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Svatováclavské posvícení
Více na str. 30

Zpráva starosty

12

Staročeský advent

21

Co s přemnoženými
divočáky

32

Kalendář akcí

Důležitá telefonní čísla
a informace

setříděno podle data konání akce
3. 11., 17.30 hod.

EDUpoint – moderní
metody ve vzdělávání
na 1. stupni ZŠ

Zkrášlete svůj
vánoční stůl
OÚ Psáry

OÚ Psáry

18

5. 11., 13 hod.

Drakiáda

Lampionový průvod
sraz na jirčanské návsi

2. 12., 18 hod.

Malý jirčanský krampus
sraz na křižovatce ulic
Hlavní a Na Vysoké

21. 11., 17.30 hod.

Rozvoj a stimulace
psychomotorického
vývoje u dětí 3–6 let
RC Domeček

37

Obecní úřad – úřední hodiny

tel. 241 940 454 (v pracovní době)

Staročeský advent

47

21

Diskuzní středa

4
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OÚ Psáry
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15. 12., 15 hod.

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:

Předvánoční setkání

19

26. 11.

Předvánoční zájezd do
německého Bamberku

středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

OÚ Psáry

Informace pro chataře

Chatařům a chalupářům se Psárský zpravodaj
do schránek neroznáší, mohou si ho vyzvednout na obecním úřadě,
v trafice nebo ve sběrném dvoře.

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

Přihlaste se k odběru informačních SMS

Pro občany Psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o haváriích a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem
stačí jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je
dále třeba v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete
v levém sloupci v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte
své telefonní číslo.
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8–12, 13–17 hod.
8–12, 13–16 hod.
8–12, 13–18 hod.
8–12 hod.

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

Zasedání zastupitelstva
obce Psáry

19

23. 11., 14 hod.

2

pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

na dolnojirčanské návsi

14. 12., 18 hod.

Výlet do Terezína

22

20
3. 12., 13 hod.

22. 11.

OÚ Psáry

Divadelní představení
Vyhazovači
divadlo Radka
Brzobohatého

47

11. 11., 17 hod.

30. 11., 19 hod.
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19

© Alex White – Fotolia.com

sraz u klubovny
SK Čechoslovan

 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

27. 11., 13.30 hod.

z
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Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady obce Psáry

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2016 ze dne 24. 8. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 92/22–2016

I. schvaluje
V souladu s usnesením č. 61/17–2016 předložený
soupis víceprací od Michala Hávy na akci „Nátěr
a drobné opravy fasády objektu č. p. 13“ ve výši
23.900,- Kč bez DPH a souhlasí s jejich proplacením. Konečná cena díla činí 126.580,- Kč bez DPH.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 93/22–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o provedení stavby mezi obcí
Psáry a Martinem Görlichem na stavbu „Vodovodní
a kanalizační gravitační přípojka parc. č. 646/1
v k. ú. Dolní Jirčany ul. Slepá“ dle usnesení RO
č. 45/13–2016 ze dne 11. 5. 2016.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 94/22–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12–6011193/1 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce
a. s. na pozemku p. č. 90/5 v k. ú. Dolní Jirčany za
jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 95/22–2016

I. schvaluje
4. rozpočtové opatření na rok 2016 – bez navýšení,
přesun v rámci §.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 96/22–2016

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „1 ks sekačky na trávu s zavěšeným
4

žacím ústrojím vpředu – rider“ od:
1. Husquarna – prodej, servis Kučera Josef za cenu
211.440,- Kč bez DPH,
2. Křapáček Jiří J+A za cenu 173.380,- Kč bez DPH,
3. RAWA s. r. o. za cenu 176.945,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Křapáček
Jiří J+A za cenu 173.380,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 97/22–2016

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. manželům Ing. Pavlovi a Ing. Petře
Zlatohlávkovým – pozemek p. č. 410/5 v k. ú.
Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 98/22–2016

I. schvaluje
Pokácení 3 ks borovic s obvody kmene 143, 90
a 139 cm na pozemku p. č. 635/31 v lokalitě
Ořechovky v Dolních Jirčanech, 1 ks borovice
vejmutovky s obvodem kmene 108 cm na Sídl.
Štědřík nad domem č. p. 153 a 2 ks břízy bělokoré
s obvodem kmene 115 a 78 cm u fotbalového
hřiště v Dolních Jirčanech dle zpracovaného znaleckého posouzení ze dne 19. 8. 2016, a to i mimo
dobu vegetačního klidu z důvodu bezpečnosti.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
14. 12. 2016, 18 hod.
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Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Vlasta Málková

RO Usnesení č. 99/23–2016

I. bere na vědomí
Návrh Krajské správy a údržby silnic ve věci návrhu změny v silniční síti a to úseku bývalé silnice
II/105 od km 0,920 do km 1,030 v délce 0,110 km
do komunikací obce Psáry. Návrh bude projednán
zastupitelstvem obce.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 100/23–2016

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Petru Purmannovi – pozemek p. č. 465/480
v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 101/23–2016

I. bere na vědomí
Písařskou chybu, kdy v usnesení č. 96/22–2016
má správně být uvedeno, že předložené cenové
nabídky jsou vč. DPH.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 102/23–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o provedení stavby mezi obcí
Psáry a manželi Tvrdoňovými na provedení stavby
– přípojky k rodinnému domu na p. č. 593/8 v k. ú.
Psáry.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2016 ze dne 8. 9. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 103/24–2016
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na opravu čerpadla
zásahového vozidla LIAZ SDH Dolní Jirčany od:
1. Požární technika KOMET s. r. o. za cenu
57.852,- Kč bez DPH,
2. THT Polička s. r. o. za cenu 67.900,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Požární
technika KOMET s. r. o. za cenu 57.852,- Kč bez
DPH.
III. pověřuje
N. Alferyovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2016 ze dne 14. 9. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
o výměře 186 m2, parc. č. 497/34 – orná půda
RO Usnesení č. 104/25–2016
o výměře 506 m2, parc. č. 660/12 – ostatní plocha
I. schvaluje
o výměře 85 m2, parc. č. 660/14 – ostatní plocha
Úhradu vícenákladů spojených se svozem sepao výměře 164 m2, parc. č. 696/16 – ostatní plocha
race za období 01–08/2016 Technickým službám
Dolnobřežanska s. r. o., a to:
o výměře 327 m2, parc. č. 696/5 – ostatní plocha
• druhý svoz plasty 695 ks 117.249,97 Kč s DPH,
o výměře 105 m2, parc. č. 696/6 – ostatní plocha
• druhý svoz papír 202 ks 24.019,82 Kč s DPH.
o výměře 90 m² a parc. č. 696/7 – ostatní plocha
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
o výměře 122 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany za cenu
Návrh byl přijat.
celkem 3.216.155,- Kč.
II.
schvaluje
RO Usnesení č. 105/25–2016
Záměr
bezplatné výpůjčky pozemků, a to částí
I. schvaluje
pozemků parc. č. 60 o výměře 12 m2, parc. č. 75/1
Záměr prodeje pozemků, a to pozemku parc. č.
2
(PK 62) o výměře 203 m2, parc. č. 75/93 (PK 63) o vý75/92 – orná půda o výměře 1123 m , parc. č. 75/94
2
měře 210 m2, parc. č. 75/88 o výměře 103 m2, parc.
– orná půda o výměře 885 m , parc. č. 465/532 –
2
č. 75/95 o výměře 219 m2, parc. č. 465/1 (PK 695)
orná půda o výměře 20 m parc. č. 497/26 – orná
2
půda o výměře 176 m , parc. č. 497/32 – orná půda
o výměře 41 m2, parc. č. 497/2 o výměře 7 m2,
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parc. č. 497/4 (PK 697) o výměře 216 m2, parc. č.
497/27 o výměře 1017 m2, parc. č. 497/31(PK 697)
o výměře 132 m2, parc. č. 497/33 o výměře 295 m²
a parc. č. 497/4 (PK 697) o výměře 338 m², parc. č.
660/1 o výměře 125 m2, parc. č. 660/13 o výměře
1412 m2, parc. č. 660/5 o výměře 2762 m2, parc. č.
696/20 o výměře 57 m2, vše v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 106/25–2016

I. schvaluje
Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha–západ,
IČ 70840512 na vyřazení drobného majetku z evidence a jeho likvidaci dle předloženého soupisu.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 107/25–2016

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Nákup a servis multifunkčního
stroje pro tisk na formáty A3 a A4“ od:
1. RICOH Czech Republic s. r. o. za cenu 91,803,- Kč
bez DPH (72 %),
2. Office–centrum s. r. o. za cenu 51.780,- Kč bez
DPH (83 %),
3. Z+M servis, spol. s r. o. za cenu 44.581,- Kč bez
DPH (80 %),
4. C SYSTEM CZ a. s. za cenu 68.261,- Kč bez DPH
(58 %).
Hodnotícím kritériem byl součet nejnižší nabídkové ceny bez DPH, a to včetně dopravy a instalace,

a nejnižších provozních nákladů dle stanoveného
vzorce.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Office–
centrum s. r. o. za cenu 51.780,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
N. Alferyovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 108/25–2016

I. schvaluje
5. rozpočtové opatření na rok 2016 – bez navýšení,
přesun v rámci §.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 109/25–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Předmětem smlouvy je spolupráce při rozvoji
vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální
Univerzitou třetího věku. Studijní poplatek stanovuje u jednotlivých kurzů univerzita. Výnosy
ze studijních poplatků jsou příjmem univerzity
v plném rozsahu. Tato smlouva nahrazuje smlouvu
č. 16/2014.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této
smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2016 ze dne 14. 9. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák,
Vladimír Kadeřábek, Ing. Antonín Rak, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, Pavel Kuka, Pavel Otruba, Ing. Petr
Jaško, Ing. Roman Štípek
Nepřítomni: M
 gr. Jakub Adámek

Usnesení č. 35/4–2016

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky
Málkové o činnosti obce.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 36/4–2016

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení č. 37/4–2016

37263/2016/Pa/Psáry, č. j. MUCE 54683/2016 OUP
I. mění
Usnesení zastupitelstva obce č. 4/1–2016, bod b)
ze dne 17. 2. 2016 (pouze u návrhu č. 31) a rozhodlo, že návrh č. 31 na pozemku parc. č. 178/1 v k. ú.
Dolní Jirčany na pořízení územního plánu bude
projednáván v rámci pořizování Územního plánu
obce Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. – využití
pozemku na VKP nebo jiný ekologicky stabilizující
prvek.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 3 (Kuka,
Otruba, Kadeřábek).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 39/4–2016

I. souhlasí
S bezúplatným převodem vyřazeného bývalého
úseku silnice II/105 od km 0,920 do km 1,030 (UB
1242A241) v délce 0,110 km ze sítě krajských silnic
Stč. kraje do vlastnictví obce Psáry.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 40/4–2016

I. schvaluje
6. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016

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

Usnesení č. 41/4–2016

I. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace
v ulici Sportovců, v k. ú. Dolní Jirčany“.
II. rozhoduje
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávacího řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče Silnice Chmelíř
s. r. o., se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ
326 00, IČ 27977951 za cenu 3.397.343,56,- Kč bez
DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu uzavřít smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem Silnice Chmelíř s. r. o., se
sídlem Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 326 00,
IČ 27977951.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2016 ze dne 27. 9. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 110/26–2016

I. schvaluje
Pokácení 2 ks hrušně obecné s obvody kmene 150
a 120 cm na pozemku par. č. 93/1 u silnice II/105 – ul.
Pražská v Dolních Jirčanech dle zpracovaného znaleckého posouzení ze dne 24. 8. 2016 a to i mimo
dobu vegetačního klidu z důvodu bezpečnosti.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 111/26–2016
I. schvaluje
Záměr prodeje pozemku a to pozemku parc. č.
129/72, ostatní plocha o výměře 7 m² v k. ú. Dolní
Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m².
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2016 ze dne 5. 10. 2016

V souladu s §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavební řádu (stavební
zákon) a na základě změněného stanoviska MěÚ
Černošice, odboru územního plánování, spis. zn. uup:

Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
III. určuje
RO Usnesení č. 112/27–2016
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědI. souhlasí
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz„Oprava vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry,
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
v k. ú. Dolní Jirčany“.
veřejných zakázek na akci „Oprava vodovodu na
IV. určuje
ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, v k. ú. Dolní Jirčany“.
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro
II. jmenuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, v k. ú.
rozsahu na akci „Oprava vodovodu na ppč. 621/4 +
Dolní Jirčany“.
621/7 Psáry, v k. ú. Dolní Jirčany“ ve složení: Vlasta
Málková, Renáta Sedláková, Nikola Alferyová jako
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
náhradníci Iva Janečková.
Návrh byl přijat.
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I. bere na vědomí
Protokol o kontrole provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě v příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Psáry, IČ 70840512
ve dnech 18. 5. až 30. 6. 2016.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 38/4–2016

Usnesení č. 42/5–2016
I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) a Středočeským krajem (kupující). Předmětem
smlouvy je převod pozemků 75/92 – orná půda
o výměře 1123 m², 75/94 – orná půda o výměře
Psáry
Středoč.
885 m²,
465/532 – orná půda
o výměře kraj
20 m²,
497/26Psáry
– orná půda o výměře
176 m², 497/32
Středoč.
kraj–
orná půda o výměře 186 m², 497/34 – orná půda
14,67
20,76
o výměře 506 m², 660/12 – ostatní plocha o výmě18,43
44,7plocha o výměře
ře 85 m², 660/14 – ostatní
164
m², 696/5 – ostatní plocha
o
výměře
105
m²,
696/6
13,75
4,76
– ostatní plocha o výměře 90 m², 696/7 – ostatní
10,68
plocha o výměře 122
m², 696/16 – ostatní 13,05
plocha
o výměře 162 m² o celkové
m² vše
3,88 výměře 3624 10,13
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 3.216.155,- Kč.
6,54
7,77
II. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující)
a Římskokatolickou farností Jílové u Prahy (prodávající). Předmětem smlouvy je převod pozemku
p. č. 497/22, orná půda o výměře 536 m² v k. ú.
Dolní Jirčany za cenu celkem 388.600,- Kč.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou
poděkovat za podporu ve volbách do zastupitelstva
Středočeského kraje. Výraznou podporou kandidátky
STAN (Starostové a nezávislí) v naší obci se ziskem
44,7 % jste pomohli ke změně ve vedení našeho
kraje. Věřím, že po ustavení nové koalice bude díky

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
List1
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 43/5–2016
I. bere na vědomí
Zápis JŘBU o dodatečných službách ke zpracování
projektové dokumentace stavby Nová škola pro
Psáry a Dolní Jirčany.
II. schvaluje
Uzavření dodatku
16 č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace uzavřené dne
4. 4. 2014 mezi15
obcí Psáry a RAP partners s. r. o nyní
SOA architekti11
s. r. o., IČ 28495471. Předmětem
dodatku je navýšení ceny dodatečného díla
10
o 200.600,- Kč bez DPH a úpravu čl. VII. smlouvy.
8
III. pověřuje
Starostu Milana5
Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 2 (Čihák,
Štípek).
Návrh byl přijat.

45
strany
ANO 2011
40
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská 35
demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
TOP 09
30

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel)
a SK Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve výši
120.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů na dobudování oplocení fotbalového areálu.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Psáry
Středoč. kraj

strany

Prořezání a kácení
stromů z lana

Reality Valášková
realitní a zprostředkovatelské služby

Střechy, okapy, fasády
a
a jiné práce ve výškách
an

A

této podpoře možné řešit i problémy
v našem regionu. O agendě, která se nás týká, Vás
budu informovat. Jedná se zejména o mosty na
krajské komunikaci, které výrazným způsobem zhoršují průběh povodňových škod v centrální části Psár
a narovnání tolik kritizované dotační politiky.

Graf volebního zisku stran v procentech – porovnání
výsledků v Psárech a ve Středočeském kraji

Usnesení č. 44/5–2016

Na základě opakovaných žádostí našich občanů jsme jednali s Českou
poštou o rozšíření otevírací doby pošty v Psárech.
Z jednání vyplynulo, že
pošta sice nemůže navýšit
stávající počet hodin,
vyjde nám ale vstříc jejich přesunutím ve středu až
do 19 hodin.
Od 1. 12. 2016 dochází na poště 252 44 Psáry
k úpravě hodin pro veřejnost:
pondělí
08.00–11.00
13.00–17.00
úterý
08.00–11.00
13.00–17.00
.
středa
08.00–11.00
15.00–19.00
Í
L
at
r
čtvrtek
08.00–11.00
13.00–17.00
S
ok
VI
pátek
08.00–11.00
13.00–17.00
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Milan Vácha, starosta

Volby do zastupitelstev krajů

Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák,
Vladimír Kadeřábek, Olga Kramosilová, Pavel Kuka, Ing. Petr Jaško, Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek
Nepřítomni: I ng. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Pavel Otruba

zisk stran v procentech

a
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2016 ze dne 5. 10. 2016
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Informace z obce

Vít Olmr, radní
Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v srpnu a září 2016
9odstraňování
9
větví zasahujících do komunikací,
jejich nakládání a odvoz – Jílovská, Pražská, Pod
Strání, Pod Vápenkou,
9odstraňování
9
větví zakrývajících dopravní
značení,
9sekání,
9
hrabání a odvoz trávy Štědřík, dětská hřiště,
veřejná prostranství Dolní Jirčany, Psáry,
9odstranění
9
poškozeného a instalace nového
sloupku v komunikaci Gen. Peřiny,
9demontáž
9
a odvoz dřevěných altánků a pergol
z lokality Gen. Peřiny a Zátopkova,
9úprava
9
a úklid pozemku v ul. K Junčáku,
9vysekání
9
ploch pro akci „Pohádkový les“,
vjezdové části komunikace v lokalitě
9oprava
9
Ořechovka,
9oprava
9
cesty V Dolcích,
9nový
9
nátěr autobusových čekáren v místech
posprejování,
9úklid
9
a příprava altánu na pobytové louce na
Štědříku pro svatební obřad,
9příprava
9
návsi v Dolních Jirčanech na dožínky,
cesty Úvozová + umístění svodu na dešťové
9oprava
9
vody,
9oprava
9
kanálové vpusti ul. Jílovská,
9úklid,
9
odstranění drnů a naplavenin ze zámkové

dlažby ul. A. Šimka, odstranění naplavenin ul.
Hlavní, K Hlásovu,
9nátěr
9
hřbitovní zdi v Dolních Jirčanech,
9obnova
9
nátěrů přechodů pro chodce na krajské
silnici v obcích,
9čištění
9
svodů na dešťovou vodu na
komunikacích,
9umístění
9
a betonáž žlabů na odtok dešťové vody
ul. Ke Kukaláku u vodárny,
9čištění
9
vpustí na dešťovou vodu vč. vysypávání
záchytných košů na místních komunikacích,
zábradlí na můstky ul. Duhová, U Studny
9instalace
9
+ nátěr,
9úklid
9
příkopů podél krajské silnice v průjezdním
úseku obcí, sběr odpadků po obcích podél
komunikací,
9instalace
9
a zabetonování patek pro instalaci nového altánu v ul. Zátopkova,
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.

Upozornění – nezapsané nemovitosti
Během měsíce srpna a září došlo k digitalizaci
katastru nemovitostí v Psárech a Dolních Jirčanech.
Nově lze tedy dohledat i pozemky, které byly dosud
uvedeny pouze v historickém pozemkovém
katastru.
V této souvislosti chceme upozornit majitele
nemovitostí v níže uvedeném seznamu na nesoulad
skutečnosti se stavem v katastru nemovitostí. Jedná
se o stavby, které nejsou v katastru zapsány vůbec,
případně jejich skutečná výměra zjevně neodpovídá
zápisu. V posledních letech jsme již těmto majitelům
dvakrát zaslali výzvu k nápravě. Nyní mají majitelé
poslední možnost zjednat nápravu dříve, než tento
nesoulad začnou řešit příslušné úřady státní správy.
Pokud budete mít jako majitelé nemovitostí jakékoliv
dotazy nebo připomínky, kontaktujte, prosím,
Mgr. Lenku Houškovou na tel. 606 060 737 nebo na
houskova@psary.cz.
10

Nová mobilní aplikace pro obyvatele Psár a D. Jirčan
Pro naše občany je nyní připravena nová mobilní
aplikace „Obec Psáry“, která usnadňuje komunikaci
občanů s obecním úřadem a naopak. V rámci aplikace
nejen získáte aktuální informace, ale máte rovněž
možnost přečíst si Psárský zpravodaj, informace na
úřední desce či nahlédnout do fotogalerie. Neméně
důležitá je možnost kontaktovat obecní úřad s vaším
problémem, případně technické pracovníky pro

nahlášení závad (nefunkční osvětlení,
výmoly na silnici, nevyvezený odpad
apod.) Uživatelé této aplikace budou
navíc informováni o důležitých věcech pomocí notifikačních zpráv.
Aplikaci pro Android si můžete stáhnout na Google
Play na adrese b
 it.ly/2ejs6FI, uživatelé Apple pak
v App Store na adrese apple.co/2emgFyL.

Milan Vácha, starosta

Pozemky s objekty nezapsanými v katastru
nemovitostí
k. ú. Dolní Jirčany
parcelní číslo 59/7, 75/16, 113/2, 137/6,7, 141/11,
309/3, 333/12, 333/20, 333/30, 343/45, 343/143,
465/48, 465/103, 465/142, 635/15, 635/44, st. 666
k. ú. Psáry
parcelní číslo 409/9, 583/64, 587/10, 610/23, 689/28,
770/1, 924/8, 1011/6
Pozemky s objekty, které jsou v nesouladu
s objekty zapsanými v katastru nemovitostí
k. ú. Dolní Jirčany
stavební plocha 64, 188, 265, 298, 441, 459
k. ú. Psáry
stavební plocha 134, 153, 163, 165, 190, 206, 212,
243, 251, 419, 440, 442, 456, 748
parcelní číslo 583/12
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2016
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Milan Vácha, starosta

Ing. Jana Vondrušková, technický úsek VHS Benešov

Zpráva o činnosti obce v uplynulých měsících

Psárské vodojemy a jejich pravidelná údržba

Nádržka v Psárech – během letních měsíců proběhla úprava stavidla na nádržce v Psárech. Během
prací se využilo okamžiku, kdy byla nádržka zcela
vypuštěna a přizval se odborník k posouzení aktuál
ního stavu. Z tohoto posouzení vyplývá, že břehy
nádržky jsou nestabilní a dno naprosto nevyhovuje.
Pamětníci pamatují, že před mnoha lety byly do
nádržky navezeny kameny, na které pak desítky let
sedalo bahno. To byl i důvod, proč bylo pro rybáře
těžké se o nádržku starat. Na základě posouzení jsme
se rozhodli připravit projektovou dokumentaci revitalizace nádržky. Počítáme se zpevněním břehů
a odtěžením kamenů a bahna. Jakmile získáme
potřebná povolení, rekonstrukci nádržky
zrealizujeme.

Dostatek pitné vody pro obec Psáry a Dolní Jirčany
zajišťují dva zemní vodojemy – VDJ Vápenka (2 x
200 m3) a VDJ Vysoká (2 x 150 m3). Pitná voda čerpaná
z podzemního vrtu do úpravny vody v Psárech se
dále čerpá do vodojemu Vápenka. Odtud je gravitačně zásobeno dolní tlakové pásmo a pomocí ATS
také zástavba v horním tlakovém pásmu Psár. K akumulaci podzemní pitné vody pro jihovýchodní část
Dolních Jirčan slouží vodojem Vysoká, do něhož se
voda ze Psár čerpá pomocí ATS Štědřík.
VHS Benešov jako provozovatel vodovodní sítě
provádí každoročně na těchto významných objektech
pravidelnou preventivní údržbu. Ta zahrnuje jednak
revize tlakových nádob a revize elektrických zařízení
ve vodojemech, jednak údržbu pozemků kolem nich.
Sekání trávy v oplocených areálech vodojemů je
prováděno dle potřeby obvykle dvakrát v období
duben – červen každého roku. Z důvodu zajištění
kvality pitné vody, která je pravidelně kontrolována
laboratoří VHS Benešov, se každoročně provádí čištění
akumulačních nádrží vodojemů. Zároveň s tím se
také kontroluje funkčnost a provozuschopnost
vodárenských armatur na vodojemech.

Měření hluku – Pražský okruh. V měsíci říjnu
probíhají na dvou nemovitostech dodatečná měření
hluku z pražského silničního okruhu. Ředitelství silnic
a dálnic vyhovělo našemu požadavku a provádí
dlouhodobé měření. Vyhodnocení by mělo být
hotové koncem ledna. Kritickým místem je chybějící
val v místě napojení na uvažovanou dálnici D3 a úsek
u kruhového objezdu, kde sjezd není chráněn vůbec
a navíc u mostové konstrukce chybí asi 20 metrů
valu.
Přeložka komunikace II/105 – kruhový objezd.
O prázdninách byli obesláni všichni majitelé pozemků
s návrhy kupních smluv. I naše obec pro urychlení
získání stavebního povolení i samotné výstavby
svolala mimořádné zastupitelstvo, které prodej
potřebných pozemků pro Středočeský kraj schválilo.
Zahájení stavby investor plánuje v polovině roku
2017.
Komunikace Slunečná – v poslední době jsme
byli často dotazováni na aktuální stav ulice Slunečná.
Bohužel došlo k odvolání do územního řízení, které
12

vydání územního rozhodnutí zpozdilo. Předpokládáme, že stejný účastník podá odvolání
i do stavebního řízení. Termín vydání stavebního
povolení nelze ani při nejlepší vůli přesněji odhadnout. Není tedy pravdou, že by se komunikace včetně
odvodnění odkládala z důvodu nedostatku finančních
prostředků, zpoždění je dáno pouze nevydaným
stavebním povolením. II. etapa výstavby komunikace
(kratší část ulice Slunečná), která je na soukromých
pozemcích, se bude administrativně připravovat.
Pokud dojde s vlastníky k rozumné domluvě, tak se
i tento úsek připraví k realizaci. S výstavbou plynu
v této ulici nepočítáme, neboť Pražská plynárenská
nemá zájem rozšiřování plynovodu v této oblasti
finančně podpořit.
Sekání vysoké trávy – s ohledem na neúnosnou
situaci s přemnožením divokých prasat jsme oslovili
majitele neudržovaných pozemků uvnitř obce.
Pravidelná údržba zeleně společně se systematickou
prací myslivců by měla pomoci, aby divoká prasata
nevnikala na zahrady a udržované pozemky v obci.
Naléhavě prosíme všechny obyvatele, aby neskladovali za ploty jablka, posekanou trávu a jiný
bioodpad.
Zastavění „Třešňovky“ na Vysoké – na zářijovém
zasedání zastupitelstva většina zastupitelů odhlasovala, že nechtějí výstavbu nových domů v této lokalitě
(nyní pás zeleně, dříve oblíbený třešňový sad). Majitel
pozemků se znovu obrátil na zastupitele, neboť na
svém záměru stavět zde rodinné domy trvá. Je tedy
možné, že některý ze zastupitelů bude chtít tuto
otázku opět otevřít na prosincovém zastupitelstvu.
O průběhu vás budeme informovat.
Ulice Sportovců – v druhé polovině října byla
zahájena výstavba komunikace v ulici Sportovců. Za
komplikace s dopravou v této lokalitě se omlouváme.
Dokončení předpokládáme do 20. 12. 2016.

Oba vodojemy jsou dvoukomorové, proto lze čistit
komory postupně a nedochází k přerušení dodávky
vody odběratelům. Podle doby zdržení vody ve
vodojemu se předem uzavře přívod vody do komory
vodojemu, aby převážná část vody odtekla do spotřebiště a nedocházelo ke zbytečným ztrátám pitné
vody. Poté se komora vypustí a následně se stěny
a dno vodojemu čistí pomocí tlakové vody. Vnitřní
povrch komor se následně desinfikuje tlakovou
tekutinou, která je zředěným roztokem chlornanu
sodného, a ještě se opláchne vodou do výpusti.
Nakonec se komora napustí a uvede do provozu.
Takto jsou postupně vyčištěny všechny čtyři komory
psárských vodojemů.
Obdobně jako v minulých letech se tato čištění
budou také letos provádět v průběhu října a listopadu. Častější přítomnost cisterny a našich techniků
v těchto dnech kolem vodojemů tedy neznamená
žádné omezení dodávky pitné vody nebo snížení její
kvality.

Kvalita vody ve vodojemech je preventivně chráněna dodáváním chlornanu sodného. Příznivě působí
i tma a nízká teplota. K znečištění vodojemů dochází
především mechanickými i chemickými látkami, které
nejsou zdravotně závadné a usazují se na stěnách
a dně vodojemu. Jedná se o drobný písek, který může
vnikat při poruchách vodovodních řadů, nebo uvolnění vápenných usazenin na stěnách potrubí, či
chemických látek, např. železa. Proto je nutné tyto
usazeniny pravidelně odstraňovat.
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Lucie Libovická

Přinese nový zákon více klidu či administrativy?

© Syda Productions – shutterstock.com

Hluk, zejména v nočních hodinách, je častým tématem diskuzí na obecním webu. Vzhledem k tomu, že od
října vstoupila v platnost nová legislativa týkající se této problematiky, položili jsme několik otázek starostovi
Milanovi Váchovi.
 Je v naší obci rušení nočního klidu opravdu tak
v době nočního klidu.
velkým problémem?
 Jak příprava vyhlášky probíhá konkrétně v naší
obci?
Předně bych chtěl říct, že na webových stránkách
Oslovili jsme naše spolky a organizátory různých
se většinou jedná o anonymní diskuzi, kde často píše
akcí, aby nám zaslali své požadavky na akce v roce
velmi malý počet přispěvovatelů a nejednou i dis-

kutuje jedinec sám se sebou. Tento přístup a anonymní diskuze často posouvají dojem z veřejného
mínění. V každém případě i v naší obci jsme problém
s hlukem řešili několikrát.
 Jaká jsou tedy práva občanů?
Legislativa se neustále mění. Do letošního října
měly obce pravomoc povolovat výjimky jednotlivým
organizátorům akcí poměrně pružně. Rady obcí
mohly rozhodovat na základě žádostí. Od 1. 10. 2016
ale přichází další změna. Spočívá v tom, že obec musí
přijmout obecně závaznou vyhlášku se specifikací
konkrétních akcí. Toto opatření reaguje na judikaturu,
která požaduje, aby byl občan v dostatečném předstihu informován, že bude krácen na svých právech
14

2017. Na prosincovém zastupitelstvu projednáme
schválení obecně závazné vyhlášky, kde tyto akce
uvedeme. Jistě navrhneme i Silvestra a čarodějnice.
Je zvykem, že se akce povolovaly do dvou hodin
ráno. Předpokládám, že se nepůjde nad tento čas.
 Taková možnost existuje?
Ano. Máme pravomoc odsouhlasit i akce na celou
noc, ale v průběhu času se ukazuje, že druhá hodina
ranní je dostačující.
 A co soukromé akce jako narozeniny a svatby?
Vyhláška bude řešit pouze akce celoobecního
a nadregionálního významu. Soukromé akce budou
muset respektovat noční klid.
 Je tato nová úprava s povinnou specifikací akcí
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na rok dopředu pro obec výhodná?
Chápu, co chtěl zákonodárce říct, ale pokud vznikne nějaká akce „narychlo“, např. rodák z nějaké obce
dosáhne významného výsledku či místní sportovec
postoupí do finále na mistrovství světa apod., tak
změnu vyhlášky s ohledem na lhůty není obec
schopna schválit. Konkrétně za mne osobně nevím,
jestli změna bude znamenat zlepšení.
 Jak to myslíte?
No popravdě řečeno, dlouhodobě se mi nedaří
přesvědčit občany, kteří si na hluk stěžují, že jim jako
starosta nemohu příliš pomoci. Standardní cesta je
zavolat policii, která situaci posoudí, zaprotokoluje
a postoupí dále k řešení. Někdy mi v noci volají lidé,
ať si to jdu poslechnout, že je někde příliš velký hluk.
I kdybych se tam vydal a uznal, že hluk je dle mého
pocitu nadměrný, tak k tomu v případě sporu nebude
přihlédnuto a přestupková komise nebo právní
zástupce protistrany by se tomu asi jenom zasmáli.
Noční volající mne někdy zvou, abych si poslechl
hluk od souseda a nahlásil to na policii, aby soused
nezjistil, že to jsou oni, kdo si stěžují. Opravdu je
nutné případné podezření na překročení hlukových
limitů oznámit policii nebo podat oficiální stížnost
na obecní úřad, který ji postoupí dále na přestupkovou komisi Městského úřadu Jílové u Prahy. Jiné
řešení není. Nedávno se jeden starosta tyto stížnosti
snažil řešit sám (aby ušetřil za platbu pro přestupkovou
komisi) a dostal za to podmíněný trest.
 Vy osobně považujete problém s nadměrným
hlukem v obci za významný?
No, na to se moc nedá odpovědět. Lidé jsou různí
a mají i rozdílnou citlivost. Na jaře se například hrál
od 17 hodin fotbalový zápas „béčka“ a na základě
stížnosti měřila hluk hygienická stanice z Prahy. Poté
to přes advokátní kancelář dorazilo i na přestupkovou
komisi.
 A jak to dopadlo?
Nevím přesně, ale mám dojem, že to bylo odloženo. Moc si nedovedu představit, že by to dopadlo
jinak.
Abych se však ještě vrátil k těm sousedům. Řeší
se tu i nahlas kokrhající kohout nebo hluk od bazénu.
Já osobně mám ze dvou stran sousedy, kteří mají
bazén. Dokonce zastřešený. Někdy je tam opravdu
hluk, ale nikdy by mne nenapadlo si stěžovat na děti,
že příliš výskají, když skáčou do vody. Ale jak říkám,
každý jsme jiný. V každém případě určitá neochota
ustoupit ze svého se naší společnosti prodražuje.
 Můžete být konkrétní?
Tak například hospodský pošle žádost na obec.
Ta připraví obecně závaznou vyhlášku. Zastupitelstvo
obce takovou vyhlášku přijme. Tato vyhláška se

odesílá na ministerstvo vnitra, kde jí posoudí, a buď
ji odsouhlasí nebo vrátí k přepracování. Další riziko,
že na podnět přijede na měření hygienická stanice,
advokáti vše sepíší a jako v již popsaném případě
věc řeší přestupková komise. No a to mluvíme o vesnické tancovačce. Tento směr, kterým naše společnost
směřuje, je čím dál náročnější. Jak na lidi samotné,
tak na právníky i stát. Za těchto okolností bohužel
nejspíš bude vznikat prostor pro další desetitisíce
státních úředníků, kteří budou obyčejným lidem
vymezovat mantinely pro jejich život.
 Domníváte se, že to jde bez zákazů a vyhlášek?
V souvislosti s hlukem se pokouší v jedné obci na
českobudějovicku nahradit vyhlášku jakousi „sousedskou dohodou“. Tedy že se na něčem lidé shodnou
a budou to dodržovat. Myslím, že na některých
menších obcích to může fungovat. Při pohledu na
chování některých jedinců si to u nás představit ale
nedovedu.
 Takže v prosinci budeme chytřejší?
Ano. Na prosinec připravíme vyhlášku s výčtem
akcí, které se budou konat v roce 2017. Sám jsem
zvědav, jak se nový systém zaběhne a třeba skutečně
pomůže k lepší přehlednosti, která povede k menšímu
počtu stížností.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Nová škola Psáry – krok za krokem

Na jaře bylo v celostátních médiích o nové škole
pro Psáry hodně slyšet – a nyní jakoby vše utichlo
a nic se nedělo. Je tomu opravdu tak? Byť se to může
zdát, opak je pravdou. Po jarních vyjednáváních
a rozhovorech pro televize i noviny nastaly měsíce
práce za stolem. Velký tým lidí dennodenně pracoval
na projektové dokumentaci pro stavební povolení,
která je nyní připravena, pan starosta vedl dlouhá
jednání jak na ministerstvu školství, tak se zřizovateli
ostatních škol, které budou zařazeny do projektu
posílení kapacity v oblasti kolem Prahy. Zpracovával
statistická data z regionu a připravoval podklady pro
stanovení parametrů výzvy. Na úřadě jsme ladili
investiční záměr, rozpočty a harmonogramy projektu.
Důležitým milníkem na cestě bylo zářijové schválení
alokace na výstavbu škol v návrhu státního rozpočtu
na rok 2017. V současné době Středočeský kraj
vykupuje pozemky na výstavbu kruhového objezdu
na začátku Dolních Jirčan, v těsné blízkosti plánované
školy. Bohužel, vydání stavebního povolení na novou
školu je podmíněno vydáním stavebního povolení
na zmiňovaný kruhový objezd. A dle podmínek
dotační výzvy můžeme soutěžit zhotovitele stavby
nové školy až po vydání stavebního povolení. Většina
dalších kroků je tedy vzájemně provázána, ale když
vše půjde podle plánu, příští rok touto dobou by se
16

již mohlo stavět!
Co již máme za sebou
yy 2011 projektový záměr „Nová škola – studie pro
ověření vhodnosti nové lokality“,
yy 2012 lokalita schválena 5. změnou územního
plánu,
yy jaro 2013 výkup pozemků v ceně 5.125.000,- Kč,
yy červen 2013 – leden 2014 architektonická
soutěž,
yy 10. 2. 2014 slavnostní vyhlášení vítěze ministrem
školství PhDr. Marcelem Chládkem, MBA,
yy 3/2014 podpis smlouvy s vítězem soutěže na
dopracování studie a projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí,
yy 8/2014 zahájení územního řízení,
yy 12/2014 dopravní studie připojení školy na plánovaný kruhový objezd,
yy 1–2/2015 jednání s ministerstvem dopravy, ŘSD
a KÚ Středočeského kraje o výstavbě kruhového
objezdu,
yy 1–2/2015 jednání s MŠMT a MFČR o možnostech
realokace finančních prostředků za účelem podpory zvyšování kapacit regionálního školství,
yy 18. 1. 2016 paní Ing. Doležalová z ministerstva
financí navštívila Dolní Jirčany a pečlivě se seznámila s konkrétní situací v naší obci, prohlédla si
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všechny čtyři stávající školní budovy i pozemek,
na němž je plánována výstavba nové školy,
yy 10. 3. 2016 došlo k uzavření smlouvy mezi obcí
Psáry, Středočeským krajem a Krajskou správou
a údržbou komunikací o spolupráci při výstavbě
nové školy a přeložky komunikace II/105. Podpis
dohody byl podmínkou pro povolovací řízení nové
základní školy,
yy 17. 3. 2016 Svaz měst a obcí České republiky
delegoval jako svého zástupce starostu Milana
Váchu do skupiny pro přípravu strategie řešení
nedostatečné kapacity škol v České republice,
yy 26. 4. 2016 ministr financí Andrej Babiš a ministryně
školství Kateřina Valachová navštívili osobně
ZŠ Psáry. Přislíbili nám finanční podporu pro stavbu
nové školy. Oba ministři rovněž vyjádřili přání, aby
se začalo stavět co nejdříve,
yy 6/2016 vydání územního rozhodnutí,
yy 7–8/2016 příprava investičního záměru pro MŠMT,
yy 8/2016 dokončena projektová dokumentace pro
stavební povolení,
yy 8/2016 Milan Vácha na MŠMT spolupracuje při
definování podmínek individuální dotační výzvy,
yy 9/2016 odeslání investičního záměru včetně
technických parametrů a statistických údajů na
MŠMT,
yy 9/2016 alokace finančních prostředků v návrhu
státního rozpočtu na výstavbu nových škol,
yy 10–12/2016 výkup pozemků na výstavbu kruhového objezdu – vydání stavebního povolení pro
školu je podmíněno vydáním stavebního povolení
pro kruhový objezd.
Co nás ještě čeká (předpokládané termíny)
yy prováděcí projektová dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – 12/2016,
yy podání žádosti o stavební povolení – 1/2017,
yy vyhlášení dotační výzvy – konec roku 2016,

yy podání dotační žádosti – začátek roku 2017,
yy rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace – březen–
duben 2017,
yy vydání stavebního povolení na kruhový objezd
– 5/2017,
yy vydání stavebního povolení na novou školu
– 6/2017,
yy veřejná zakázka na zhotovitele stavby 6–9/2017,
yy zahájení výstavby nové školy 10/2017,
yy zahájení provozu nové školy – v průběhu školního
roku 2018/2019.
Kam s dětmi na druhý stupeň?
Do doby, než se postaví nová škola, bude v naší
obci stále jen 1. stupeň ZŠ. Děti měly v uplynulých
letech možnost pokračovat na 2. stupni ve škole
v Jílovém na základě smlouvy o spádovém obvodu,
uzavřené mezi obcemi Psáry a Jílové u Prahy. Bohužel,
Jílové rozhodnutím zastupitelstva tuto smlouvu v létě
vypovědělo. Pro naše děti se v praxi ovšem nic moc
nemění – Jílové i nadále bude přijímat přednostně
děti ze Psár a Dolních Jirčan do obsazení kapacity
6. ročníku – pro příští rok paní ředitelka z Jílového
počítá s přibližně 15 místy pro naše školáky. Z dotazníku, který rodiče páťáků vyplňovali, vyplynulo, že
více jak 36 % dětí bude usilovat o přijetí na osmiletá
gymnázia. Další možností je přestup na některou
z pražských základních škol či na školy v okolních
obcích – především Kamenice, Sulice, případně
Jesenice. Starosta Milan Vácha rovněž jedná o možnosti otevření „detašované“ 6. třídy v kamenické
škole a zajištění případného školního autobusu.
Umístění páťáků budeme řešit flexibilně ve spolupráci
se Středočeským krajem, do jehož kompetencí určení
spádovosti náleží. Od školního roku 2018/2019
bychom rádi zajistili výuku 6. ročníku již přímo
pod ZŠ Psáry – nejdříve v náhradních prostorech
a po dokončení stavby již v nové škole.
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Zkrášlete svůj vánoční stůl!

Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Než začnou vánoční svátky,
můžete si na obecním úřadu
vlastnoručně vyrobit adventní
věnec či jiné vánoční dekorace.
Zájemci se sejdou 27. listopadu
od 13.30 do 17 hodin. Vzhledem
k omezenému počtu míst je
nutná rezervace na e-mailu:
vodickovab@seznam.cz, kde si
můžete zároveň objednat korpusy na věnce, podkalíšky na
svíčky a svíčky ve vaší oblíbené
či zvolené barvě. Na místě budou
jako obvykle k dispozici větve,
vázací drát a přízdoby laděné do
barvy stříbrné, zlaté, červené,
modré, a také přízdoby
přírodní.
Vstup je zdarma, občerstvení
je vítáno.
Platit na místě budete pouze
skutečně odebraný materiál.

Kalendář akcí pro seniory

Zveme Vás na výlet do Terezína, který 22. listopadu pořádá základní škola ve spolupráci s obecním
úřadem. Zájemci se mohou přihlásit do 10. listopadu
u místostarostky Vlasty Málkové, která ráda zodpoví
i případné dotazy (tel. 602 714 101, e-mail: malkova@
psary.cz), a zaplatit na úřadu u pí Šimkové. Cena pro
děti je 110 Kč, pro seniory 160 Kč a pro ostatní 200 Kč.
Odjezd autobusu je plánován v 7.20 hod. od pekárny
v Psárech, v 7.25 hod. od OÚ Psáry a v 7.30 hod.
z jirčanské návsi. Návrat je předpokládán kolem
13 hodiny.
Více informací o náplni výletu najdete na straně
37 tohoto časopisu.

každý týden
úterý Korálkování
15.00 Mozaika
středa Zdravotní cvičení
9.30 Laguna
listopad a prosinec
3. 11. Kavárnička
10.00 Mozaika
8. 11. Výuka country tanců
14.00 Mozaika
10. 11. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
14. 11. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
22. 11. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
24. 11. Kurz keramiky
9.00 Laguna
1. 12. Kavárnička
10.00 Mozaika
8. 12. Kurz keramiky
9.00 Laguna
13. 12. Výuka country tanců
14.00 Mozaika
13. 12. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
15. 12. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
Bližší informace vám podá Vlasta Málková,
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Předvánoční
setkání

Zveme Vás na divadelní představení Vyhazovači
v Divadle Radka Brzobohatého, kam se společně
vydáme 30. listopadu od 19 hodin.
Cena vstupenek je 250 Kč (původní cena je 500 Kč).
a můžete si je již nyní koupit na obecním úřadě u paní
Šimkové.
Odjezd z tradičních zastávek Psáry, OÚ Psáry
a Dolní Jirčany – náves v 17.15 hodin.

lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj
osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý/ Přemysl Pálek, Ernesto Čekan,
Vojtěch Hájek a Petr Vágner

Vyhazovači

Diskuzní středa

Vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco
klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí
a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer,
roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, kněz, dva rapeři a mnoho dalších postav
ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta
18
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Pojeďte s námi do divadla

Sociální komise již tradičně zve všechny místní
seniory na předvánoční
setkání, které proběhne
ve čtvrtek 15. 12. od
15 hodin na obecním
úřadu.
Těšit se můžete
na pohodovou
sváteční atmosféru
plnou povídání,
zpěvu dětí z místní školy, jídla,
pití a také dárků!
Cukroví vítáno.

Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne
23. listopadu od 14 hod. na Obecním úřadu
v Psárech.
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Monika Hutarová a Pavel Landa

Malý jirčanský krampus
Po roce se opět chystá MALÝ JIRČANSKÝ KRAMPUS
aneb průvod Mikulášů, andělů a čertů Dolními
Jirčanami. Sraz se koná 2. 12. 2016 v 18 hod. na
křižovatce ulic Hlavní a Na Vysoké poblíž Čarovných
bylinek. Pro případ, že byste bloudili, bude místo
srazu osvíceno pekelnými ohni. Průvod půjde pohodovým krokem ulicí Hlavní až na náves a ulicí K Lůžku
na dolnojirčanské hřiště.

Staročeský advent

Obecní kalendář
Pro rok 2017 jsme pro vás z fotek zaslaných našimi
čtenáři opět připravili dva kalendáře. Velký nástěnný
a menší stolní. Po celý rok vás tak budou těšit fotografie na téma „romantická zákoutí“. Kalendáře budou
představeny během Staročeského adventu, kde si je
zájemci mohou rovnou zakoupit. Později budou
k dispozici v pokladně obecního úřadu a v trafice na
Štědříku.

Zveme Vás v sobotu 3. prosince od 13 do18 hod.
na tradiční předvánoční staročeské setkání na
dolnojirčanské návsi.

Součástí průvodu bude alegorický vůz. Připojit se
do průvodu je samozřejmě možné kdykoliv.
Podmínkou účasti v průvodu jsou masky uvedených
bytostí, ale kreativitě a nápadům se meze
nekladou.
V případě dotazů a nejasností pište na e-mail:
krampus-dolnijircany@atlas.cz.

2017

Psáry
Dolní Jirčany

Čeká na vás bohatý program, v rámci kterého se
můžete těšit na vystoupení Ernesta Čekana a jeho
hosta Přemysla Pálka. Ernesta Čekana znáte z mnoha
rolí v Divadle Radka Brzobohatého nebo ze seriálu
Ordinace v růžové zahradě jako Pedra Argetana.
Na adventním setkání v D. Jirčanech nám zazpívá
písně z muzikálu Cyráno Ondry Brzobohatého či
z Horečky sobotní noci.

Foto: Lenka Hatašová

Vyberte si jeden z našich světových
vánočních setů, nebo si sestavte s naším
sommeliérem svůj a my Vám ho zavezeme
až k vašemu stolu zcela zdarma.*
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2017

Během odpoledne vystoupí děti z mateřské
a základní školy, Klubíčka a kroužků, představen bude
nový obecní kalendář pro rok 2017, nebude chybět
ani Mikuláš s nadílkou pro děti. Uvidíme živý betlém
s velbloudem, pro děti bude připravena i jízdárna
(koník, poník, oslík).
Předvánoční atmosféru doladí pečené kaštany,
trdelníky, medovina a mnoho dalších tradičních
pochutin. Po setmění se můžete těšit na rozsvícení
vánočního stromu.

www.wineworld.cz
Kontakt: 273 132 603, objednavky@wineworld.cz
*Rozvoz zdarma platí pro Psáry a Dolní Jirčany.

Psáry – Dolní Jirčany

141036

VÍNA Z CELÉHO
SVĚTA ROVNOU
POD STROMEČEK

Čestným hostem
staročeského setkání
na dolnojirčanské návsi
bude naše přední
operní pěvkyně
a sólistka Národního
divadla Andrea Tögel
Kalivodová. (rozhovor
najdete na str. 34)

141036

Jitka Svobodová – Portugalsko,Casa de Mateus
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Předvánoční zájezd do německého Bamberku
Sociální komise vás opět
po roce zve 26. listopadu na
celodenní předvánoční zájezd,
tentokrát do německého
Bamberku, města vyhlášeného historickými památkami,
dobrým pivem a zejména
okouzlujícími vánočními trhy.
Cena zájezdu je 500 Kč, pro
trvale hlášené občany ze Psár
a Dolních Jirčan 400 Kč. Cena
nezahrnuje pojištění.
Své místo si rezervujte včas
na pokladně obecního úřadu
u paní Šimkové. Zájezd se
uskuteční při minimálním
počtu 30 účastníků. Čas odjezdu je v 6.00 hodin ráno z tradičních zastávek Psáry – pekárna, OÚ Psáry, náves Dolní Jirčany. Předpokládaný
odjezd z Bamberku v 18 hod.
Případné dotazy zodpoví Vlasta Málková –
malkova@psary.cz nebo na tel. 241 940 454.
Bamberk, který bývá také nazýván francký Řím,
se rozkládá na sedmi pahorcích a v údolí mezi rameny
řeky Regnitz. Půvabným domkům na březích řeky,
kdysi obývaným rybáři, se říká „Malé Benátky“. V jeho
historické měšťanské části jsou domy natěsnány na
sebe a město je protkáno sítí křivolakých uliček.
Bamberg má i světovou raritu v podobě původně
gotické radnice, stojící na mostě uprostřed řeky.
Nedaleko Staré radnice stojí prstencová stavba zámku
Geyerswörth s věží.

Blahopřejeme
našim občanům,
kteří v listopadu
a prosinci oslaví
významné
životní jubileum

Ludvíkovy zámky, Bodamské jezero, květinový
ostrov Mainau – 18. 20. 5. 2017
Na příští rok jsme připravili zájezd do sousedního Německa, které je pro nás Čechy zemí velmi příjemnou kvůli
snadné dostupnosti, rozmanitosti krajiny, atraktivním středověkým městům, nádherným zámkům či výhodným
nákupům. To vše jsme zařadili do programu třídenního výletu, který se uskuteční v květnu příštího roku.

Vánoční trhy se odehrávají na největším náměstí
Maxplatz. Kromě klasického vánočního zboží zde
najdete také možnost nakoupit a ochutnat místní
speciality jako například ovocný chlebíček Früchtebrot,
výborné perníky, bamberskou cibuli plněnou masovou směsí, skvělé svařené víno a ovocný punč.
Součástí trhů je i doprovodný program a mnoho
atrakcí. Potkat můžete Mikuláše a čerty, svézt se
můžete na historickém kolotoči, umístěném u vchodu
do radnice, překvapení může přichystat i vánoční
tombola. Symbolem bamberských Vánoc jsou i velké
jesličky a desítky dalších menších betlémů, které
najdete v okolních uličkách nebo na výstavě jesliček,
umístěné v muzeu vedle bamberského dómu na
pahorku Domberg.

Božena Zamrazilová
Marie Skřivanová
Antonín Vinecký
Naděžda Hořínková
Slavomír Kubaloš
Milan Monček

90
80
80
70
70
70

Na co se můžete těšit:
1. den: odjezd v časných hodinách, návštěva zámku
Herrenchiemsee – zvaného také bavorské Versailles,
přejezd k Bodamskému jezeru (jednomu z nejčistších
jezer Evropy), ubytování a večeře, možnost podvečerní
procházky po promenádě u jezera.
2. den: snídaně, přejezd do malebného města
Kostnice (prohlídka centra města včetně Husova
muzea), květinový ostrov Mainau, přejezd trajektem
do městečka hrázděných domů Meersburgu, ubytování a večeře.
3. den: snídaně, procházka po Lindau (přístav s majákem a sochou lva), variantně dle počasí buď přejezd
k jezeru Eibsee a následně lanovkou na vrchol
Zugspitze nebo návštěva zámku Linderhof, cestou
zpět zastávka u nákupního centra, dojezd v nočních
hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
parkovné, průvodce, dvakrát ubytování v hotelu –
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, polopenze (2x
snídaně, 2x večeře), vstupné do zámku
Herrenschiemsee.

která poskytne podrobné informace.
Zájezd je nutné zaplatit na podatelně OÚ
u pí Šimkové do 6. 3. 2017.
Herrenschiemsee – zámek v historizujícím slohu,
který nechal na břehu Chiemského jezera vybudovat
král Ludvík II. podle vzoru francouzských Versailles.
Nádherně zdobené interiéry zahrnují i proslulou
Zrcadlovou síň.
Kostnice – historické město u švýcarských hranic
bodamského jezera s řadou zajímavých památek.
Pro nás známé hlavně koncilem, během něhož byl
souzen a poté upálen Mistr Jan Hus.

Mainau – rozkvetlá botanická zahrada zahrnující
Motýlí dům, růžovou zahradu, pět sezónních zahrad
či skleník s palmami a orchidejemi. Krásné výhledy
na jezero.
Meersburg – malebné městečko s úzkými uličkami,
hrázděnými domy, kavárnami a také dvěma zámky.
Jeden z nich platí za nejstarší osídlený hrad
v Německu.
Zugspitze – nejvyšší německá hora, 2962 m n. m.,
na jejíž vrchol vede visutá lanová dráha s největším
převýšením v jednom úseku (1949 m). Při dobrém
počasí pak můžete z nejvyššího německého vrcholku
pozorovat až 400 okolních vrcholů.
Linderhof – nejmenší ze zámků Ludvíka II., postavený
v rokokovém stylu. Zámeček je obklopený nádherným
parkem s řadou menších staveb jako Venušinou
jeskyní nebo Maorským stánkem.

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

Pojištění léčebných výloh si může každý sjednat
sám nebo jej zařídíme my za cenu cca 100 Kč na
osobu.
Vstupy nejsou (kromě zámku Herrenschiemsee)
zahrnuty do ceny zájezdu. Orientačně: Mainau 16 €,
lanovka na Zugspitzi 45 €, Linderhof 8,5 €.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu
35 účastníků.
Předpokládaná cena 4 950,- Kč.
Prosíme zájemce, aby se hlásili do 30. 11. 2016
u paní Málkové na malkova@psary.cz, tel. 602 714 101,
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Stalo se

Bylo nám pět
Pohádkový les oslavil kulatiny ve velkém stylu. Na
novém, prostornějším místě, s novými atrakcemi,
s lehce pozměněnou trasou a samozřejmě opět
s dvacítkou nových pohádek na stanovištích. Až
potud to nové. Co se nezměnilo a zůstalo naštěstí
stále stejné, je spokojenost malých (a snad i velkých)
účastníků, hojná návštěvnost a skvělí dobrovolníci
na všech stanovištích, na startu i v cíli. Hradní branou
na startu prošlo opět více než 450 malých účastníků
a alespoň jednou tolik dospělého doprovodu.
Za dobu své pětileté existence, pokud jste pravidelnými návštěvníky této akce, jste se mohli setkat
s rovnou stovkou různých pohádek na trasách pro
mladší i starší. Žádná z pohádek se dosud neopakovala, mottem nás, pořadatelů, je zůstat vždy originální,
noví a stále překvapovat.

Martina Jedličková

Musím za pořadatele říci, že mě neustále těší a stále
více překvapuje, s jakou vervou a nadšením dobrovolníci nadále přistupují ke svým stanovištím. A to
nejen tak, že jim jsou připraveny kostýmy, kulisy
a nápady, ale jsou již mezi námi takoví profesionálové,
kteří si své stanoviště i úkoly připraví sami a my jen
obdivně zíráme – klobouk dolů před Včelími medvídky a Piráty, jejich fantazií a zručností. Zároveň
i před těmi, kterým tradičně objednané luxusní počasí
dává pořádně zabrat v kostýmech – o tom víte své,
že, Mimoni, Tome a Jerry, Loupežníci, Spongebobe?
Dokonce se nám na stanoviště dostává i nová tradice
– lidový folklor a legendy českých zemí – děkujeme,
Valašský ogárku. Někteří se opět po svých sportovních
výkonech nemohou pár dní hýbat, ale za ten efekt
to stojí – úžasná Světluško u Včelích medvídků, Želvy

Ninja, Flintstones.
Zároveň mě těší na místě dobrovolníků potkávat

úkoly a nyní jsou již plnohodnotnými členy týmu na
trase pro mladší – byly jste moc fajn, Příšerky s. r. o,

slečny a mladé pány, které jsem v prvních ročnících
Pohádkových lesů vídala ještě jako účastníky trasy
pro starší. S modrou kartičkou zdatně plnili všechny

mladí Piráti, Kim Possible. Roste nám nová generace
mladých talentů a naděje, že Pohádkové lesy se
jednou dočkají třeba i svých desátých narozenin.

Děkujeme sponzorům Pohádkového lesa:
yy Toypex – časopisy Pastelka
yy Penam – koláče, perníky
yy Elektrovin – drobné hračky
D
yy Restaurace Na Kopečku – špekáček
a limonáda
yy Dana Balusková – pexeso
yy EKO KOM – drobné dárky
yy Kolmanová Drahomíra – finanční příspěvek a drobné dárky
Tak jako každý rok děkuji pohádkovému týmu
Martině Jedličkové a Lence Málkové za skvělou
přípravu akce, za nápady a tvorbu kostýmů, opět
vytvořily skvělý tým.
Poděkování patří i hasičům, kteří pomáhali
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s přípravou a měli dozor nad akcí, Josefu
Kosteleckému za srovnání louky zryté prasaty, myslivcům, kteří prošli se svými psy
les před akcí, restauraci Na Kopečku za
E
skvělé občerstvení, městské policii
z Jesenice. Díky patří samozřejmě všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě i samotné akci, všem, kdo si vymysleli a zasponzorovali svá stanoviště a kostýmy, těm, kteří pomáhali balíčkovat karty
Kvarteto pro děti a připravili pro ně 500 dárkových
tašek.
Prostě všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací této podařené akce.
Vlasta Málková

www.psary.cz25

Pavel Smola

Další ročník hudebně kulturního benefičního
festivalu LAGUNAFEST proběhl úspěšně!
Další ročník hudebně kulturního benefičního
festivalu LAGUNAFEST proběhl druhou zářijovou
sobotu v areálu u rybníka Domova Laguna Psáry.
Domov Laguna Psáry je poskytovatel sociálních
služeb, který již skoro 45 let nabízí dětem, mládeži
i dospělým lidem s mentální retardací nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, výchovu
a vzdělávání, ale také normální lidský přístup a podmínky ke spokojenému životu.
Multižánrový hudebně kulturní charitativní festival
byl určený jak pro festivalové návštěvníky, tak pro

klienty Domova Laguna Psáry. Festival úspěšně
propojil obě skupiny a společně je provedl cestou
různých kulturních, hudebních a kulinářských zážitků.
Akce měla dva cíle, prvním cílem bylo udělat spokojenými a šťastnými jak festivalové návštěvníky, tak
klienty Domova Laguna. Neméně důležitým druhým
cílem bylo vybrat peníze od sponzorů, partnerů,
dárců nebo účastníků na jasně definovanou aktivitu,
která pomůže klientům Domova Laguna Psáry v jejich
nelehké cestě životem. V závislosti na velikosti vybrané částky se bude jednat například o financování
rekondičních pobytů pro klienty a také o finanční
podporu Celoživotního vzdělávání klientů Domova
Laguna Psáry. Připomínáme, že loňský ročník vynesl
celkem 65 000 Kč, letošní výtěžek oznámíme po
uzavření účetnictví akce.
V rámci festivalu vystoupily na skvěle nazvučeném
pódiu v areálu u rybníka Domova Laguna Psáry
hudební skupiny různých stylů a žánrů, zmiňme
crossoverové a energií nabité FIVE O’CLOCK TEA,
druhý dech úžasně chytající skupinu LOLA, hvězdy
hudební televize Óčko kapelu F.R.O.M. Na benefičním
festivalu vystoupili také mladá česká kapela ATD,
26

rapperka SharkaSs, blues a rockabilly tlačící The
MayHems a další. Velký úspěch měl František Nedvěd
mladší s kapelou. Pro děti bylo připravené malování
na tváře, hry, soutěže a výtvarné dílničky, připravené
tetami z RC Domeček. Pro všechny bylo k dispozici
občerstvení včetně kulinářských specialit asijského
typu a výrobků pekárny Domova Laguna Psáry. Celou
akcí účastníky provázela a všechny atrakce vyzkoušela
zpěvačka, herečka, modelka a vynikající moderátorka
Karolína Krézlová, majitelka módní značky NO CAGE.
Obrovský úspěch měly bodyzorbingové koule, minizoo a již tradiční jízda na koni a oslu.
Pořadatelem benefičního festivalu je Domov
Laguna Psáry s týmem dobrovolníků. Svými zkušenostmi přispěly ke zdárnému průběhu celé akce
neziskové organizace Kultura na dlani a Důstojně.CZ
Velké poděkování patří Nadaci ČEZ za výraznou
finanční podporu celé akce. Děkujeme také dalším
partnerům, konkrétně firmám Happy Day CASINO,
Brašnářství a Vinotéka JAGGER, ČSOB Pojišťovna,
LE&CO a L&B AUTO universal s. r. o. Děkujeme také
všem dobrovolníkům, obci Psáry, lidem z Domova
Laguna Psáry, tomu nahoře za skvělé počasí, prostě
všem, co pomohli nebo aspoň v srdci byli s námi.
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Dvoudenní zájezd do sklípku
Od pátečního večera vydatně pršelo celou
noc a ještě v sobotu ráno bylo slyšet, jak burácí hrom
a na zem padají provazy deště.
To nám to pěkně začíná, řekli si účastníci zájezdu
do sklípku. Déšť ale postupně ustával, a když jsme
kolem osmé hodiny vyjeli, bylo po dešti. Na
Českomoravské vysočině nás ještě postrašil jeden
lehounký deštík a pak již bylo počasí lepší a lepší.
V autobusu padla nabídka od paní Málkové, že
bychom mohli mimo plán stihnout prohlídku korunovačních klenotů na zámku Valtice. S nadšením
jsme souhlasili – všichni! Bylo se na co dívat, opravdu
skvostné.
Pak jsme jeli na zámek Lednice, teplé a slunečné
počasí vybízelo k procházce nádherným parkem
nebo výletu lodí a prohlídce minaretu. Někteří z nás
se vydali na prohlídku zámku, tzv. II. okruhu, kde
nás s vtipem prováděla hezká mladá průvodkyně.
Pokračovali jsme do Hustopečí, kde byl zamluvený
nocleh.
Ubytováni jsme byli v malém jednopatrovém
hotýlku Rustikal v převážně dvoulůžkových pěkných
a čistých pokojích. Rychle převléknout a odjíždíme
do Bořetic na Kraví Horu do sklípku, kde mají pro nás
připravenou večeři. Porce na talíři, to jsou dva řízky
a šťouchané brambory. Všichni jsme se shodli, že by
nám stačil jen jeden kus, ale byla to taková dobrota,
že jsme do sebe nasoukali oba dva.
Při stolování nás majitel sklípku seznamoval
s druhy vín a jejich zpracováním. Pak byla volná

Jaroslava Bártová

zábava s hudbou a došlo i na tanec. Všichni se výborně
bavili a kolem jedné hodiny ráno nás odvezl náš pan
řidič Petr do hotelu.
Snídaně se podávala v pizzerii v přízemí formou
švédských stolů. Také nám moc chutnalo.
Kousek od hotelu jsme dopoledne šli ještě na
prohlídku hotelového vinného sklípku, kde jsme
viděli velké moderní kovové tanky na kvas vína a jiné
moderní stroje na další zpracování tohoto lahodného
moku. Opět byla ochutnávka, a kdo chtěl, mohl si
koupit víno s sebou domů.
Kolem jedenácté hodiny byl odjezd, cestou jsme
se zastavili v motorestu Melikana – opět výborný
výběr dobrého jídla – a v 17 hodin jsme byli zpět ve
Psárech.
Se zájezdem byli všichni spokojeni, sešla se dobrá
parta, také dík vstřícnému panu řidiči a pečlivé paní
Málkové. Již vymýšlíme KAM PŘÍŠTĚ!?
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Jiří Tesař

Malcovou. V průběhu celého odpoledne a večera se
pro veškerou jirčanskou i přespolní chasu nabízelo
bohaté občerstvení připravené „hospodářem“
Josefem Kosteleckým.
Součástí programu bylo předvádění výmlatu na
historických mlátičkách, výstava historické zemědělské techniky související s pěstováním a sklizní obilí, výstava
malých hospodářských zvířat,
projížďka po Dolních Jirčanech
historickým traktorem s vlečkou,
ve spolupráci s HZS Jílové pohled
na Jirčany a okolí z nadhledu
a pro naše nejmenší velká nafukovací skluzavka.
Děkujeme obecnímu úřadu
za velmi vstřícnou spolupráci,
a to především paní místostarostce Vlastě Málkové, HZS Jílové
u Prahy, vystavujícím chovatelům a našim sponzorům AGRO

Jesenice u Prahy a. s., Horland s. r. o. a Pneuservis
Kabeláč.
Dožínkové slavnosti 2016 skončily, ať žijí dožínkové
slavnosti 2017! Na Dožínkové slavnosti 2017 vás
všechny srdečně zve STS Dolní Jirčany.

Jaroslav Vít

Na vojnu v Psárech máme krásné vzpomínky
V sobotu 27. srpna se v Dolních Jirčanech na návsi
konaly již podruhé „Staročeské dožínkové slavnosti“
s bohatým kulturním programem doplněným atrakcemi pro děti a ukázkou výmlatu obilí na starých
historických mlátičkách z roku 1923 Bratři Paříkové
Prostějov a Galousové Poštorná. U příchodu si
návštěvníci mohli prohlédnout moderní kombajn
John Deere, zapůjčený AGRO Jesenice u Prahy a. s.
Co jsou vlastně dožínky (obžínky, dožének, dožatá…
a další jiná pojmenování)? Oslava ukončení sklizně
obilí, kdy se z pole odvážel poslední snop a předával
se spolu s dožínkovým věncem hospodáři s poděkováním a přáním dobré příští úrody. Takovéto slavnosti
se konaly odjakživa po celém světě v zemědělsky
zaměřených zemích a vždy to byla oslava úspěšné
sklizně a poděkování přírodě za poskytnutou úrodu.
Dožínkovým slavnostem však předcházely dny naplněné těžkou prací od jara do ukončení sklizně, a tak
není divu, že konec takové dřiny lidé pořádně oslavili
bohatou hostinou s hudbou a tancem.
Symbolické dožínkové slavnosti se nesly ve stejném duchu i u nás. S myšlenkou uspořádat dožínkovou slavnost přišel v roce 2015 fanda do staré
zemědělské techniky a její sběratel Josef Kostelecký.
Obdělává s těmito stroji zemědělskou půdu, na které
pěstuje obilí. Nebylo tedy důvodu proč takovou akci
neuskutečnit a nedat tak základ nové jirčanské tradici.
Proč neukázat mladé generaci práci jejich dědečků
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a babiček a jak složitá byla a je cesta obilí, než se
z něho stane bochník chleba, houska, koláč?
V roce 2015 spolu s několika sousedy a kamarády
dal dohromady první stroje k předvedení a uspořádání „Dožínkových slavností“ s vyhlášením dožínek
pro rok 2016 a možností účasti zájemců o ruční sekání
obilí při sklizni 2016 pro ukázkový výmlat. Tato akce
se ale nesetkala s takovým ohlasem, jaký byl očekáván.
Sekání se účastnili pouze dva přespolní sekáči. Obilí
pro výmlat jsme si tedy do snopů a panáků připravili
sami, abychom při dožínkových slavnostech mohli
předvést klasický výmlat na předváděných historických mlátičkách.
Při zahájení slavnosti vznikl menší problém s elektřinou, ale vše bylo vyřešeno a dožínky mohly začít.
A ty skutečně v 16 hodin začaly příjezdem venkovské
chasy, která pověřila staršího sekáče k předání
posledního snopu obilí z pole a symbolického dožínkového věnce „hospodáři“ s poděkováním za pozvání
k hostině a odpolední a večerní zábavě.
Dožínkové slavnosti měly pestrý program, který
celé odpoledne doprovázel slovem moderátor Jiří
Kabeláč a živá hudba NAŠE MUZIKA – AKORD kapelníka Ládi Bezoušky z Dobřejovic. Dále vystoupil se
svým nádherným programem vokální oktet
GENERACE z Ústí n. Orlicí a k večernímu tanečku až
do půlnoci hrál MALÝ TANEČNÍ ORCHESTR Františka
Kořínka se svými sólisty Jiřím Kabeláčem a Kačkou
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Dne 16. září 2016 se mi podařilo za vydatné pomoci
Rudolfa Kopačíka z Libře svolat bývalé „spolubojovníky“, s nimiž jsme společně před padesáti lety
narukovali na vojenskou službu. Narukovali jsme do
Dobříše a po absolvování přijímače jsme měli to
štěstí, že jsme byli převeleni k vojenskému útvaru
5615/c do Psár. Když jsme se společně s kamarády
nad vojnou zamysleli, všichni beze zbytku jsme se
shodli na tom, že máme na Psáry v drtivé většině jen
a jen krásné vzpomínky. Mě osobně to možná tak
nepřekvapí, protože sem dost často jezdím za kamarády
Kopačíkem
a Vávrou, kteří zde našli
manželky a přistěhovali
se sem natrvalo. Ostatní
kamarádi byli, nebojím
se říct, v šoku z toho, jak
se Psáry, ale i Jirčany,
Jesenice a Libeř rozrostly! Velice se nám zde
všem líbilo.
Při té příležitosti
bychom všichni rádi
poděkovali obecnímu
úřadu a zvláště pak
místostarostce Vlastě
Málkové, která se o nás
postarala a předala nám

jménem obce pamětní listy. Velice jí děkujeme za
pomoc, kterou nám poskytla! Taktéž velice děkujeme
za ochotu panu Ladislavu Adámkovi, který nás provedl Lagunou, kasárna jsme nemohli poznat,
a nesmím zapomenout na pana Ladislava Ráce za
doprovod v muničáku. Všichni přejeme Psárům jen
to nejlepší, ať dále rostou do krásy, a až se doufám
za dva roky při příležitosti padesátého výročí odchodu
do civilu znovu sejdeme, ať už zde bude stát tolik
očekávaná nová škola nebo v horším případě alespoň
hrubá stavba. Těšíme se už dnes!
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Svatováclavské posvícení
V sobotu 1. října navštívil naši obec kníže Václav
se svou družinou. Náš lid ho vítal fanfárami a radostným pokřikem. Měli jsme tu čest si s ním připít
pohárem vína a tanečnice ho potěšila rozverným
tancem. Veselice na jeho počest probíhala celé
odpoledne. Lidé si procházeli dobové tržiště, ochutnávali palačinky, langoše, frgále, trdelník, husu,
kachnu, pochoutky z grilu, ale také vynikající burčák
a medovinu. Děti si mohly něco ukovat u kováře na
kovadlině, viděly, jak se dělá plstění, pletení košíků
z pedigu, mohly si tvořit v dílničkách, dovádět na
skákacím hradu, udělat si sponku, čelenku nebo třeba
obrázek z písku. Nechybělo ani malování na obličej.

Vlasta Málková, místostarostka

Děti, které měly dobové kostýmy, sám kníže Václav
pochválil a za jeho přítomnosti byly také
odměněny.
Vystoupení dětí ze školy a školky se velmi vydařilo.
Některé třídy vystoupily pod vedením svých učitelek,
jiné třídy si vše nacvičily samy. Všechna vystoupení
byla úžasná.
Tím však program svatováclavského posvícení
nekončil. K vidění bylo i loutkové divadlo, mistr kat,
šermířské souboje a ohnivá show. Celým programem
nás provázel herold, který svým vtipem dokázal lidmi
naplněnou náves dobře pobavit.
Všem, kteří akci připravovali, patří velký dík!

Markéta Větrovcová, SDH Psáry

Havelské posvícení
15. října se na hřišti v Psárech uskutečnilo Havelské
posvícení, které bylo jako každý rok plné zábavy.
Počasí nám celkem přálo, a proto se do Psár
dostavil hojný počet návštěvníků, kteří si mohli
vychutnat sportovní výkony, ochutnat grilované
pochoutky, české pivo, cukrovou vatu a tradiční
trdelník. Ani v letošním roce nechyběly atrakce pro
nejmenší, kteří si mohli vyzkoušet skákací hrady,
řetízkový kolotoč a vláček.
V dopoledních hodinách se na hřišti uskutečnil
fotbalový turnaj mladších žáků, který trval do

14 hodin. Poté si návštěvníci dali lehké občerstvení
a od 15 hodin na ně čekalo příjemné překvapení
v podobě fotbalového zápasu psárských žen proti
psárským „fotbalistům v důchodu”. Letošní převlek
žen byl velice komický, hrály za dědečky ze Psár.
Jako každý rok byl výsledek překvapivý, ženy
vyhrály 9:5.
Po celé odpoledne hrála kapela Pražské duo
a večer se zábava přesunula do hospůdky Na hřišti,
kde po celý večer přispívala k vynikající atmosféře,
k posezení i k tanci skupina SMEČ.

První kavárnička po prázdninách
Jistě jsme se všichni těšili na první kavárničku po
prázdninách. Všechna místa se rychle zaplnila a už
se mluvilo o všem možném. O dovolené, o zážitcích
a o místech, které kdo o dovolené navštívil. Bylo to
o to příjemnější posezení, že mezi námi byla i paní
místostarostka Vlasta Málková. A tak i díky jejímu
vyprávění jsme se dostaly za hranice naší republiky
a moc dobře jsme se bavily. Během vyprávění jsme
se dozvěděly o mnohých krásných místech, hovořilo
se i o dalších společných výletech do doporučených
nebo i neznámých lokalit.
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Paní místostarostka nás také informovala o změnách v hodinách keramiky, o dalších zájmových
činnostech a o nové aktivitě, která proběhne v prosinci, a to bude DRAŽBA. Každý šikula může něčím
přispět a podpořit dobrou věc. Také nesmíme zapomenout poděkovat paní Rostové, vedoucí kavárničky,
jak se o nás hezky stará a podstrojuje nám samé
dobrůtky. Užily jsme si zase jedno krásné, naplněné
dopoledne a tak děkujeme.
„VELKÉ HOLKY“
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Za MS Borovina Psáry Mgr. St. Sivaninec

Co s přemnoženými divočáky
Dnes bychom Vás chtěli seznámit podrobněji
s možnostmi snižování stavů přemnožené černé
zvěře. V současné době jde o aktuální téma, protože
divoká prasata (tzv. černá zvěř) jsou nepsaným fenoménem dneška. Dokáží ovlivnit faunu takovým
způsobem, že mohou výrazně snižovat stavy drobné
zvěře, ale i zvěře spárkaté (hlavně srnčí zvěř).
Lov divokých prasat je velmi náročný a někdy
je to i o náhodě. Stejně jako rybáři musí své ryby
přechytračit, je to podobné i u černé zvěře. I černá
zvěř má své zvyky, které dodržuje, a pokud lovec
chce být úspěšný, musí se přizpůsobit a respektovat ji. Zároveň musí být velmi trpělivý – každá
sebemenší chyba – např. hlasité natažení závěru
spouště, jakýkoliv zvuk, který do přírody nepatří,
prase vyhodnotí jako nebezpečí a potichu odejde.
Trochu jiná je situace na společném lovu – tzv.
naháňce, kdy je zvěř v pohybu a přesný zásah se
podaří jen zkušenému myslivci.
Naháňka je způsob lovu černé zvěře, který byl
praktikován i v 19. století. Je samozřejmé, že od
té doby se mnohé změnilo, ale již v té době se
kladl důraz na bezpečnost a hlavně odstřel černé
zvěře takovým způsobem, aby se ulovená zvěř
netrápila. Zásady chování střelců popsal ve své knize
„MYSLIVOSŤ“ polesný královského města Berouna
J. V. Černý. Citace je z knihy vydané nakladatelem
Fr. Borovým v Praze v roce 1885.
„…Provádí-li se hon společný, má jej vždy říditi pouze
jediný zkušený velitel. Bývá to vrchní myslivec dotyčného
honbiště nebo někdy i pán myslivosti. Nejprvnější
povinností tohoto říditele společné honby jest, aby
upozornil především na povšechná pravidla a oznámil
všechna ustanovení, která jsou tu v platnosti. Nejen to,
před počátkem honby prohlášené, ale i každé pozdější
nařízení třeba naprosto zachovávati a všechny rozkazy
přesně vykonávati.
Z povšechných pravidel společné honby stůjtež zde
následující: střelec nesmí opustiti nebo libovolně změniti
stanoviště vykázané neb odchýliti se z vyznačeného
směru postupování. Zachovávaje stále potřebnou
obezřelosť musí vždy střílet opatrně, a jen tu zvěř, která
k odstřelení určena jest. Ostatní všechna a zvláště pak
výslovně z honu vyloučená zvěř, zůstává ušetřena,
nebylo-li prvotní vyhrazení pro některou leč vyminuto
nebo dodatečně odvoláno. Do leče nesmí nikdo stříleti,
jsou-li honci na blízku, nebo bylo-li dáno dotyčné znamení výstražné, a vůbec nesmí stříleno býti směrem,
v němž by kdokoli mohl býti střelbou ohrožen…“
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V dnešní době je, stejně jako v roce 1885, bezpečnost na prvním místě. Na naháňce se neloví dospělé
kusy, pouze selata a lončáci (rok staří jedinci). V prostředí naší honitby jsou nároky na bezpečnost o to
vyšší, že honitba lemuje rozsáhlé zastavěné
plochy.

Honitbu navíc protínají veřejné cesty, které jsou
hojně využívané. Proto myslivci, používající dnešní
výkonné kulové zbraně, musí být obzvlášť opatrní.
Dnešní návštěvníci lesů jsou někdy velmi nedisciplinovaní a i přes upozornění, že se nacházejí v nebezpečném prostoru a byli z něj i vykázáni, do něj vstupují
a riskují zranění od poraněného divočáka nebo od
odražené střely. Tito nedisciplinovaní jedinci narušují
průběh naháňky a někdy mohou i zmařit úsilí mnoha
lidí, kteří se snaží tlumením černé zvěře zabránit
škodám, které divočáci působí.
Dalším způsobem lovu divokých prasat je individuální lov na čekané. Pro tento způsob lovu se budují
v honitbě střelecká stanoviště – posedy a kryté
kazatelny. Tato myslivecká zařízení se budují na
předem vytipovaných místech, kam černá zvěř chodí
nebo kam je potřeba ji přilákat. Divočáci jsou velmi
opatrní a nezřídka se stává, že tlupa černé zvěře je
v úkrytu a okolí střeleckého stanoviště prochází starší
jedinec, zpravidla bachyně, která nejprve prověří,
zda je místo bezpečné. Stačí, aby narazila na lidskou
stopu vedoucí ke střeleckému stanovišti a divočáci
potichu odejdou a tomuto místu se začnou vyhýbat.
Lov probíhá hlavně ve večerních nebo brzkých ranních hodinách. Dnes volně žijící zvěř nemá ustálené
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zvyky, což je důsledkem blízkosti místní hustě obydlené krajiny. Lovci musí neustále improvizovat. Proto
je lov velmi náročný.
Někteří lidé nám navíc individuální lov narušují
svojí činností (výjimkou nejsou noční přespolní běžci
s čelovkami, případně lidé, kteří ve večerních nebo
nočních hodinách venčí na volno v lese své čtyřnohé
miláčky). To, že riskují život svého psa, kdyby v lese
narazil právě na divočáky, si mnohdy neuvědomují.
Rovněž vandalové nebo takzvaní ochránci zvířat,
kteří systematicky ničí myslivecká zařízení, se v naší
honitbě vyskytují. I díky těmto faktorům není lov
vždy jednoduchý.
A jak lze zabránit divočákům, aby likvidovali pečlivě
upravené zahrádky a pozemky v lokalitách sousedících s lesními porosty? Chtěli bychom upozornit, že
myslivci nejsou odpovědni za škody, které způsobí
divočáci na zahrádkách a přilehlých pozemcích.
Škodám však lze zabránit nebo je zmírnit již díky
preventivním opatřením. Zahrádkáři velmi často
budují kompost na pozemku za plotem, vysypávají
do lesa posekanou trávu, vyhazují sem spadaná jablka
apod. To všechno přiláká černou zvěř, která se pak
velmi rychle naučí do těchto míst chodit. Samozřejmě
je lákají také odpadky.
Pozemky, které nejsou pravidelně udržovány, je
potřeba alespoň jednou do roka posekat. Pokud
prasata najdou místa, kde mají potravu a vhodný
úkryt, pro lidi špatně přístupný, samozřejmě této
nabídky využijí. Jsou to opravdu velmi chytrá
stvoření.
Proti černé zvěři lze použít chemická zradidla např.
HAGOPUR nebo HUKINOL – jedná se o aktivní pěnu,
napuštěnou chemickou látkou, která černou zvěř
odpuzuje. Aplikace těchto látek je dnes již poměrně

Rád bych se s vámi podělil o fotografii vzácné
houby hvězdovky tuhové, zapsané mezi kriticky
ohrožené druhy. Tato raritní houba vyrostla přímo
ve Psárech.
Standa Sivaninec
jednoduchá, zvládne ji každý a tyto prostředky je
možno objednat na internetu. V poslední době se
osvědčují světla propojená s pohybovým čidlem.
Dnes je možné tato světla (včetně solárního panelu)
sehnat v běžných supermarketech (např. LIDL) nebo
ve speciálních prodejnách. Instalace těchto světel je
poměrně jednoduchá a prasata se takto osvětleným
místům raději vyhnou. Někdy jsou světla účinnější
než chemická zradidla.
V silách ani možnostech myslivců ovšem není
ochránit každou chatu, zahrádku či pozemek před
černou zvěří. Proto doporučujeme využít výše uvedená opatření. Bližší informace lze najít na
internetu.

Vlasta Málková, místostarostka

Problémy s černou zvěří nejsou obci lhostejné
Přemnožená divoká prasata způsobují obrovské
potíže nejen obci, sportovcům, ale i občanům na
soukromých pozemcích. Chemická zradidla ani pohybová čidla nefungují tak, jak bychom očekávali. Je
proto nutné, aby si všichni občané uvědomili, že
vyhazováním spadaných jablek či posekané trávy
v okolí svých pozemků prasata do těchto míst lákají.
Jaká opatření obec přijala?
Spojili jsme se s ministerstvem zemědělství
a následně se zástupcem odboru Životního prostředí
Městského úřadu Černošice panem Bc. Hrzánem

a zástupci mysliveckého sdružení Borovina. 4. října
jsme prošli postižené oblasti obce, abychom se
domluvili na dalším postupu. Vytipovali jsme místa,
která by byla vhodná k odstřelu prasat i mimo honitbu. Zažádali jsme o povolení jak odbor životního
prostředí, tak majitele pozemků, na kterých by byl
odstřel vhodný. Požádali jsme také o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, ještě
nevíme.
O dalším postupu budeme informovat na webových stránkách obce a na společné schůzce, která se
uskuteční 21. října v restauraci Na kopečku.
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Žijí mezi námi

Andrea Tögel Kalivodová:
Každou hudbu musíte vnímat srdcem

Renata Malinová

Nemá sice vzdělání v kulturním a uměleckém oboru,
ale můžu říct, že si s ním často popovídám erudovaněji
než s člověkem, který má tři vysoké školy. Má velmi
vytříbený hudební sluch a je velmi vnímavý, a to je
zásadní, protože hudbu musíte vnímat srdcem, to
nejde naučit.
 Ovlivnilo narození syna Váš hlasový projev?
Narození Adrianka velmi pozitivně ovlivnilo nejen
můj zpěv, ale celý můj život, práci i osobní vývoj mne
jako ženy. Jsem mnohem víc empatická, ale zároveň
i tvrdší. Vždy jsem věděla, co chci, a byla jsem rázná,
ale nyní jsem na tom s rozhodováním a pohledem
na priority, práci a vůbec na život ještě mnohem líp.
Ale ono je to vlastně logické. Když máte v životě
jasno a pevnou půdu pod nohama, lépe se vám
pracuje a rozhoduje, kouká a žije. A samozřejmě se
to odráží i v mém hlase – je v něm víc něhy, má větší
škály, rejstříky, i barvy jsou pestřejší.
 Vedle řady úspěšných představení, za všechny
jmenujme Carmen v Národním divadle, chystáte
něco nového?
S operními kolegyněmi Pavlínou Senić a Terezou
Mátlovou máme nový hudební projekt – trio, které
se jmenuje Opera Divas. Už s ním máme naplánované
i adventní koncerty. Vedle toho budu mít pochopitelně i sólové vánoční koncerty a také další představení úspěšného hudebně-literárního projektu
Královna zpěvu Ema Destinnová, v němž vystupuji
s herečkou Barborou Kodetovou a svou dvorní klavíristkou Ladislavou Vondráčkovou. Ještě během
podzimu se pak začnu připravovat na novou roli
v překrásné operetě J. Offenbacha Orfeus v podsvětí,
která bude mít premiéru v červenci 2017 na scéně
Hudebního divadla Karlín. Na roli Venuše, římské
bohyně smyslnosti, krásy a lásky se velmi těším.

Šťastná, milující a plná pozitivního adrenalinu. Tak působí v civilu naše přední operní pěvkyně a sólistka
Národního divadla Andrea Tögel Kalivodová, která se s rodinou zabydluje v Psárech. V listopadu oslaví
devětatřicáté narozeniny a dvouletému synovi Adrianovi přivede příští rok v únoru na svět sourozence.
A vedle toho má kopu pracovních plánů.
 V Psárech žijete teprve pár měsíců, můžete už
říct, jestli to byla dobrá volba?
Manžel se po hezkých rodinných nemovitostech
pídil již delší dobu. Nehledali jsme zcela konkrétní
lokalitu, ale chtěli jsme dům pěkný, prostorný a s pozitivní energií. Takový jsme objevili právě tady v Psárech
začátkem letošního roku. Poprvé jsme tu byli v únoru
a cítili jsme zde tak dobrou a pozitivní energii, že
jsme tu chtěli hned zůstat. Byla to láska na první
pohled a jsme tu velice spokojení. Máme strašně fajn
sousedy, všechny ženy jsou tu takové temperamentní,
věnují se nejen rodině, ale rovněž své práci, což je
mi blízké.
 Kde jste bydleli předtím?
Bydleli jsme ve velkém bytě se zahradou v Dolních
snaží, moje maminka Naďa je z Moravy, ale přispívá
Břežanech, takže zdejší lokalitu známe dobře. Máme
svou troškou do mlýna.
tuto oblast moc rádi, nádherné psárské lesy, kde
 Co si za manželovou pomocí konkrétně předrostou houby, je tu opravdu krásná příroda, která je
stavit?
pro nás důležitá a pro děti naprosto ideální. Náš
Mám v něm velkou oporu, je empatický a chápe
dvouletý syn Adrianek je nadšený, když vyběhne
značnou obtížnost mé profese. A když byl Adrianek
z domu ven. A příští rok v únoru čekáme ještě druhý
menší, hodně přiložil ruku k dílu i po praktické stránce.
přírůstek do rodiny. Vyhovuje mi také zdejší klid,
Vždy mi dával i důležitou psychickou podporu. Má
z něhož můžu načerpat energii pro práci, pomáhá
uplynulá sezóna byla hodně náročná, ale přes léto
mi uvolnit se a dobít baterky, abych pak mohla dát
se mi podařilo naplnit své přání a celé prázdniny
energii na jeviště. Navíc je odtud nejen kousek do
jsem se věnovala synovi a rodině. Od září mám už
Prahy, ale taky na výpadovku na Brno, kde mám
zase sezónu docela plnou, takže máme i doma
rodiče.
všechno naplánované až do prosince. Organizace
 Jak se Vám daří kloubit práci s běháním kolem
času naší rodiny jede zkrátka trošku podle toho, kde
malého syna?
zpívám a co dělám. A to, že se dokážeme všichni
Je to náročné, ale zatím to jde velmi dobře.
domluvit a vyjít si vstříc, je klíčem k úspěchu, k tomu,
Adrianek je velmi temperamentní a zvídavý, pořád
že všechno funguje tak, jak by mělo.
se chce něco učit, něco dělat, něco vynalézat. Zkrátka
 Čekáte další dítě, bylo tak rychle v plánu?
extrémně živé a rychlé dítě, takže je pochopitelně
Nebylo, ale máme velkou radost! Příroda a jakási
náročnější udržovat koncentraci na jeho uhlídání
moudrost shůry nám to naplánovaly daleko lépe,
a přepínat ji na práci, člověk to musí mít perfektně
než bychom to naplánovali my s manželem.
zorganizované. Ale manžel mi hodně pomáhá a je
Předpokládala jsem, že si s manželem o dalším
řekněme takový praktický. Umožňuje mi, abych se
potomkovi promluvíme asi tak za rok. Ale s pokorou
stále věnovala své profesi, snaží se, aby nebyly zmatky
a velkým respektem k přírodě musím přiznat, že si
a abychom měli pohodu. Máme také úžasnou hlídací
začínám uvědomovat, co znamená pouhý rok ve
tetu, bez které bychom se absolutně neobešli. Zná
vývoji a plodnosti ženy. Je velký rozdíl, jestli je ženě
Adrianka už od miminka a kdybychom ji neměli, byli
devětatřicet nebo čtyřicet let. Je moc dobře, že
bychom úplně v háji. I babičky se dle svých možností

těhotenství přišlo teď, za rok by třeba už mohlo být
spojeno s nějakým stresem a tlakem. Jsem spíš
spontánní člověk, který se raduje z přítomného
okamžiku, mám ráda přirozené věci, bez křeče.
A v těchto záležitostech je příroda chytrá, myslím,
že je dobře, když to člověk trošku nechává na ní.
 Bude to dcera nebo druhý syn?
Sice už víme, jakého pohlaví miminko bude, ale
tentokrát to bude tajemství až do porodu. U prvního
dítěte jsme to vykřičeli do světa, ale nyní to nechceme
říct ani rodině. Nicméně jsme velmi spokojení, myslím,
že to příroda opět zařídila tak, jak měla. Jsme rádi
a moc se těšíme.
 Dva měsíce po porodu syna jste natočila CD
Moje nej. Bude nové CD i po druhém porodu?
Nějakou představu o novém cédéčku už mám
a ano, chci ho natočit příští rok. Víte, mně se právě
v takových obdobích nejlíp pracuje. Když jsem těhotná, tak dostávám dobré nápady, a když porodím,
cítím zase velkou euforii. CD Moje nej jsem nazpívala
s Filharmonií Hradec Králové a vzniklo tak, že jsem
si v těhotenství vybrala a připravila skladby, které
bych v uvozovkách označila za nejbližší svému srdci,
nejraději je zpívám a na koncertech mají největší
úspěch. Jde o průřez třemi klasickými sférami – baroko, opera a muzikál. Takový dárek i pro ty posluchače,
kteří by si CD s operou nikdy nekoupili.
 Jaký vztah má ke klasické hudbě Váš manžel?
Velmi pozitivní, byť se jako podnikatel pohybuje
v úplně jiném oboru. Strašně ho baví nejen opera,
ale i komplet celé divadlo, včetně baletu a činohry.
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Škola

Výlet do Terezína

Předškolní výchova a vzdělávání
Existuje velké množství nejen
pedagogických, ale i psychologických otázek, na které musí učitelka
mateřské školy každý den hledat
odpovědi. Reaguje na ně, s některými
se vypořádává neustále, jiné nepřijdou na pořad dne po celý její profesní život. Předškolní vzdělávání má
za úkol doplňovat rodinnou výchovu,
obohacovat denní program dítěte
a vytvářet podněty k jeho aktivnímu
rozvoji a učení. Má usnadňovat dítěti
další životní a vzdělávací cestu, proto
musí mj. rozvíjet jeho osobnost,
podporovat jeho tělesný rozvoj,
osobní spokojenost a pohodu, pomáhat v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání. Dalším
důležitým úkolem je vytváření předpokladů pro pokračování ve vzdělávání, a to vždy na základě maximální podpory individuálních rozvojových možností dítěte. V předškolním vzdělávání lze uplatňovat různé metody a formy
práce. Za vhodné výchovně-vzdělávací prostředky
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Renata Dlouhá

Dana Kristen

jsou považovány metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na jejich přímých zážitcích. Dětem je třeba
ponechat dostatek prostoru pro spontánní aktivity.
Učební aktivity by měly probíhat především formou
nezávazné dětské hry. Dostatečně
by mělo být uplatňováno situační
(sociální) učení, založené na principu
přirozené nápodoby. Aktivity by měly
být spontánní i řízené, vzájemně
vyvážené a provázané. Pedagog je
průvodcem dítěte na jeho cestě za
poznáním… Vzdělávání má být
uskutečňováno na základě integrovaných bloků, jež nabízejí vzdělávací
obsah v přirozených souvislostech,
vazbách a vztazích. Úkolem předškolního vzdělávání ale není vyrovnat
výkony dětí před vstupem do základního vzdělávání, nýbrž vyrovnat jejich
vzdělávací šance; základní škola musí
s rozdíly ve vzdělávacích možnostech
dětí dostatečně počítat.
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Moudrost bude mít možnost spojit se se zvídavostí.
Naše základní škola společně s obecním úřadem
pořádá 22. listopadu 2016 výlet do terezínské Malé
pevnosti. Do bývalé věznice pražského gestapa vyrazí
nejstarší děti z naší školy, tedy páťáci, v rámci výuky
předmětu Člověk a jeho svět. Společně s nimi si mohou
prohlédnout prostory svědčící o perzekuci českého
národa za 2. světové války, také obyvatelé naší obce,
kteří s sebou na tento poznávací výlet mohou vzít
i své zvídavé ratolesti.
Spolu s průvodcem a jeho odborným výkladem
si psárští návštěvníci prohlédnou prostory Malé
pevnosti. V tomto areálu bude také možnost prohlídky stálé expozice o historii této bývalé policejní
věznice z období 2. světové války, zaznamenaných
osudů českých vězňů odvlečených do koncentračních
táborů nacistické německé říše nebo výstavy – Ruth
Schreiber – Dopisy mých prarodičů. Podle časových
možností plánujeme také zhlédnutí promítaných
dokumentárních filmů, např. Město poznamenané
tragédií nebo Uvězněné sny.
Případní zájemci se mohou přihlásit do 10. listopadu u místostarostky Vlasty Málkové, která ráda
zodpoví i případné dotazy (tel. 602 714 101, e-mail:
malkova@psary.cz), a zaplatit na úřadu u pí Šímkové.
Cena pro děti je 110 Kč, pro seniory 160 Kč a pro
ostatní 200 Kč. Odjezd autobusu je plánován
v 7.20 hod. od pekárny v Psárech, v 7.25 hod. od
OÚ Psáry a v 7.30 hod. z jirčanské návsi. Návrat je

předpokládán kolem 13. hod.
Těší se na vás naši páťáci.

Terezín
Terezín je malé pevnostní město v Ústeckém kraji,
2 km jihovýchodně od Litoměřic, na soutoku řek
Ohře a Labe. Pevnost zde založil v roce 1780 císař
Josef II. O dva roky později byla prohlášena svobodným královským městem a získala jméno na počest
císařovy matky Marie Terezie.
Během druhé světové války Hlavní pevnost na
levém břehu řeky sloužila jako židovské ghetto, Malá
pevnost na pravém břehu potom proslula coby
věznice pražského gestapa. Nyní je v prostorách Malé
pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je národní
kulturní památkou.

Vánoční zpívání v kostele
Srdečně vás zveme v úterý 20. prosince do dolnojirčanského kostela, kde od 16 hodin vystoupí
děti z mateřské a základní školy.
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Ondřej Kracman

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Co se v Mozaice dělo a bude dít do konce roku?

EDUpoint Psáry

S klesajícími teplotami roste návštěvnost Mozaiky.
Otevřeno máme vždy v pondělí, středu a pátek.
S organizací akcí nám v poslední době začíná pomáhat i Monika Mazúrová. V polovině roku se nám
povedlo získat dotaci od Středočeského kraje ve výši
64 650 Kč.
A co se v Mozaice poslední dobou dělo? Pod
vedením Moniky Římovské proběhy kurzy líčení
(16. 9.) a zdobení nehtů (27. 5.). V červnu proběhla
na Štědříku Nerf akce (25. 6.), na které se soutěžilo
o zajímavé ceny. Na jaře již tradičně proběhlo společné uklízení odpadků (16. 4.), během kterého jsme
uklidili část pobytové louky a vysbírali odpadky na
Vysoké. Ke konci září se Na Kopečku uskutečnila
diskotéka pro děti (30. 9.), která se moc povedla,
a užili si ji s námi i dospěláci. Velice děkujeme slečně
Marušce Horsinkové, která na diskotéce pro děti
dělala míchané nápoje, bylo jich skutečně mnoho.

První setkání psárského EDUpointu proběhlo ve čtvrtek 22. září na obecním úřadě.
Téma MOTIVACE a tři velmi zajímaví hosté
přilákali na besedu 25 zájemců, kteří se aktivně
zapojili do diskuse a vytvořili příjemnou
atmosféru.
Bob Kartous, zástupce společnosti EDUin na
mnoha praktických příkladech poukázal na to, jak

A jak setkání hodnotili sami účastníci?
„Setkání se mi moc líbilo, splnilo moje očekávání. Nenásilnou formou jsem se o motivaci
a dalších tématech hodně dozvěděla (a předala
dál). Přednášející pánové jsou zajímavé osobnosti.
Se vším bych 100% nesouhlasila, ale tak to asi má být.
Možná by nebylo špatné příště něco i promítnout jako
prezentaci.“
„Pilotní přednáška EDUpointu byla
díky erudovaným lektorům na vysoké
úrovni. Zaujaly mě jak názory přednášejících k danému tématu, tak i otázky
posluchačů k motivaci a dalším
tématům.“
„Nejcennější pro mne byly při besedě
zkušenosti z praxe, odpovědi na dotazy
účastníků a vlastně i na mé nevyslovené otázky.“
„Mé děti už jsou velké, ale kdybych
se s podobnými myšlenkami setkala
před lety jako rodič malého dítěte, moc
by mi to tenkrát pomohlo.“

důležitá je vnitřní motivace dítěte a jeho přesvědčení
a vědomí o smysluplnosti toho, co dělá.
Lukáš Šléhofer vnesl do setkání, kromě několika
humorných vzpomínek, které rozesmály snad každého, odborné znalosti ze světových výzkumů
i zkušenosti z českého školství.
Ivana Málková, lektorka vědomé pedagogiky,
dlouholetá ředitelka první soukromé základní školy
v ČR – Školy hrou, byla vnímavou duší celého setkání
a inspirujícím způsobem poukazovala na zásadní vliv
pozitivní komunikace při řešení problému s demotivací ve vztahu rodič – dítě – škola.

Příští EDUpoint
3. 11. od 17.30 hod.
MODERNÍ METODY VE VZDĚLÁVÁNÍ
NA 1. STUPNI ZŠ
Zkušená pedagožka, Mgr. Jana Seifertová ze státní
ZŠ Chotýšany nám představí moderní trendy ve
vzdělávání školáků – Hejného matematiku, genetickou metodu čtení, nevázané písmo CommeniaScript
a další. Na toto setkání budou do konce roku navazovat „Otevřené třídy“, kde si budete moci představované metody vyzkoušet na vlastní kůži, třeba i se
svým dítětem. Legrace a skvělé zážitky zaručeny!

a opravovat skládací dveře. Všichni jste vítáni.
V rámci projektu se nám do Mozaiky povedlo získat
2 koše na discgolf a před Mozaikou tak vznikne
„improvizované“ discgolfové hřiště. Přijďte si vyzkoušet novou vzduchovku a luk a kuši. Během střeleckého
odpoledne, termín v nejbližších dnech upřesníme
(webové stránky).

V Mozaice se dále můžete setkávat s Petrem
Hubičkou, který tam 1x měsíčně pořádá šachová
odpoledne (14.11). Dále v průběhu listopadu plánujeme realizovat besedu s dobrovolnou lékařkou, která
pomáhala uprchlíkům v různých místech v Evropě.
Více informací naleznete na www.klub-mozaika.cz
(NZDM Mozaika), www.centrum-mozaika.cz (činnost
centra Mozaika) a na Facebooku (Centrum Mozaika).
Kontakt: 724 24 99 84, kracman@centrum-mozaika.cz
Učení první pomoci s Bárou Herzánovou. První
kurz proběhl již během září a další kurzy budou
probíhat formou zážitkové pedagogiky 1x měsíčně.
Přijít vyzkoušet si první pomoc můžete tyto pátky
21. 10., 11. 11. a 16. 12. od 14 hodin.
Dále budeme organizovat turnaj v ping-pongu,
který tentokrát proběhne v tělocvičně v Laguně.
V sobotu 19. 11. od 9.30 proběhne turnaj pro děti
a od 14.00 se uskuteční turnaj pro dospělé. Počet
soutěžících je omezen, zájemci nezapomeňte se
přihlásit.
Během listopadu nás čeká výtvarná dílna s korálky (25. 11.) a v prosinci FIMO (9. 12.) s Ivanou
Svobodovou. Ke konci roku nás v Mozaice čeká
vánoční besídka (21. 12.)
V průběhu listopadu bude v Mozaice pracovní
den, během kterého budeme malovat a opravovat
zdi. Dále budeme montovat držák na papírové ručníky
38
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Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Úvodník

Je tady páté číslo Psiny.

TŘEŤÁCI A LETADLO

JEDNOHO DNE SE PANÍ

Hlavní část obsahu vznikala v
době voleb, kdy nám byla trochu
nezvykle propůjčena kancelář
pana starosty. Paní místostarostka
nám pak umožnila nakouknout do
volební místnosti a poskytla nám
odborný výklad.
V tomto čísle na vás bude čekat:
křížovka, vtip, informace o zvířeti
a mnoho dalších zajímavých informací od dětí. Určitě se také těšíte
na váš i náš oblíbený svátek, který se jmenuje HALLOWEEN. A až
skončí Halloween tak se můžete
těšit na váš určitě nejoblíbenější
svátek a to jsou Vánoce. Ale teď
máme podzim a s tím také přichází unavené počasí. Připravte se na
8. ročník drakiády a doufám, že
budou vaši skvělí draci létat. Tak

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

KOBEREC S OBRÁZKEM LETADLA. ALE DĚTEM SE
JEDNOU SE OCITLY V KOBERCOVÉ ZEMI. SEDĚLY V
ŘÍDIL

TO KRÁSNÝ VÝLET. V TOM JEDEN Z NICH VYKŘIKL: TY JO, TŘEŤÁCI A LETADLO!“ V TU CHVÍLI CELÁ

SEDĚLA OPĚT V LAVI-

CÍCH. ALE NOVÝ KOBEREC UŽ JIM NEPŘIPADAL JAKO PRO
PROTOŽE S NÍM ZAŽILI VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ.

si běžte rychle přečíst naše další
skvělé číslo.
Terka Meduňová

Františka Běťáková

Vtip týdne

„ASI UMŘU ŽÍZNÍ.“
MRAVENEC HO UKLIDNIL:
„NEBOJ SE, NESU S SEBOU FLAŠTIČKU PLNOU VODY.“

Natírání laviček

Text: Marek Pavlas
Obrázek: Bára Meduňová

rychle tmavlo, ale u suků (znova
dělají problémy:) ) jsme to museli
přetírat několikrát.
Nakonec jsme zvládli natřít všechny lavičky a máme za to slíbenou
odměnu. Moc jsme si to užili, je to
hrozně hezký pocit dobře udělané
práce. Jediné, co mě mrzí, je, že
nás dorazilo tak málo, ale myslím,
že nějaké ty lavičky ještě budeme
natírat, takže si to ostatní určitě vynahradí :).

,

SLON S MRAVENCEM KRÁČELI
POUŠTÍ. ŠLI DLOUHO, PŘEDLOUHO, AŽ SLON UPADL A PRAVIL:

lat vaše úžasné masky z Halloweenu. Kdo pošle svojí fotku s maskou
bude odměněn dárečkem. Fotky
můžete posílat na psina@psary.cz
do 1. prosince. Doufám, že se do
soutěže zapojíte.

Více na http://psarskapsina.cz

, KTERÉ

, A OKNEM SI PROHLÍŽELY KOBERCOVOU ZEMI. BYL

V této soutěži nám budete posí-

na a Vítek sešli na pobytové louce
u Štědříku. Rozhodli jsme se totiž,
že tam nově natřeme lavičky. A
některé to fakt potřebovaly. Martina s Vítkem přinesli plechovku
s jakýmsi divným, bílým, lepivým
„olejem“. První jsme lavičku osmirkovali. Šlo to docela dobře, jenom
u suků trošku hůř. Pak jsme vzali
štětce a už jsme natírali:). Dřevo

VŮBEC

NELÍBIL, A TAK ZDĚŠENĚ VYKŘIKLY: TŘEŤÁCI A LETADLO?! A NA-

SOUTĚŽ

V pátek 23. 9. 2016, jsme se já
(Anička Krbcová), Kiki Janečková
a naši dva dospělí redaktoři Marti-

3.A ROZHODLA, ŽE KOUPÍ NOVÝ

tajenka

Vodorovně:
1 Současné roční období
2 Známá stavebnice
3 Nejoblíbenější den většiny školáků, který není víkend
4 Kdo přijíždí 11.11. na bílém
koni?

Lavička před nátěrem

Svisle
5 Říční zvíře se šupinami.
6 Na čem sedíme
7 Náš mateřský jazyk
8 Jeden z našich sousedních
států.
Podařilo se Vám křížovku vyplnit?
Pošlete nám její fotku na adresu
psina@psary.cz. Poproste maminku nebo tatínka ať Vám s tím pomohou. Těšíme se na Vaše výsledAnička Krbcová
ky.

Anička Krbcová

Lavička po nátěru
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Kočičí příběhy 3 - Škola
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KomiKs

Tento úryvek je z kapitoly Škola a začíná tím, jak Bára Mourkovi a jeho neposedné sestře Amy povídá o škole.
„Každá třída má svou paní učitelku
a ta děti učí. Co kdybychom si na
ní zkusili zahrát? Já budu učitelka a
vy žáci, ale nejdřív vyndám tužku a
papír.“ No, sice jsem Báře moc nerozuměl, protože lidsky neumím,
ale drbala příjemně, tak jsem byl
spokojený. Opravdu jsme si na
školu hráli, až na to, že když nám
Bára ukazovala, co máme dělat a
jak se co píše, spíše jsme se prali než psali. „Tak dost, budete po
škole!“ Okřikla nás Bára. Ale místo
toho, abychom nezlobili, jsme zlobili ještě víc. Já metal kotrmelce
a sudy a Amy vyskočila z postele
a začala Báře škrábat punčochy.
Měla štěstí, že měla krátkou sukni po kolena, jinak by i její sukně
skončila jako škrabadlo.
Ale i jí to bavilo, hrozně se nám
smála, a když si přinesla ukazovátko, které mají prý učitelé, ukázala
jím na mě a něco vykřikla. Vůbec
jí nevadilo, že po něm skáču jako
pominutý. Naopak jí to rozesmálo ještě víc. Skvěle jsme se bavili,
dokud do pokoje nevtrhl Marek.
„To je moje ukazovadlo! A už se nedivím, proč jsou takhle zlý, ty je to
učíš! Kvůli nim je moje Pískle zraněné a tys je to všechno naučila!!!“
rozeřval se Marek. „To není prav-

da!“ vrhla se na něj Bára. „Já je to
neučím, já si s nimi jen hraju! Oni
nám chtěli udělat radost! Nemysli
jenom na sebe!“ „Lžeš!“ vyhrkl Marek a vytrhl Báře z ruky ukazovátko
a praštil jím Amy. Ta jen bezmocně vyjekla. „Nech je! Jsou to moje
koťata, včera večer, když spala, jsi

řekl, že je nechceš! Nech Amy a
radši si pojď hrát s námi na školu.“
Okřikla Marka Bára. Ten přikývl a
posadil se k nám na postel. I on
dělal velmi zlobivého žáka a Bára
nás jako paní učitelka neohlídala,
tedy to byla legrace. Byla to skvělá
hra.
Kristýna Janečková

Krutihlav obecný

Krutihlav je pták, který patří do skupiny šplhavců. Je zajímavý tím, že neumí šplhat. Na zimu odlétá do teplých
krajin. Je veliký jako vrabec, délka těla je 16-18 cm. Má
dlouhý ocas a velký zobák. Od cizokrajných hadů okoukal
kroucení hlavou. Dokáže otočit hlavou o 180 stupňů. Živí
se larvami a červy. Je maskovaný a žije v dutinách. MáloOndra Tománek, Tomáš Sklenář
kdy ho uvidíte v lese.
Kresba: Jeník Sklenář

Křížem krážem - Tip na výlet
Křížem krážem je výlet 24 hodin
vlakem. Jezdí se na den železnice.
Ten kdo se chce zúčastnit, musí
mít svůj tým, který musí mít nejméně dva cestovatele. Hlavním
úkolem výletu je nasbírat co nejvíce bodů, které získáme za ujeté
kilometry, bonusové železniční
stanice a splněné úkoly. Tenhle
rok byly úkoly například: vyměnit
si adresy s dalšími týmy, vyfotit
se se sochou krále Karla IV, najít
razítko Křížem krážem, navštívit
historickou památku. Já, bráška
Jéňa a sestřenice Aneta, která mě
na tento výlet přivedla, jsme najeli
986 km. Vítězové najeli 1232km.

Více na http://psarskapsina.cz

Celkem všechny týmy najely dohromady 108632km. Tenhle rok se
přihlásilo 117 týmů (kvalifikováno
103). My jsme skončili na 81. místě. O umístění hodně rozhoduje
získání bonusových bodů za spl-

něné úkoly. Je to moc pěkný zážitek. Doporučuju za výlet na den
železnice.
Více detailů nebo historické výsledky najdete na www.krizemkrazem.net.
Tomáš a Jan Sklenářovi

Lucka Vodičková
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Názory čtenářů

Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice
Jaromír Pohanka, chatová osada Na Babě

Cesta do chatové osady Na Babě
Chatová osada na severním svahu prostřední Báby
vznikala v padesátých a šedesátých letech minulého
století. V části přístupné pouze úvozovou cestou je
dnes asi padesát chat. Největším problémem osady
v posledních dvou desetiletích byla velmi špatná
příjezdová cesta. Úvoz prudce stoupá do lesa, pak
se sklon trochu zmírní, ale téměř kilometr dlouhá
lesní cesta stále stoupá. Neupravovanou cestou ještě
před desíti léty při každém dešti tekl potok vody,
který ji neustále vymílal. V cestě byly po prudkých
deštích i několik desítek cm hluboké vymleté rýhy.
Jak stará je osada, tak staří jsou i vlastníci velké
části chat – některým je již hodně přes sedmdesát
let. Málokdo z nich si může dovolit koupit terénní
auto. Pro běžnou škodovku byla cesta někdy zcela
nesjízdná. To už nemluvím o tom, jak na ostrých
kamenech trpí pneumatiky.
Před sedmi lety se chataři domluvili, založili občanské sdružení, vybrali mezi sebou trochu peněz a začali
cestu upravovat. Prvním úkolem bylo odvést z cesty
vodu, nejen dešťovou, ale i tu, kterou les pouští ještě
celou řadu dní po deštích. Podél horní části cesty
v délce asi tři sta metrů nechali vyhloubit odvodňovací
příkop, do kterého svedli vodu z cesty. Stavba příkopu,
včetně několika trubních úseků a podchodů, stála
120 tisíc a obec na ni přispěla téměř polovinou. To
byla první akce směřující ke zlepšení sjízdnosti. Pak
se postupně urovnávala cesta vedoucí lesem, navážel
se štěrk, případně opuka s jílem, která je levnější,
a prohrabovaly se odvodňovací rýhy. Všechno už za
peníze vybrané mezi chataři.
Na nejprudší část cesty v úvozu položil Ing. Šorm
silniční panely. To bylo velké zlepšení a doufáme, že
také trvalejší. Panelů však nebylo dost, a tak část

44

navazující na vozovku se zámkovou dlažbu v údolí
zůstala nechráněná panely a dále se vymílala. Každý
déšť odnášel vždy část materiálu z cesty na zámkovou
dlažbu.
Všichni chataři nyní nadšeně přivítali novou úpravu
podstatné části cesty položením a uválcováním
asfaltového obrusu, kterou zajistila koncem srpna
obec. Velice děkujeme radě obecního úřadu za provedené úpravy a zejména paní Renátě Sedlákové,
která celou akci brilantně zorganizovala. V dolní části
úvozu nechala položit příčný žlábek pro odvod dešťové vody, a tak se snad vyřešilo i to nešťastné
odplavování štěrku a písku z cesty na zámkovou
dlažbu. Jezdí se po tom parádně, i pneumatiky si
libují!
Na nové cestě si připadám jako v lázeňském parku.
Jezdíme často do Mariánských Lázní a tam jsou lesní
cesty určené pro procházky pacientů také vyasfaltované. Možná i proto, aby se po nich lépe jezdilo
vozíčkářům. Ani srnkám asfalt nevadí, běhají po něm
také někdy večer jako po silnici.
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Výběr z událostí Městské policie Jesenice
od poloviny srpna do poloviny října 2016
yy 6. 8. ve 23.53 hod. přijala hlídka MP oznámení
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby
a hlasitým verbálním projevem osob na pozemku
jednoho z RD v ul. Zátopkova. Strážníci se po příjezdu na místo pokusili opakovaně kontaktovat
osoby nacházející se na pozemku, což se nepodařilo.
Poté provedli videozáznam celého průběhu události
a oznámili toto protiprávní jednání příslušnému
správnímu orgánu.
yy 11. 8. v 7.30 hod. přijala hlídka MP oznámení o znečištěné komunikaci v ul. K Lůžku. Po příjezdu na
místo strážníci vyzvali stavbyvedoucího k zajištění
úklidu komunikace. Ten za pomoci dělníků uvedl
komunikaci v původní stav.
yy 15. 8. byla při provádění hlídkové
činnosti zjištěna pomalovaná
čekárna autobusové zastávky
v ul. Pražská a Psárská. Událost
zdokumentována a předána
příslušnému odboru OÚ
Psáry, Dolní Jirčany.
yy 23. 8. v 10.45 hod. byl při
provádění hlídkové činnosti
zjištěn poškozený zahrazovací
sloup v blízkosti kruhového
objezdu v ul. Heyrovského.
Událost zdokumentována a předána příslušnému odboru OÚ
Psáry, Dolní Jirčany.
yy 1. 9. v 15.00 hod. přijala hlídka MP
oznámení o špatně parkujících vozidlech
v nepřehledné zatáčce v ul. Za Vápenkou. Po
příjezdu na místo strážníci zjistili řidiče parkujících
vozidel a zajistili přeparkování dle zákona. Jednání
řidičů bylo na místě vyřešeno v blokovém řízení.
yy 3. 9. v 2.40 hod. přijala hlídka MP oznámení o rušení
nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby a hlasitým
verbálním projevem osob na pozemku jedné z chat
v ul. Akátová. Po příjezdu na místo strážníci zjistili,
že zde probíhá narozeninová oslava syna majitelky
chaty. Všechny přítomné osoby byly vyzvány ke
ztišení hudby i verbálního projevu. Majitelka chaty
na základě výzvy oslavu ukončila a za celou věc se
omluvila.
yy 6. 9. v 15.15 hod. byl při provádění hlídkové činnosti
zjištěn poškozený svod okapové roury na čekárně
autobusové zastávky v ul. Psárská. Událost

zdokumentována a předána příslušnému odboru
OÚ Psáry, Dolní Jirčany.
yy 8. 9. přijala hlídka MP oznámení o špatně parkujícím
vozidle ve vjezdu na pozemek v ul. Pražská. Po
příjezdu na místo strážníci zjistili řidiče parkujícího
vozidla. Jeho protiprávní jednání vyřešili na místě
v blokovém řízení.
yy 11. 9. v 9.54 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa v Na Lukách, Dolní Jirčany. Hlídka po
příjezdu na místo psa převzala a umístila jej do
pohotovostního kotce. V odpoledních hodinách
byl zjištěn majitel, kterému následně strážníci psa
předali.
yy 13. 9. v 8.45 hod. byla při provádění hlídkové
činnosti zjištěno poškozené dopravní
zrcadlo v ul. Ve Stráži. Událost
zdokumentována a předána příslušnému odboru OÚ Psáry, Dolní
Jirčany.
13. 9. ve 21.11 hod. přijala
yy
hlídka MP oznámení o neoprávněného pálení zbytků rostlinného
materiálu v ul. Pod kostelem,
Dolní Jirčany. Po příjezdu na
místo strážníci vyzvali majitele
jednoho z pozemku, aby pálení
ukončil. Muž se za své jednání
omluvil a ihned oheň uhasil.
yy 18. 9. ve 23.52 hod. přijala hlídka
MP oznámení o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby a hlasitým verbálním
projevem osob na pozemku jednoho RD v ul.
Pražská. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že zde
probíhá oslava. Na oslavě se nacházely 4 osoby,
které svým verbálním projevem rušily noční klid.
Všechny přítomné osoby strážníci vyzvali ke ztišení.
Oslavenci se za svůj hlasitý projev omluvili a přesunuli se do útrob RD.
yy 28. 9. v 15.05 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa v ul. Jílovská, Psáry. Hlídka po příjezdu
na místo psa převzala a umístila jej do pohotovostního kotce.
yy 29. 9. v odpoledních hodinách poskytla hlídka MP
součinnost PČR při zajištění místa dopravní nehody
a usměrňování provozu do příjezdu SDN PČR.
yy 1. 10. dohled na veřejný pořádek při konání veřejné
kulturní akce.
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Sport

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS
k 17. 10. 2016 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým

Záp. +

0

–

8
8
8

7 1
7 1
6 0

0 40:7
0 30:6
2 41:19

22
22
18

6. Měchenice
7. Štěchovice B
8. Psáry
9. Tuchoměřice

8
8
8
8

4
3
3
3

3
3
3
3

16:21
12:15
16:20
13:21

13
11
11
11

8
8

0 1
0 1

7 11:31
7 3:30

1
1

13. Jeneč
14. Úhonice

Poslední zápas: Měchenice – Psáry 3:1 (2:1)
Branky: Vopátek Marek 2, Griščenko Stanislav – Kokštejn Jan

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

Záp. +

0

–

Skóre Body

1. D. Břežany
2. Libeř
3. Krňany

8
8
8

6
5
5

0
2
0

2
1
3

23:14
22:13
33:16

18
17
15

9. Radlík
10. K. Přívoz
11. D. Jirčany
12. Slapy
13. Vestec B
14. Hradišťko

8
8
8
8
8
8

3
3
3
3
2
0

1
1
1
0
2
2

4 19:19
4 19:21
4 16:18
5 9:26
4 14:19
6 8:20

10
10
10
9
8
2

Poslední zápas: Dolní Jirčany – Vestec B 5:1 (1:1)
Branky: Škrabal Roman 3, Beneš Jan 2 – Chaloupka Michal

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

1. Průhonice B
2. Zvole B
3. Bojanovice
4. Mníšek B
5. Psáry B
6. Klínec
12. Čisovice B
13. Libeň

Záp. +

0

–

7
7
7
8
7
7

6
5
5
4
4
4

0
0
0
2
1
1

1 30:10
2 18:11
2 17:14
2 30:18
2 30:14
2 20:10

Skóre Body

7
7

1
0

0
1

6
6

11:40
9:35

18
15
15
14
13
13
3
1

Poslední zápas: Psáry B – Čisovice B 13:1 (6:0)
Branky: V
 ondra Martin 3, Švestka Jan 4, Kuka Pavel 3, Petr
Ondřej, Brada Radek, Exler Petr – Štancl Michal
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Kultura

Svatomartinský

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD

Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České
republice a již tradičně pořádáme nábor nových
studentů. První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď
se podívat i ty!

11. 11. 2016

Skóre Body

1. Libčice
2. Holubice
3. Zlatníky

1
2
2
2

Nábor Taekwon-Do ITF

SRAZ v 17,00 hod. na Jirčanské návsi
Zveme všechny děti na lampiónový průvod,
který se bude konat
ke cti sv. Martina
a radosti malých i velkých.

Akci organizuje RC Domeček
a dětský klub KLUBÍČKO

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění,
které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů
po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální
zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista,
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem
Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG
HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou
základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři
a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční
školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické
stupně, výukové semináře, soustředění, závody
a nabízíme také individuální výuku.
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 hod., a to pod vedením mistra Martina
Zámečníka, VII. dan, 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.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ŘÍJEN 2016

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát

BESEDA S ODBORNÍKEM

Rozvoj a stimulace
psychomotorického
vývoje u dětí 3–6 let

Harmonický rozvoj
všech oblastí je důležitý pro
budoucí úspěšný vstup do
školy. Jedná se o rozvoj
jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, logického myšlení, matematických představ, sluchového, zrakového vnímání a vnímání času a prostoru.
Účastníci besedy budou seznámeni s teoretickými
pojmy a vývojovými fázemi v jednotlivých oblastech.
Velká část setkání bude zaměřena na náměty aktivit
a přípravu pomůcek, jak všechny tyto oblasti rozvíjet
především hravou formou, dostatek prostoru bude
i pro dotazy.
KDY: 21. 11. od 17.30 hod.
KDE: v RC Domeček, Spojovací 600, Dolní Jirčany
KDO: Mgr. Jana Dlabolová, speciální pedagog
Rezervace míst na betakova@rcdomecek.cz
www.rcdomecek.cz

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: ŘÍJEN 2016, vyšlo 29. 10. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis
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PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

kg

19,90

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

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

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování
Eco plné

od

1.490,6lux Eco prosklené

1.890,-

1.490,-

10 W

GARANTUJEME VÁM
NEJNIŽŠÍ CENU
NA TRHU

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí,
ø květináčů od 8 do 32 cm

8 kg

59,-

42,-

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU
POSEZENÍ DO NAŠEHO

od 1 palety: 39,-

LED žárovka

Dřevěné brikety

A+

10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky,
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg,
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry,
Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

