
vyplňovat naše kvízy, přečtěte si
vtipy, anketu a mnoho dalších věcí
s vánočním tématem.
Těšíme se, že se spolu uvidíme na
Štědrý den na mši v kostele.
Terka Meduňová

Hasičky vypráví dětem
(Jirčanské pohádky)

Tajenka

1. Co nosí dárky.
4. Leží to pod stromečkem.
8. Věšíme na to ozdoby.
9. Vánoční písně.
Svisle
2. Vánoční ryba.

Raffaello

3. Kde se podle legendy narodil
Ježíš.

Tady máte recept na výborné
kokosové kuličky. My je děláme
na Vánoce každý rok a moc nám
chutnají. Doufám, že budou chutnat i vám. Tak šup šup a běžte si je
udělat.
250g ztuženého tuku
150g mletého cukru
250g sušeného mléka
120g kokosku
1 vanilkový cukr
100ml vody
mandle
Mandle spaříme a zbavíme slupky.
Tuk rozpustíme, vychladlý smícháme s cukrem, vanilkovým cukrem,
sušeným mlékem a vodou. Vypracujeme hladkou hmotu, tvarujeme
kuličky, do kterých vložíme mandli. Obalujeme v kokosu.

Na co se nejvíc těšíte o Vánocích

1. Kolik je vánočních svátků?
A)2
B)3
C)4
2. V jaký den se letos rozsvítil
strom na Staroměstském náměstí?
A) 29. listopadu B) 30. listopadu
C) 1. prosince
3. Na jaký den letos připadá
Štědrý den?
A) Neděle B) Pondělí C) SoboAnna Krbcová
ta

5. Navedla mudrce do Betléma.
6. Vždycky o půlnoci na Slivestra.
7. Zmrzlá padající voda.
8. Svátek narození Ježíše Krista.
Anna Krbcová

VTip Týdne

Hledání pro nejmenší

PLAVOU DVA KAPŘI A JEDEN SE
PTÁ:“ VĚŘÍŠ NA ŽIVOT PO VÁNOCÍCH?“

Dětská redakce Psiny Vám přeje ...(tajenka)

Terka Meduňová

Paní učitelka Peterková: Na volno
a pohodu

Paní prodavačka: Na klídek, pohodu a období bez práce

Pan starosta: Na to, že navštívím
své příbuzné

Hana Šimková: Na Vánoční atmosféru. Chození na Staromák s

Martina Šmerglová: Že budu
moct odpočívat.
Lucka Vodičková

Kvíz

Řešení vánočního kvízu: 1) C, 2) A, 3) C

rodinou

Kolemjdoucí: Na volno

Více na http://psarskapsina.cz

Vánoční zábava
Vodorovně

Tato kniha je podle mě hodně výjimečná, vydaly ji jirčanské hasičky,
aby dětem přiblížily historii naší
obce. Kniha poprvé spatřila světlo
světa na Svatováclavských slavnostech, tam se poprvé prodávala.
Myslím, že je to ideální vánoční dárek. V těchto pohádkách vystupují
hodně často pohádkové bytosti,
které v jiných knihách nenajdete,
mezi nimi je velmi často zmiňována „Lesní čarodějka“. Najdete jí
skoro ve všech pohádkách. Zaujalo mě hlavně to, že se tu objevují
reálná místa z obce, například Kukalák, a dokonce i jména okolních
vesnic. Rozhodně stojí za přečtení.
Anička Krbcová

Amélka Zlesáková: Až bude rodina zase spolu a na dárky.

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

6/2016

Wikipedia: "Já VÍM všechno!"
Google: "Já NAJDU všechno!"
Facebook: "Já ZNÁM VŠECHNY!"
Internet: "Beze mě jste všichni
namydlení!"
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Kočičí příběhy 4 - Vánoce

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti
Spojovačka

Přináším další úryvek z knížky. Tentokrát Mourek a Amy prožívají Vánoce.
Bylo to tu jiné. Na stole zářily svíčky, na parapetu stáli malí blikající
sněhuláčci a místo škrabadla byl v
rohu strom. Byl obalený zelenými
bodlinami, zářil jako svíčky a na
větvích mu visely nablýskané kouličky a míčky. Ještě do toho měl na
špičce hvězdu. Byl trochu divný,
ale ty kouličky a míčky mě moc
lákaly. Některé se i třpytily, jenže
teď mě strom nezajímal, teď mě
zajímalo škrabadlo. Rozpištěl jsem
se, hlasitě a zoufale jsem pištěl.
Najednou jsem uslyšel známé vrnění - Amy! Otočil jsem se za zvukem a v tu jsem škrabadlo uviděl.
Amy, ta jedna drzá číča se rozvalovala přímo na špičce škrabadla!
Rozvalovala se na mém místě!
Nejradši bych ji zakousnul, kdyby
tady nebyly všechny ty divné věci.
Zkusil jsem proto přijít ke stromu
a packou jsem shodil jednu kouličku, ale ta, jakmile dopadla, tak se
místo ní na zemi objevily střepy,
byly všude rozházené! Ta koulička
se zázrakem proměnila na tísíce
střepů. Raději jsem uskočil a utekl, ale nechápal jsem, jak můžou
některé věci a zvláště tak rychle

změnit svou podobu. Je to normální?
No, každopádně, když přišla Bára,
dělal jsem jakoby nic, takže Bára
nevěděla, komu vynadat a nevynadala nikomu. Když to Bára
po mně uklízela, vylezl jsem na
stůl,teď mě pro změnu zajímaly
svíčky, zvláště ta jejich světýlka ve
tvaru kapky. Přistrčil jsem k jednomu z nich čumáček a fouknul do
toho. Ta zajímavá mihotající se věcička ve tvaru kapky zmizela! A do
toho mě hrooozně pálil čumáček.
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Tři záhady najednou! To byl můj rekord. Koulička měnící se ve střepy?
Zvláštní hejbající se věcička, která
poletovala nad svíčkou zmizela?
Zničeho nic ukrutně pálící čumáček?
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Bylo to zvláštní, ale raději jsem seskočil ze stolu a zase začal pištět.
Přiběhla ke mně Bára, a když jsem
se k ní přitulil, úplně jsem zapomněl na všechno, dokonce i na to,
že mě pálí čumáček!
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Dnešním šestým číslem Psiny uzavíráme první rok jejího života. Pro
přístí rok máme spoustu nových
nápadů a témat. Máte chuť se na
změnách podílet? Napište nám
Vaše nápady a připomínky na
adresu psina@psary.cz

Více na http://psarskapsina.cz

Křepelka japonská je plaší, poměr-
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Ondra Tománek, Tomáš Sklenář
Kresba: Jeník Sklenář

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti
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V sobotu 3. 12. 2016 byla na Adventních trzích vyhlášena výherkyně soutěže luštění křížovky z
minulého čísla Psiny. Výherkyní je
Stela Glűcksmann, které gratulujeme.

ně drobný zavalitý pták dosahující délky od 15 cm až 25 cm. Bývá
nevýrazného zbarvení a to samci
i samice. Na zimu létá do teplých
krajin například sever Afriky. Její
potravu tvoří hlavně semena, bobule, plody, hmyz a larvy. Hnízdo
je důlek vystlaný suchou trávou.
Bývá umístěno skrytě v hustém
porostu. Snáší asi 20 vajec. Líhnou
se asi 17 až 20 dní.
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Křížovka z minulého čísla

Křepelka Japonská
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Kristýna Janečková
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1
Kristýna Janečková

Více na http://psarskapsina.cz
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Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice
od poloviny září do poloviny listopadu 2016
yy 28. 11. ve 13.15 hod. vyjížděla hlídka MP do ulice
Ve Stráži, kde se po komunikaci směrem k ulici
Jílovská pohybovala labuť. Po příjezdu hlídky na
místo se již labuť nacházela na hlavní silnici
Jílovská. Strážníci následně labuť zajistili a umístili
zpět do vodní nádrže v areálu ústavu Laguna.
yy 21. 11. ve 12.06 hod. přijala hlídka MP oznámení
od muže, který pohřešuje svoji dceru. Ta se po
několikadenním pobytu v zahraničí měla vrátit na
adresu svého bydliště v ul. Cihlářská, ale do dnešního dne se neozvala a na provedené pokusy
o kontakt nereagovala. Strážníci
následně provedli kontrolu na
uvedené adrese bydliště dcery
a zjistili, že dcera je již doma.
Po zjištěných informacích
o otcově obavě přislíbila, že jej
bude ihned kontaktovat.
yy 15. 11. v 4.54 hod. vyjížděla
hlídka MP k události, kdy muž
ubytovaný v ubytovacím zařízení Tondach, Dolní Jirčany
poškozoval vybavení ubytovny
a choval se zmateně. Strážníci po
příjezdu na místo muže zajistili, aby
dále nepokračoval ve svém jednání.
Provedená dechová zkouška neprokázala přítomnost alkoholu. Na místo přivolána RZS, která
muže odvezla do nemocnice k vyšetření.
yy 14. 11. v dopoledních hodinách hlídka MP zajistila
bezpečnost silničního provozu při převozu a umístění vánočního stromu v obci Psáry.
yy 10. 11. v 15.40 hod. přijala hlídka MP oznámení
o znečištěné komunikaci u novostavby rodinného
domu v ulici Okružní, Dolní Jirčany. Po příjezdu
na místo se zde již nikdo nenacházel. Strážníci
pořídili fotodokumentaci znečištěné komunikace
a následující den bylo protiprávní jednání řešeno
s osobou odpovědnou za vedení stavby.
yy 22. 10. v10.45 hod. nalezla hlídka v ul. Na Návsi
psa. Následně jej strážníci umístili do pohotovostního kotce. Po identifikaci psa byla kontaktována
majitelka, která si jej v odpoledních hodinách
převzala.
yy 21. 10. v 10.35 hod. přijala hlídka MP oznámení
o znečištěné komunikaci v ul. Okružní. Po příjezdu
40

na místo zjistili strážníci, že ke znečištění komunikace došlo při stavbě jednoho z RD v uvedené
ulici. Na základě výzvy strážníků zajistil stavbyvedoucí úklid komunikace.
yy 17. 10. ve 14.45 hod. byla při provádění hlídkové
činnosti zjištěna pomalovaná čekárna autobusové
zastávky Psáry, Štědřík. Událost byla zdokumentována a předána příslušnému odboru OÚ Psáry,
Dolní Jirčany.
yy 2. 10. ve 12.04 hod. přijala hlídka MP oznámení
o špatně parkujícím vozidle v nepřehledné
zatáčce v ul. Hlavní, Dolní Jirčany.
Strážníci po příjezdu na místo
zjistili řidiče vozidla a jeho protiprávní jednání vyřešili na místě
v blokovém řízení.
� 2. 10. od 15.30 do 17.15 hod.
dohlížela hlídka MP na veřejný
pořádek a bezpečnost při konání
veřejné obecní kulturní akce
Svatováclavské posvícení.
yy18. 9. ve 23.52 hod. přijala hlídka
MP oznámení o rušení nočního klidu
hlasitou reprodukcí hudby v ul. Pražská.
Po příjezdu na místo zjistili strážníci, že na
pozemku jednoho RD se koná oslava. Po výzvě
majitelka ihned hudbu ztišila a přislíbila i ztlumení
verbálního projevu, aby nedocházelo k rušení
nočního klidu.
yy Ve výše uvedeném období strážníci prováděli 3×
měření rychlosti a řešili 33 přestupků na úseku
dopravy a veřejného pořádku.
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Sport

Kroužek florbalu
v Psárech
Během probíhajícího školního roku 2016/2017
rozšířil obecní nabídku volnočasových sportovních
aktivit florbal. Díky laskavému souhlasu Jakuba
Adámka, ředitele Domova Laguna, objevují děti
v prostorách areálu kouzlo jednoho z nejpopulárnějších sportů současnosti. Činnost vede místní obyvatel
Jakub Menhart, šéftrenér florbalového klubu FBC
Start98 Kunratice, který celé hnutí zastřešuje. Ve
spolupráci s místní základní školou jsou zájemci
hravou formou seznamováni s pohybovými aktivitami, a je tak budován pozitivní vztah ke sportu. Do
pilotního ročníku projektu se zatím zapojilo 12 dětí,
organizátor má snahu rozšiřovat členskou základnu
v neustále probíhajících náborech. Napojení na

renomovaný tým s osmnáctiletou tradicí práce
s mládeží je zárukou materiálního a vědomostního
zázemí nejvyšší kvality. Lekce se konají každou středu
15.30–16.30 hodin v areálu Laguna. Všichni kluci
a holky jsou srdečně zváni. Další informace poskytne
Jakub Menhart na čísle 720 424 403.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Mistrovství České republiky v taekwondu ITF
O víkendu 12.–13. listopadu v brněnské městské
sportovní hale Vodova proběhl vrchol závodní sezóny,
a to Mistrovství České republiky 2016 v taekwondu
ITF. V Brně se shromáždilo rekordních 491 závodníků
z 28 taekwondo škol z celé České republiky.
První soutěžní den začal kategoriemi žáků, juniorů
a končil sebeobranami, které patří mezi nejatraktivnější závodní disciplíny jak pro diváky, tak pro závodníky samotné. Dalšími disciplínami jsou sportovní
boj, technické sestavy, speciální přerážecí techniky
a silové přerážení.
Následující den proběhl v režii seniorů a veteránů,
kterých bylo oproti žákům a juniorům o něco méně,
ale i tak se bylo pořád na co dívat. V neděli odpoledne
proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků neboli
mistrů České republiky pro rok 2016.
Jako škola jsme dokázali nasbírat velké množství
medailí, které nás dokázalo udržet v prvenství největšího počtu medailí, a to již po čtvrté v řadě. I přes
obrovskou konkurenci se všem našim závodníkům
podařilo předvést skvělé výkony. Tímto všem gratulujeme a zároveň jim chceme poděkovat za hezkou
reprezentaci školy.
Filip Olšan získal stříbrnou medaili ze sportovního
boje jednotlivců a Petr Skalický získal zlatou medaili
taktéž ze sportovního boje. Pavlas Ondřej získal jako
člen týmu dvě zlaté medaile. Krbcová Anna jako

členka týmu získala tři bronzové medaile. Za skvělé
úspěchy gratulujeme.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni
na tréninky, které pravidelně probíhají v Dolních
Jirčanech v místní ZŠ (Hlavní 12), každý pátek od
15.00 do 16.00 pod vedením mistra Martina
Zámečníka, VII. dan, tel. 603 302 739.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool
najdete na internetových stránkách www.tkd.cz.
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@
tkd.cz.
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS
k 7. 12. 2016 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým

1. Libčice
2. Holubice
3. Rudná
8. Štěchovice B
9. Tuchoměřice
10. Psáry
11. Roztoky
12. Hostivice
13. Jeneč
14. Úhonice

Záp. +

13
13
13

0

–

11 2
11 1
8 3

13
13
13
13
13
13
13

4
4
4
3
2
1
1

Skóre Body

0 67:13
1 58:16
2 36:15

35
34
27

5 4 23:23
3 6 23:45
2 7 23:36
3 7 28:54
3 8 20:31
2 10 20:53
2 10 6:42

17
15
14
12
9
5
5

Kultura
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy

241 950 791
e-mail:
info@muzeumjilove.cz
web:
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove

Srdečně vás zveme na Masopust
v Psárech, který se bude konat
4. 3. 2017 od 12 hodin.

Zveme vás na country večer, který se
koná 10. února od 20 hodin v Restauraci
Na Kopečku.

Těšit se můžete na skupinu Červená řepa v sestavě
Aleš, Dan, Míša, Pája a Vilém. Většina z nich se zná
více než 35 let, od časů, kdy spolu usedali v lavicích
pražského gymnázia, a od těch dob jejich životy
doprovází kamarádství a společné hraní. Jejich společným mottem je: „Pohoda, pohoda a pak zase
pohoda!“

Poslední zápas: Psáry – Choteč 3:1 (2:1)
Branky: Kore Gökmen 2, Horák Ondřej – Cherevko Vasyl

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

1. Libeř
2. Jílové B
3. D. Břežany
9. Jesenice B
10. Davle
11. D. Jirčany
12. Vestec B
13. Slapy
14. Hradištko

Záp. +

0

–

Skóre Body

13 10 2
13 9 2
13 9 1

1
2
3

43:16
44:20
34:21

32
29
28

13
13
13
13
13
13

8 23:38
7 23:23
8 26:34
7 26:40
9 18:65
9 23:40

15
14
13
12
10
8

5
4
4
3
3
2

0
2
1
3
1
2

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát

KURZY
SPOLEČENSKÉHO TANCE
JESENICE – SPOLEČENSKÉ
CENTRUM

Poslední zápas: Okrouhlo – D. Jirčany 3:2 (2:1)
Branky: Kůrka Ondřej. Neuberg Aleš. Bílek Daniel – Beneš Jan,
Škrabal Roman

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

0

–

1. Průhonice B
2. Bojanovice
3. Mníšek B
4. Zvole B
5. Psáry B
6. Klínec

Záp. +

11
11
12
12
12
12

9
9
8
7
7
6

0
0
2
2
1
2

2 53:17
2 34:20
2 48:26
3 38:26
4 47:27
4 36:26

27
27
26
23
22
20

11. D. Břežany B
12. Čisovice B
13. Libeň

12
12
12

2
2
0

3 7 30:58
1 9 28:67
1 11 16:60

9
7
1

Poslední zápas: Řevnice – Psáry B 1:3 (1:1)
Branky: J abálek Stanislav – Horák Ondřej 3

42

Skóre Body

Odpolední bruslení s hudbou
so 3. 12.
14.30–16.30
so 10. 12.
14.30–16.30
ne 25. 12.
13.00–15.00
po 26. 12.
13.00–15.00
út 27. 12.
14.00–16.00
st 28. 12.
14.00–16.00
čt 29. 12.
14.00–16.00
pá 30. 12.
16.45–18.45
so 31. 12.
14.00–16.00
ne 1. 1.
15.00–17.00
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2016

Základní
středa 18.30

od 11. 1. 2017
Mírně pokročilí
středa 20.30

od 11. 1. 2017
Více pokročilí
čtvrtek 18.30

od 12. 1. 2017
Speciální
čtvrtek 20.30

od 12. 1. 2017

www.kcjesenice.cz, dance.novacek@volny.cz
tel. 603 232 116, 603 525 034

celá strana na spad
celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/4 strany naležato
1/4 strany pro osobní
oznámení našich
občanů
1/8 strany
2. obálková strana
4. obálková strana

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

52

500,-

75

52

450,5000,6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %,
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu
s občany. Kontaktní e-mail: p
 sarskyzpravodaj@psary.cz.
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: 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: PROSINEC 2016, vyšlo 16. 12. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis
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