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Myslivost není jen lov
Více na str. 34

Krajské volby10

Svatební obřady
v Psárech

14

Posvícení v Psárech
a D. Jirčanech
21, 46

OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Pražská 137, Psáry

Kalendář akcí

Důležitá telefonní čísla
a informace

setříděno podle data konání akce
Přijďte se na začátku školního roku inspirovat a diskutovat
3. 9., 13 hod.

Pohádkový
les
Pozvaní hosté:

na hrázi rybníka Kukaláku

7. 9., 14 hod.

Diskusní středa

NÍKA DOMOVA LAGUNA PSÁRY

YSTOUPENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
SPORTOVNÍ VYSTOUPENÍ

OÚ Psáry

32

19

20

1. 10., 11 hod.

10. 9., 11–24 hod.

Svatováclavské

Bližší informace: Martina Běťáková, místostarostka obce Psáry,
posvícení
betakova@psary.cz, tel.
606060323

areál u rybníka Domova
Laguna Psáry

st

náves v Dolních Jirčanech

14. 9., 18 hod.
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w

w

OÚ Psáry

w.psary.c

15. 9., 18 hod.

Setkání nad historií
obcí Dolní Jirčany
a Psáry
OÚ Psáry

20

Dvoudenní výlet
do sklípku
Lednice

21. 9., 15 hod.

Setkání seniorů
OÚ Psáry

tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

divadlo Hybernia

Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje

OÚ Psáry

15. 10.

Havelské posvícení

46

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:

hřiště v Psárech

středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

Informace pro chataře

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

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.
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Přihlaste se k odběru informačních SMS

2

Obecní úřad – úřední hodiny

muzikál Antoinetta –
královna Francie

7. 10., 14–22 hod.
8. 10., 8–14 hod.

17.–18. 9.

19

21

5. 10., 18 hod.

z

Zasedání zastupitelstva
obce Psáry

20

Hudební divadlo Karlín

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR
Laguna Fest

88
z

23

Lukáš Šlehofer - školní manažer a učitel, Gymnázium
OÚ Psáry
Na Zatlance, lektor kurzů pro děti a rodiče na téma
emoční inteligence a umění učit se
Bob Kartous - vedoucí komunikace EDUin o.p.s., publikuje
na téma vzdělávání v českých médiích - HN, Lidové noviny,
22. 9., 19 hod.
MF Dnes, Britské listy, Řízení školy
Ivana Málková - lektorka vědomé pedagogiky, bývalá učitelka,
ředitelka
muzikál
Drákula
a majitelka Školy Hrou, členka komise pro vzdělávání a školské rady v Psárech

© Talaj – istockphoto.com

ROCK / HIP HOP
/ PUNK

Co dělat, aby dítě škola
bavila

 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

© Alex White – Fotolia.com

VÝ HUDEBNĚ KULTURNÍ
Í FESTIVAL

RO DĚTI
ZOO DOMOVA LAGUNA PSÁRY
AJIŠTĚN

11:00-24:00

11:00-24:00

10. 9.9.
2016
10.
2016
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o tom, jak ideálně nastavit u dětí pozitivní motivaci.
Je účinnější motivace vnitřní či vnější? Jak děti ve škole
22. 9., 17.30 hod.
hodnotit? Co dělat když dítě učení nebaví?

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

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

RO Usnesení č. 71/18–2016

w.psary.c

z

w

w

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2016 ze dne 7. 7. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
1078/5, 631/1, 692/3, 692/5 v k. ú. Psáry pro stavRO Usnesení č. 66/18–2016
bu „Psáry – kNN-659/180–185““ za jednorázovou
I. schvaluje
úhradu 50.000,- Kč.
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/2006
II.
pověřuje
na akci „Psáry – kanalizace a vodovod v ulici Nad
Starostu
Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Cihelnou“. Předmětem dodatku jsou vícepráce
Hlasování
– pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
a méněpráce, kdy konečná cena za dílo činí
Návrh byl přijat.
764.552,61 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 67/18–2016

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce výpustního zařízení MVN Rybníček a MVN Nádržka“ od:
1. MANABAU s. r. o. za cenu 210.435,- Kč bez DPH,
2. LESORS s. r. o. za cenu 150.498,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od LESORS
s. r. o. za cenu 150.498,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 68/18–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti mezi obcí Psáry a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. na parc. č. PK 697 v k. ú.
Dolní Jirčany pro stavbu „16010–034899 VPI SOKP
512, D1 – přeložka silnice II/105 Psáry“ za jednorázovou úhradu 9.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 69/18–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce
a. s. č. IV-12–6019385 na parc. č. 1072/2, 1078/1,
4

RO Usnesení č. 70/18–2016

I. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a L. Matoušovou (nájemce). Předmětem
smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 na dobu určitou
od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, výše nájemného je
5.107,- Kč/měsíčně + 240,- Kč/měsíčně záloha za
služby.
II. schvaluje
Uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí Psáry (nájemce) a O. Kracmanem (podnájemce). Předmětem
smlouvy je nájem bytu v č. p. 795 na dobu určitou
od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, výše nájemného je
4.355,- Kč/měsíčně + 1.500,- Kč/měsíčně záloha za
služby.
III. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a Marií Merglovou (nájemce). Předmětem
smlouvy je nájem bytu č. 1 v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, výše nájemného je
2.986,- Kč/měsíčně + 350,- Kč/měsíčně záloha na
služby.
IV. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a Mgr. Lamešovou (nájemce). Předmětem
smlouvy je nájem bytu č. 4 v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2016–31. 7. 2017, výše nájemného je
5.061,- Kč/měsíčně + 2.500,- Kč záloha na služby
/ měsíčně.
V. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
14. 9. 2016, 18 hod.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2016

I. projednala
Možnost napojení budoucí provozovny restaurace s ubytování v Horních Jirčanech na ČOV Psáry.
Obec Psáry požaduje od žadatele doložení souhlasu od města Jesenice, které rozhoduje o rozdělení

rezervované kapacity tj. 40.000 m³/rok odpadních
vod dle uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci
při odvádění odpadních vod ze dne 19. 11. 2003
ve znění dodatků č. 1 a dodatku č. 2. Obec Psáry
nemůže bez doložení tohoto potvrzení připojení
nemovitosti povolit.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2016 ze dne 20. 7. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
jako náhradníci Ing. Jiří Formánek, Vlasta Málková.
RO Usnesení č. 72/19–2016
III. určuje
I. schvaluje
Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědUzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
nou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci
a manželi Ing. Antonínem a Emilií Štekerovými
„Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace
– pozemek p. č. 352/10 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše
v ul. Sportovců k. ú. Dolní Jirčany“.
finančního příspěvku je 161.200,- Kč.
IV. určuje
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
„Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace
Návrh byl přijat.
v ul. Sportovců v k. ú. Dolní Jirčany“.
RO Usnesení č. 73/19–2016
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
I. uděluje
Návrh byl přijat.
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
RO Usnesení č. 76/19–2016
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
I. schvaluje
1. manželům Ing. Antonínem a Emilií Štekerovými
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro– pozemek p. č. 352/10 v k. ú. Dolní Jirčany,
najímatel) a Mgr. Monikou Mazúrovou (nájemce).
2. Petru
Bartoníčkovi,
Zuzaně
Kudrnové
Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 12 v č. p. 154
a Miloslavu Markovi – pozemek p. č. 465/20
na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017, výše
v k. ú. Dolní Jirčany.
nájemného je 4.460,- Kč/měsíčně + 2.740,- Kč/
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
měsíčně záloha za služby.
Návrh byl přijat.
II. pověřuje
RO Usnesení č. 74/19–2016
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
I. schvaluje
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Žádost o odprodej části obecních pozemků p. č.
Návrh byl přijat.
129/56 a 129/67 v k. ú. Dolní Jirčany. Po vyhotoRO Usnesení č. 80/19–2016
vení geometrického plánu bude zveřejněn záměr
I. schvaluje
prodeje cca 16 m². Poté bude zastupitelstvu obce
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci
předložen návrh kupní smlouvy za kupní cenu
přeložky distribučního zařízení určeného k dodáv1.200,- Kč/m².
ce energie č. Z_S14_12_8120054890 mezi obcí
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Psáry (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s.
Návrh byl přijat.
II. schvaluje
RO Usnesení č. 75/19–2016
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucích smluv
I. souhlasí
o připojení odběrných elektrických zařízení k disS vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáztribuční soustavě č. 16_SOBS01_4121204396 mezi
ku malého rozsahu dle čl. V. metodiky o zadávání
obcí Psáry (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s.
veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce komuIII.
pověřuje
nikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců v k. ú.
Starostu
Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Dolní Jirčany“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
II. jmenuje
Návrh byl přijat.
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
RO Usnesení č. 81/19–2016
rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců v k. ú. Dolní Jirčany“
I. schvaluje
ve složení: Ing. Jiří Nádvorník, Renáta Sedláková,
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu
www.psary.cz5

nebytových prostor mezi obcí Psáry (pronajímatel)
a Občanským sdružením Rodinné centrum Dolní
Jirčany (nájemce). Předmětem dodatku je úprava
čl. I.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 82/19–2016
I. pověřuje
Radního Víta Olmra k zastupování obce Psáry na
členské schůzi spolku samospráv Otevřená města,
z. s.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2016 ze dne 3. 8. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
2. Silnice Chmelíř s. r. o. za cenu 391.687,76 Kč bez
RO Usnesení č. 83/20–2016
DPH,
I. schvaluje
3. Machido s. r. o. za cenu 410.449,2 Kč bez DPH.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
II. schvaluje
č. 458/2016/OOBCH mezi obcí Psáry a Pražskou
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Silnice
plynárenskou Distribuce a. s. Ing. Miroslavem
Chmelíř s. r. o. za cenu 391.687,76 Kč bez DPH.
Špinarem na pozemku p. č. 661 v k. ú. Dolní Jirčany
III. pověřuje
za jednorázovou úhradu 13.500,- Kč.
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
II. pověřuje
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Návrh byl přijat.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
RO Usnesení č. 87/20–2016

RO Usnesení č. 84/20–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí Psáry a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na pozemku p. č.
PK 689 v k. ú. Dolní Jirčany na stavbu „překládka
telekomunikačního vedení pro stavbu a umístění optického a metalického kabelu v délce cca
5 bm a nový rozvaděč“ za jednorázovou úhradu
9.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 85/20–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Psáry ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12–6012495/2
na pozemku p. č. 465/30 v k. ú. Dolní Jirčany za
jednorázovou úhradu 1.000,- Kč dle uzavřené
smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s OPT Real
s. r. o. v době vlastnictví tohoto pozemku.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 86/20–2016

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dolní Jirčany – rekonstrukce části
komunikace Horní a Na Stráni“ od:
1. J. L. T. s. r. o. za cenu 454.437,31 Kč bez DPH,
6

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14188286 mezi
obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR. Předmětem
dodatku je změna termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na akci
„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“ do
31. 10. 2016.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 88/20–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi obcí Psáry a PPD a. s. Předmětem smlouvy
je připojení objektu nové školy na p. č. 75/1 v k. ú.
Dolní Jirčany. Tato smlouva nahrazuje smlouvu
schválenou usnesením rady č. 127/30–2015 ze
dne 26. 10. 2015.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 89/20–2016

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) a EKO-KOM a. s. (kupující). Předmětem smlouvy
je prodej 46 ks použitých sběrných (odpadových)
nádob za kupní cenu 12.246,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření sohody o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě mezi
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2016

obcí Psáry a EKO-KOM a. s. Předmětem dohody
je naplnění cílů stanovených v Projektu obnovy
a rozšíření sběrné sítě nádob na odpad. Dohoda je
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy
a dohody.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 90/20–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manželi Ing. Pavlem a Ing. Petrou Zlatohlávkovými
– pozemek p. č. 410/5 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše
finančního příspěvku je 101.800,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2016 ze dne 12. 8. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
o dílo na vypracování projektové dokumentace
RO Usnesení č. 91/21–2016
na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ dle
I. souhlasí
pověření zastupitelstva obce č. 31/3–2016.
S podáním výzvy zhotoviteli spol. RAP partners
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
s. r. o. nyní SOA architekti s. r. o., IČ 28495471 k plNávrh byl přijat.
nění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. d) smlouvy

Informace z obce

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících červen a červenec 2016
9sekání,
9
hrabání, nakládání a odvoz trávy - Štědřík,
Jílovská, Kutná, U Nádržky, nádržka, Zahořanský
potok, pomník Psáry, Krátká, dětské hřiště Štědřík,
pobytová louka Jirčany, u rybníčku D. Jirčany,
náves D. Jirčany, Vápenka, náves Psáry, Jílovská,
Pražská, Sportovců, cesta k ČOV, mateřská školka,
Chrpová, Na Kopečku, lokalita bývalého Central
Group, hřbitovy, Slunečná, Bezejmenná, val za
fotbalovým hřištěm v Psárech, Na Lukách, K Lůžku,
Ke Kukaláku, Hlavní, Horní, Spojovací, Nad Školkou,
Javorová, K Lesu, Gen. Peřiny, Zátopkova, U Sv.
Jána, Heyrovského,
9úklid
9
spadaných větví u rybníčku, pobytová louka,
Horní,
zámkové dlažby v ul. Průjezdná po stavbě
9pokládka
9
vodovodní přípojky,

9instalace
9
laviček Štědřík,
9čištění
9
žlabů na dešťovou vodu v komunikacích,
9oprava
9
a výměna poškozených prken a sloupků
u kontejnerového stání ul. Pražská (po nehodě viník
ujel),
9oprava
9
hřbitovní zdi D. Jirčany před nátěrem,
9zajištění
9
obsluhy a chodu sběrného dvora,
9zkrácení
9
tújí podél plotu na hřbitově v Psárech
a odvoz větví,
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.

Kanalizace a vodovod v ulici
Nad Cihelnou dokončeny
Snaha obce Psáry umožnit všem obyvatelům obce
připojení na vodovodní a kanalizační síť je zase
o kousek dále. V letošním roce byla zrealizována
výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Nad Cihelnou
v Dolních Jirčanech. Stavba zahrnuje splaškovou
tlakovou stoku HDPE v délce 131,1 m a vodovodní
řad v délce 141,7 m.
Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov
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Renáta Sedláková, správa majetku

Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně
Připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové
parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby dbali na úpravu svých dřevin a zeleně,
a aby jejich přerůstající části zasahující do průchozích
a průjezdních profilů pozemních komunikací odstranili. Toto platí i pro zeleň, kterou vlastníci nemovitostí
nasázeli do pásu pozemku mezi komunikací (chodníkem) a oplocením.
Přerůstající větve narušují běžné užívání místních
komunikací, mohou zakrývat dopravní značení
a ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na nich
(zhoršují rozhledové poměry a průjezdy např. popelářského vozu).
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém
týká, aby provedli nápravu, a prosíme je o údržbu
svých stromků, keříků apod. sousedících s pozemními

komunikacemi i nadále.
Dále upozorňujeme, že v případě vlastního zjištění
(či podnětu) přerůstajících dřevin a zeleně vlastník
(správce) místní komunikace vyzve osobně vlastníka
dřevin a zeleně k jejich úpravě. V případě neuposlechnutí může být věc postoupena silničnímu
správnímu úřadu, který ve smyslu § 35 zákona
o pozemních komunikacích vyzve vlastníka zdroje
rušení silničního provozu k odstranění tohoto zdroje
ve stanovené lhůtě. Pokud tak vlastník ve stanovené
lhůtě neučiní, silniční správní úřad rozhodne o odstranění tohoto zdroje na jeho náklady.
Samozřejmě bude brána v potaz závažnost situace,
a to tak, aby vlastníci dřevin a zeleně nebyli nadmíru
obtěžováni.
Děkujeme za pochopení

Co vás zajímá

nasunutí PVC kanalizačního potrubí).
Dokumentace se dále musela doplnit o znalecký posudek k projektované technologii.
V současné době již územní rozhodnutí
nabylo právní moci, byla dopracována
projektová dokumentace pro stavební
povolení podle podmínek, které nám zadal
stavební úřad v územním rozhodnutí. Dokumentace
je nyní rozeslána na dotčené orgány k vydání jejich
stanoviska.
Po obdržení stanovisek bude vydáno veřejnou
vyhláškou stavební povolení. Neodvážím se odhadnout, zda nabytí právní moci proběhne bez zdržení,
či bude napadeno odvoláním. V takovém případě
půjde celý spis na odvolací řízení, které probíhá
u Krajského úřadu Středočeského kraje.
Co se týká druhého úseku komunikace Slunečná,
bude ověřováno, zda je zájem o připojení nemovitostí
na splaškovou kanalizaci a vodu. Zde je ale problém
s vlastnictvím některých pozemků komunikace
a s požadavky na zřízení věcného břemene pro tyto
sítě. Přesto i zde je možné řešení, ale pouze v té části
komunikace, kde nejsou vlastníky pozemků fyzické
osoby.
Pokud se tedy někdo domnívá, že se v dané věci
nic nedělá, chtěla bych jej upozornit, že „byrokracie“
platí stejně tak pro obec jako pro občany.

 Proč není ulice Slunečná v Psárech
opravená a jízda po ní připomíná tankodrom?
Odpovídá Renáta Sedláková, správa
majetku obce Psáry
Rekonstrukce povrchu komunikace, která je rovnoběžná s ulicí Jílovskou, se bohužel momentálně
nedá provést, protože zde ještě není položen rozvod
vody a kanalizace.
Na projektové dokumentaci rekonstrukce komunikace a umístění dešťové kanalizace v horní části
se začalo pracovat loni v létě a koncem roku bylo
požádáno o vydání územního rozhodnutí. Do jeho
vydání se odvolala účastnice paní S., která má připomínky k vedení dešťové kanalizace kolem její
nemovitosti. Na základě těchto připomínek se nechala
projektová dokumentace v této části přepracovat
tak, aby se co nejvíce zmírnily dopady stavby na
nemovitost paní S. (snížila se hloubka pro uložení
potrubí, na úkor toho je potrubí vybaveno spádišťovou šachtou a celá technologie uložení potrubí se
v tomto úseku přepracovala z výkopové na technologii horizontálního vrtání se zatlačováním ocelové
chráničky DN 530 s tloušťkou stěny 10 mm pro
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Renáta Sedláková, správa majetku

Kradou se i popelníky
Dne 1. 8. vyměnili pracovníci obce poškozené
popelníky na obou autobusových čekárnách na
Štědříku. Původní popelníky zde nebyly dlouho, ale
bohužel někteří občané si je „pletli s trafikou“ a neustálým vylamováním dvířek byly popelníky celé
zohýbané a západka zámku nedržela na místě. Proto
jsme se rozhodli, že pořídíme jiné, které se dají bez

poškození otevřít, aby při „prohlídkách“ jejich obsahu
nemuselo docházet současně k poškození.
Objevili se ale jiní občané, které tentokrát nezajímal
obsah popelníku, ale celý popelník. Takže již 5. 8.
nebyl popelník na místě, ale byl „odborně“
odstraněn.

Údržba hrobových míst
Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově v Psárech a v Dolních Jirčanech, že není možné
obsypávat hroby kamínky, které odletují při sekání
trávy. Odlétnutý kamínek může zasáhnout jednak
pracovníky, kteří trávu sekají, ale hlavně návštěvníky
hřbitova a předměty umístěné na hrobech, které se
nárazem kamínku mohou rozbít. Stejně tak prosím,
nesázejte žádné keře a stromky mimo vaše hrobová
místa. Ty během několika málo let prorůstají do hrobů
a vyvracejí svými kořeny pomníky.

D

E

Děkujeme manželům Horákovým
z firmy Horland, kteří věnovali
obci krásnou, vzrostlou lípu,
která je zasazena v ulici K Lůžku.
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Krajské volby si zaslouží pozornost voličů

Lucie Libovická

Již za pár týdnů se otevřou dveře volebních místností a občané svými hlasy rozhodnou, kdo v příštích
letech povede kraj, ve kterém žijí. Krajské volby mívají již tradičně oproti volbám do místních samospráv či
do poslanecké sněmovny nižší účast. O důvodech, proč tomu tak je a co by mohlo občany motivovat k vyšší
účasti, jsem si povídala se starostou panem Milanem Váchou.
 Jak si vysvětlujete nižší zájem občanů o to, kdo
v něm již po několik let umisťuje stále hůř a hůř,
řídí kraj?
a v loňském roce jsme definitivně spadli na poslední
Kraj jako takový vznikl na přelomu tisíciletí
místo. Žádné objektivní důvody včetně ekonomických
a poměrně těžko si hledal své vymezení. Jeho priparametrů k tomu nejsou, potenciál tohoto kraje je
márním úkolem je například zdravotnictví včetně
velmi vysoký. Chybí hrdost Středočechů na místo,
páteřní sítě nemocnic, je zřizovatelem středních škol
ve kterém žijí. A to je další důvod, proč chtít věci
a gymnázií, řeší základní péči o území, což zahrnuje
měnit!
územní plánování, infrastrukturu, krajské komunikace
 Proč by právě STAN měl být zajímavou stranou
- silnice II. a III. třídy. Povědomí o agendě kraje je
pro občany při krajských volbách?
mezi lidmi hodně malé a kontakt mezi občanem
Starostové se letos rozhodli jít poprvé sami do
a krajem minimální. Málokdo z našich občanů byl
voleb bez TOP 09. Kraj je pro ně územím, které do
přímo na kraji vyřizovat nějakou svou záležitost. I to
posledního detailu znají. Starostové jsou nezávislé
jsou důvody, proč účast u krajských voleb bývá nižší.
osobnosti, odborníci s vlastními názory podloženými
Krajské volby jsou ale důležité pro samosprávy. Pro
zkušenostmi z dlouholeté práce z radnice. Práce na
mne jako starostu je budova Středočeského kraje ve
pozici starosty či místostarosty je velkou životní,
Zborovské ulici v Praze místem nejčastějších návštěv.
politickou a profesní zkušeností – 91 % lidí na naší
Bohužel při kampaních bývají krajská témata nahrakandidátce tuto práci vykonává nebo vykonávalo
a je za nimi vidět obrovský kus práce. Příkladem může
zována problémy, které vycházejí spíše z celostátní
být například Vítek Rakušan z Kolína nebo Věslav
politiky, tj. například hlasování o zdravotnických
Michalík z Dolních Břežan. Osobně jsem ve svém
poplatcích, oblíbenost premiéra či aktuální probleokolí navštívil mnoho starostů a bavili jsme se o jejich
matika imigrace. I když se jedná o důležité otázky,
problémech, abychom bez ohledu na to, jak tyto
nejsou primárně agendou kraje. Naopak se často
volby dopadnou, mohli dál v krajské politice prosavůbec nehledí na práci krajských zastupitelů nebo
zovat skutečné potřeby našich obcí. Preferujeme
kandidátů, a to je velká škoda.
spolupráci na základě dobrých vztahů a odbornosti,
 Letos mohou občané na krajské kandidátce
ne politické příslušnosti, nevolíme cestu konfrontace
STAN – Starostové a nezávislí najít i vaše jméno.
ale hledání řešení. Jedinou akcí v minulosti, kdy jsme
Proč jste se rozhodl kandidovat?
zvolili jinou strategii, byla demonstrace před budovou
Agenda kraje, kterou jsem popsal výše, je pro život
Krajského úřadu Středočeského kraje. Vyjadřovali
v regionu velice důležitá. Jsem přesvědčený, že
mnoho věcí se dá dělat lépe, a proto chci kraji
jsme tak svůj názor na amorální a netransparentní
věnovat více času. Nedávno jsme se
rozdělování krajských dotací.
s ostatními starosty z celé republiky
 Práce pro obec je hodně náročná, jistě mnohé
bavili o hodnocení krajů v žebnapadne otázka, zda vám kraj neubere čas na práříčku výzkumu „Místo
ci pro Psáry?
pro
život“.
Nějaký čas navíc ještě zbývá a díky tomu, že nemám
Středočeský
rodinu, tak si to mohu dovolit. Každopádně obec je
kraj se
pro mne jako starostu na prvním místě a od toho se
budou odvíjet veškerá má další rozhodnutí
i v budoucnu.

Co byste v případě úspěchu
v krajských volbách rád změnil?
Pozornost si zaslouží lepší správa kraje,
transparentnější, a tím pádem i jeho
mnohdy efektivnější řízení. Důležitá je
však i běžná agenda vedení, strategické

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek dne 7. října 2016 od 14 do
22 hodin a v sobotu dne 8. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost na OÚ Psáry, Pražská 137, Psáry.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.
rozhodování o koncepci školství či zdravotnictví.
Současné vedení Kraje fakticky postrádá jakoukoli
vizi a velmi často rozhoduje nekoncepčně.
 Napadá vás nějaký konkrétní přínos pro naši
obec v případě úspěchu STANu u voleb?
Konkrétně pro naši obec se chci určitě zasadit
o nový most na návsi v Psárech, který je dle výsledků
protipovodňové studie výraznou příčinou silného
rozlivu během povodní. Tento mostek je ve vlastnictví
Středočeského kraje. Mostů ve špatném stavu má
kraj hodně a je tedy otázkou, který bude mít
prioritu.
Navíc účast starosty na spolurozhodování kraje je

pro občany výhodná i v tom, že může přenášet
potřeby své obce na vyšší úroveň a tím je snáze řešit.
Hlas voličů pro každého ze starostů v daném území
bude během krajských voleb navíc vypovídat o tom,
nakolik má podporu lidí, kteří reálně znají jeho práci.
Podpora starosty ve vlastní obci se odráží i na vyšší
úrovni, počítá se s ním jako se silným partnerem
a získává respekt. Nejen pro sebe, ale i pro obec či
město.
Účast občanů u krajských voleb je pro budoucnost
obce i regionu velmi důležitá a budu rád za každého
jednotlivého člověka, který svým hlasem přijde
vyjádřit svůj názor!

placená inzerce
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Petr Tiso: Náš kraj potřebuje novou krev
Lékař–porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku
a dítě v Praze Podolí, městský zastupitel v Jesenici u Prahy
a kandidát TOP 09 na hejtmana ve Středočeském kraji.
Váš vstup do komunální politiky označují lidé ve vašem
okolí jako velmi úspěšný. Vnímáte to stejně?
Jesenice byla už v době, kdy jsem se tam
přestěhoval, zatížena obrovských stavebním
ruchem. Chyběla ale dostatečná infrastruktura, občanská vybavenost a nikdo z radnice
se tím netrápil. Tehdy nám došlo, že pokud
chceme město efektivně bránit a něco skutečně pozitivně ovlivnit, musíme vstoupit
do politiky. V následujících letech jsme plnili
to, co jsme občanům slíbili ve volebním
programu. Zklidnili jsme divoký rozvoj území,
postavili jsme nové školky, rozšířili kapacitu
základní školy, vznikla nová sportoviště,
stezky pro pěší i cyklisty, kulturní akce apod. Proměňovali
jsme Jesenici z noclehárny v rezidenční městečko, kde se
lidem žije lépe.
Co vás vedlo k tomu, abyste jako úspěšný komunální
politik vstoupil do tradiční politické strany?
Někdy mám pocit, že pouhé členství v jakékoli politické
straně, zejména v té „kamenné“, je v Česku málem

www.facebook.com/PetrTiso

hrdelní zločin. Ale ve vyspělých zemích to tak přece není.
Strany vznikají, aby byla správa veřejných záležitostí efektivnější, aby politici byli pro občany ideově více čitelní, než je
tomu u takzvaně nezávislých. Já jsem vstoupil do stranické
politiky kolem roku 2012 z několika důvodů. Prvním z nich
bylo souznění s hodnotami středopravé
strany TOP 09, druhým důvodem byla a stále
je osobnost Karla Schwarzenberga. Spojení
s TOP 09 nelituji, za uplynulé roky mám
převážně dobré zkušenosti.
Kandidujete na prvním místě. Jste
připraven stát se hejtmanem?
Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat
se a nést velkou odpovědnost. Ke své práci
potřebuji kvalitní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. Stejné zásady chci uplatňovat i při řízení kraje. Krajské volby beru
jako výzvu. Náš kraj v posledních letech funguje spíše v udržovacím módu, bez dlouhodobé vize. Kraji by prospěla nová
krev, lidé, kteří přicházejí z reálného života, jsou vzdělaní,
úspěšní, se zkušenostmi a novými pohledy. Naším programem
je „Středočeský kraj – zdravé srdce Čech“, který nasměruje
kraj k jejímu naplnění. Pokud Středočeši usoudí, že do vedení
kraje patříme, budeme rádi.

www.top09.cz/stredocesky-kraj
placená inzerce

Nová soukromá školička a jesle pro děti od 6 měsíců do 6 let
v Horních Jirčanech, ul. budějovická
Nabízíme:
jednorázové, celodenní, noční a víkendové hlídání
kroužky, kvalitní strava, individuální přístup
luxusní prostředí rodinného domu se zahradou
O víkendu 3.4. září Vás zveme na den otevřených dveří se zábavným
programem pro děti i rodiče (skákací hrad, cvičení pro maminky, ...)
účast prosím nahlaste telefonicky nebo emailem
Kontakt: budějovická 703, horní jirčany, 252 44
email: info@kidsway.cz, tel: 777 272 296
www.kidsway.cz
12
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Vít Olmr, radní obce

Nový kontejner na bioodpad u sběrného dvora
Od července je před sběrným dvorem umístěn
pro naše občany kontejner na bioodpad, kam lze
volně odložit posekanou trávu, větve, spadané ovoce,
zeminu z truhlíků a květináčů a podobně. Vedle
kontejneru je rovněž umístěna popelnice pro odložení
použitých pytlů či obalů, které byly použity na dovoz
biologického odpadu. Pokud zjistíte, že je kontejner
již zaplněn, prosím nepřidávejte do něj žádný další
odpad a kontaktujte prosím pracovníky obecního
úřadu, kteří zajistí jeho urychlené vyvezení.
Kontejner mohou bezplatně a v kteroukoliv denní
dobu použít všechny fyzické osoby, které mají uhrazen poplatek za svoz odpadu.
Bohužel již v prvním týdnu provozu někteří jedinci
využili kontejner pro odložení i jiného odpadu než
pro jaký je určen. Abychom nemuseli službu rušit

ještě dříve, než začala, je ve spolupráci s obecní policií
prostor kolem kontejneru monitorován bezpečnostní
kamerou.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Od společnosti ASEKOL jsme obdrželi certifikát
Environmentálního vyúčtování společnosti, ze kterého vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 245 televizí, 110 monitorů a 3 970,03 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 149,81 MWh
elektřiny, 7 882,75 litrů ropy, 645,45 m3 vody a 5,33
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 32,03 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 129,04 tun.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých

monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

www.psary.cz13

Hana Rousová, matrikářka Městského úřadu Jesenice

Svatební obřady v Psárech

Velmi nás těší, že na území obce Psáry/Dolní Jirčany proběhla již třetí svatba a do konce prázdnin se
uskuteční i čtvrtá. Na naší spádové matrice v Jesenici snoubenci požádali, aby byli oddáni konkrétně starostou
Milanem Váchou či místostarostkou Vlastou Málkovou. Máme velkou radost, že se mezi občany najdou
patrioti, kteří „opovrhnou“ nesčetnými možnostmi konání svatby na nejrůznějších atraktivních místech a dají
přednost uzavření manželství v místě svého bydliště. Možnost oddání starostou či místostarostkou obce
Psáry lze využít, pokud je alespoň jeden ze snoubenců trvale hlášeným občanem obce Psáry, Dolní Jirčany.
Pak lze o uzavření sňatku požádat na jakémkoliv vhodném místě v katastru obce Psáry nebo v obřadní
místnosti Obecního úřadu v Psárech.
O všech možnostech a podrobnostech vás v příA proto vyzýváme budoucí oslavence, kteří mají
padě zájmu o uskutečnění svatebního obřadu ráda
o slavnostní obřad zájem, případně jejich děti či
informuje matrikářka Městského úřadu Jesenice.
vnoučata, kteří chtějí svým rodičům nebo prarodičům
takovýto obřad uspořádat, aby kontaktovali mísStříbrná, zlatá či platinová svatba. Které výročí
tostarostku obce Psáry, Vlastu Málkovou, na
oslavíte vy?

Obec Psáry by také ráda nabídla svým občanům
možnost uspořádání obřadu k významnému výročí
jejich sňatku. Je třeba vyzdvihnout ty, kteří bok po
boku spolu v časech dobrých i zlých setrvali, prožili
společně krásný a plnohodnotný život, vychovali děti
a nyní se těší z vnoučat či dokonce pravnoučat.
14

tel. 602 714 101. Volejte prosím v dostatečném
časovém předstihu, abychom společnými silami
stačili připravit důstojný obřad, který bude milou
vzpomínkou jak pro samotné oslavence, tak pro jejich
rodinu a přátele.
Pro inspiraci připojujeme seznam názvů jednotlivých výročí svateb:
1. BAVLNĚNÁ SVATBA
V prvním roce manželství byste se spolu měli cítit
jako v bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte
a učíte se tolik potřebné toleranci. V den výročí byste
si měli vyměnit kapesníčky nebo něco z bavlny.
2. PAPÍROVÁ SVATBA
Druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě
můžete pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem
symbolicky vyměníte...
3. KOŽENÁ SVATBA
Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých
až po drobnosti za pár korun...
4. KVĚTINOVÁ SVATBA
Na toto výročí se nejspíš budou těšit především
ženy. Je jenom jednou za život, takže pánové, nešetřete na pořádné kytici a nebo na zajímavé kytce
v květináči...
5. DŘEVĚNÁ SVATBA
Dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná
nám teplo domácího krbu a může z něho být taky
hezký přívěšek nebo praktická věc do kuchyně.
6. ŽELEZNÁ SVATBA
Oproti dřevu je železo chladné, ale zato stálé.
Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný
váš svazek je.

Novomanželé Jana a Václav Trojanovi
7. VLNĚNÁ SVATBA
Dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním
období, za sněhových bouří a vlezavého mrazu.
I v životě samotném je to podobné. Hlavní je se
pořádně „obléct“ a nevzdávat to.
8. BRONZOVÁ SVATBA
Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek.
9. MĚDĚNÁ (NEBO HLINĚNÁ) SVATBA
Opět jedno „přívěskové“ výročí a nebo také prostor
k tomu, abyste si darovali hezké věci z vypálené hlíny.

Místa k uzavření manželství si novomanželé volí
skutečně různá. První letošní svatba se konala na
zahradě rodinného domu, druhá v obřadní síni
obecního úřadu a třetí je naplánována na pobytové louce na Štědříku
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10. CÍNOVÁ SVATBA
A máme tu první kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci a plány do budoucna. Toto výročí tak trochu
voní Vánocemi – rozpálenými olovem, které se lije
do vody a možná se z něho dá vyčíst, co vás v příštích
letech čeká.
11. OCELOVÁ SVATBA
Když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte,
že některé situace je potřeba řešit s ocelovým
klidem.
12. HEDVÁBNÁ SVATBA
Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní
dárky, které ještě téhož večera můžete využít třeba
v divadle...
13. KRAJKOVÁ SVATBA
Opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc
těší a pánové si lámou hlavu nad dárkem a přitom
je to tak jednoduché. Co takhle nějaké hezké krajkové
spodní prádlo?
14. SLONOVINOVÁ SVATBA
Vyměnit si dárky ze slonoviny možná už v dnešní
době není až tak moderní, slonů je málo, ale fantazie
určitě spousta.
15. KŘIŠŤÁLOVÁ (SKLENĚNÁ) SVATBA
Pánové se těší na stylovou karafu nebo na nějaké
hezké broušené skleničky, z kterých se tak báječně
popíjí.
20. PORCELÁNOVÁ SVATBA
Ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí,
protože ta stará za posledních dvacet let vzala za své.
25. STŘÍBRNÁ SVATBA
Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných
letech už opravdu víte, co od toho druhého čekat,
nebo vás přece jen překvapí nějakým výjimečným
stříbrným dárkem?
30. PERLOVÁ SVATBA
Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také
pro pány, aby se mohli ukázat coby grófové.
35. KORÁLOVÁ (NEBO PLÁTĚNÁ) SVATBA
Ozdoby z korálů jsou pohádkové – stejně jako
vašich předchozích 35 let.
40. RUBÍNOVÁ SVATBA
Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit
na nějaký pěkný šperk, který dámy v tomto věku
dokážou bezesporu ocenit.
45. SAFÍROVÁ SVATBA
Další příležitost a záminka pro pány, aby svou
drahou polovičku zasypali kopou drahokamů, nebo
alespoň jedním?
50. ZLATÁ SVATBA
Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století.
Od této chvíle jsou i další výročí spojována se slavnostním obřadem. Při zlaté svatbě a slavnostním
16

Pohádkový les

Obec Psáry Vás srdečně zve na

jubilejní 5. ročník
Kdy:

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

Kde:

start i cíl - na hrázi rybníka
Kukaláku v Dolních Jirčanech

Startovné:
55,- Kč

Novomanželé Mezerovi
obřadu může dojít ke slavnostnímu obnovení manželského slibu, dokonce možná i s výměnou prstýnků
starých za nové. Ty staré už ostatně něco pamatují.
55. SMARAGDOVÁ SVATBA
Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy
už asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich manžel
zahrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou
pořád být se svým partnerem.
60. DIAMANTOVÁ SVATBA
Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život
je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný
báječných okamžiků.
65. KAMENNÁ SVATBA
Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, možná stejně těžké, jako by každý z těch
roků byl velký kámen, ale na druhé straně jenom
na pevném základě je možné stavět.
70. PLATINOVÁ (NĚKDE SVATBA MILOSTI)
Je opravdu dojemné, pokud můžete na radnici
a nebo alespoň doma oslavit 70 společných let. Je
to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný
název jako nejdrahocennější z drahých kovů.
75. NEBESKÁ SVATBA ČI SVATBA KORUNOVAČNÍCH
KLENOTŮ
Dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž
a pevné zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto
nesmrtelným jenom závidět...
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2016

S sebou:

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

Co Vás čeká a nemine:

Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s medvídkem Pú, naplní Karkulčin
košíček, ochrání poklad před lstivými loupežníky a najdou spoustu dalších pohádkových bytostí…
Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 7 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, budou řešit s Sherlockem Holmesem složité případy loupeží a vražd, projdou výcvikem
želv ninja nebo zjistí, jaká tajemství vydá ostrov pokladů... Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě
umělo číst a psát.
Z důvodů hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz a www.skolapsary.cz
Pro děti i dospělé hraje živá hudba. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a buřt
zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.
Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.
Možnosti parkování budou vyznačeny.

POZOR ZMĚNA: Start i cíl je u vodárny v Dolních Jirčanech (křižovatka ulic
Javorová a Ke Kukaláku). Sběrné parkoviště pro auta účastníků je na
dolnojirčanské návsi za restaurací Kratochvíle a u OÚ Psáry.
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Cvičení seniorů v Laguně
pokračuje!
I letošní podzim uvítá zájemce o zdravé
protažení těla v Domově Laguna Psáry. Obecní
úřad zde již pátým
rokem organizuje
cvičení, které probíhá pod vedením
zkušené lektorky
L u c i e
Dercsényiové
v osvědčeném termínu, tj. každou
středu od 9.30 hodin. Kurz je otevřen i pro nové
zájemce. Cena kurzu na 5 měsíců je 1000 Kč.

Vycházky s turistickými
holemi
Od jara letošního roku probíhají pod vedením
zkušeného instruktora pana Hubičky procházky
s trekingovými holemi. Tyto dvě hodiny trvající
výlety jsou stále oblíbenější a budou samozřejmě
pokračovat i od září. Pokud se chcete přidat,
scházíme se každé druhé pondělí v měsíci
v 10 hodin před OÚ Psáry a odtud vyrážíme do
přírody.

Kurzy keramiky pokračují
Kurz keramiky, který proběhl v minulém
pololetí, sklidil velký úspěch. Seniorky si vyrobily
a odnesly domů mističky, tácky, ozdoby do
zahrad, popisky na bylinkové záhony, ale také
popisná čísla a jmenovky. Prostě vše, na co si
můžeme vzpomenout. Není proto divu, že kurz
proběhne i na podzim. Vánoce se blíží a věřím,
že i vy, si budete chtít vyrobit něco pro radost.
Kurz se skládá ze čtyř dvouhodinových lekcí,
které proběhnou ve dnech: 20. 10., 27. 10.,
24. 11., 8. 12. vždy od 9 hodin.
Cena kurzu je 600 Kč.
Zájemci se mohou do 10. září 2016 hlásit na
OÚ Psáry u paní Šimkové!
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Reiki – energie pro vás
Pro všechny účastníky kurzů Reiki máme otevřené dvě skupiny, ve kterých si mohou nejen
seniorky předávat energii Reiki. Skupiny se scházejí
v 9 hodin ráno a v 18 hod večer. Je jen na Vás,
kterou zvolíte.

Setkání seniorů
Kalendář akcí pro seniory
každý týden
úterý Korálkování
15.00 Mozaika
Zdravotní cvičení
středa (od 14. 9.)
9.30 Laguna
září a říjen
8. 9. Kavárnička
10.00 Mozaika
12. 9. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
13. 9. Výuka country tanců
10.00 před OÚ
15. 9. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
20. 9. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
21. 9. Setkání seniorů
15.00 OÚ
Kavárnička
6. 10. + pro zájemce pletení 10.00 Mozaika
10. 10. Procházka s tr. holemi 10.00 před OÚ
11. 10. Výuka country tanců
14.00 Mozaika
13. 10. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
20. 10. Kurz keramiky
9.00 Laguna
25. 10. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
27. 10. Kurz keramiky
9.00 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
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Zveme Vás na setkání seniorů, které se uskuteční
dne 21. září od 15 hodin na OÚ Psáry. Hostem tohoto
odpoledne bude Miloslav Burián, velitel jednotky
sboru dobrovolných hasičů Dolní Jirčany, profe
sionální hasič a záchranář. Těšit se můžete na

Na vzdělání není nikdy
pozdě
Další semestr Univerzity
třetího věku začíná 5. října od
14 hodin na OU Psáry. Účastníci
minulého semestru zvolili
téma, kterým je tentokrát Život
a dílo Michelangela Buonarroti
(6. března 1475, Caprese –
18. února 1564, Řím). Podzim
tak bude nabitý informacemi
o jednom z nejznámějších
zástupců italské renesance,
všestranném umělci – sochaři,
malíři, architektovi i básníkovi.
Výukovým garantem je doc. Mgr. Martin Pavlíček,
Ph. D.
Více informací mohou získat i noví zájemci, kteří
se U3V nikdy nezúčastnili, u Vlasty Málkové,
tel. 602 714 101, mail: malkova@psary.cz.

vyprávění o působení českých záchranářů v Nepálu.
Tato země byla v dubnu minulého roku postižena
zemětřesením. Dozvíte se, jak je složité vyslat tým,
jak probíhal transport, ubytování, stavba tábora,
příjem prvních zraněných, mise v horách, střídání
členů týmu a poté návrat. Uslyšíte příběhy vážné
i veselé.

Country tance
Výuka country tanců probíhá jednou měsíčně
v Mozaice pod vedením manželů Kredvíkových,
kteří se věnují tanci již řadu let. Kurzy jsou pro
seniory zdarma a nemusí se jich účastnit v párech.
Kromě tancování vás čeká prima zábava a dobrá
společnost. Přidejte se k nám!

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne
7. září od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.
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Sejdeme se znovu nad historií obce
Po uplynulých týdnech
vítané dovolené snad rádi
přivítáte pozvání na další
setkání nad historií obcí
Dolní Jirčany a Psáry, které
se uskuteční dne 15. září
od 18 hodin na OÚ Psáry.
Tentokrát bychom vám rádi
zprostředkovali informace
z dochované farní kroniky,
která nezaznamenávala
pouze děje vztažené na
církevní správu, ale i mnohé
okolnosti širší – tedy i obecní. Mimo jiné vám představíme i místní kulturní

Mgr. Jana Koutná

památky – například se
budeme věnovat historii
a „životu“ nejstaršího
dochovaného zvonu slitého v roce 1556. Věříme, že
mnohé bude pro vás
zajímavé.
Nadále platí, že velice
rádi přivítáme vaše podněty a zejména jakékoli obrazové dokumenty (třeba
i rodinné), které nám pomohou doplnit „velkou“
historii.
Těšíme se na setkání!

Pojeďte s námi
do divadla
Muzikál Drákula – 22. září – Hudební
divadlo Karlín
Pro ty, kdo mají zakoupené vstupenky, připomínáme, že odjezd autobusu ze zastávek Psáry, Psáry OÚ
a Dolní Jirčany je v 17.15 hodin!

Antoinetta – královna Francie
Milovníky českých muzikálů zveme 5. října od
18 hodin na představení Antoinetta – královna
Francie, do pražského divadla Hybernia. Odjezd
autobusu ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany
je v 16.15 hodin.
Původní český muzikál Antoinetta královna Francie
uvádí společnost Musical Production v divadle
Hybernia již třetí sezonu. Tragický příběh francouzské
královny, manželky Ludvíka XVI., zhlédlo již na 70 tisíc
diváků. Antoinetta se brzy stala jedním z nejúspěšnějších muzikálů na české scéně. Po letech náročných
příprav oslňuje diváky všech generací strhující hudbou, nápaditou choreografií i pěveckými výkony.
Milovníci muzikálů oceňují rovněž profesionální scénu
a dobové kostýmy. V titulní roli královny Antoinetty
uvidíte Ivu Marešovou.
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Srdečně Vás zveme na

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
v sobotu 1. října 2016
na náves do Dolních Jirčan

Součástí slavnostního odpoledne bude
posvícenský průvod v čele se svatým
Václavem a jeho družinou, který projde obcí
a svou pouť zakončí na dolnojirčanské návsi.
Zde bude probíhat hlavní program, který
zahrnuje:
yy zahájení – Herold
yy živá dobová hudba Euphorica
yy rytířský výcvik pro kluky a holky
yy dětský sbor – vystoupení děti ze školy
a školky
yy „Labutí tanec“ – tanečnice Hannah
yy loutkové divadlo „O zvířátkách
a loupežnících“
yy příjezd Sv. Václava:
yy uvítání
yy „Šavlový tanec“- tanečnice Hannah
yy „Královský rytířský turnaj“ – Allgor
yy „Katovo řemeslo“
yy „Tanec s ohněm“ – Ignis Dea
yy živá dobová hudba Euphorica
yy závěr – Herold

Večer vás zveme na zábavu v restauraci
Na kopečku – hraje skupina Fishmeni.
Účastníci posvícení, kteří přijdou v dobových kostýmech, se tak zúčastní soutěže
o nejkrásnější kostým a vítěz získá z rukou
svatého Václava zajímavou cenu!
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První Dýňobraní a Noc hororů
Blahopřejeme
našim občanům,
kteří v září a říjnu
oslaví významné
životní jubileum

V soboru 22. října se nikdo v Psárech ani v Dolních
Jirčanech nudit nemusí. Připravili jsme pro Vás program na celý den, během kterého se budou bavit
malí i velcí!

a bližší informace o noční stezce Noc hororů najdete
na www.psary.cz.
Noční stezka je vhodná pro děti od 6 let, mladší
děti dle uvážení rodičů.

Ludmila Mašínová
Božena Kubrová
Helena Bandasová
Mária Večesová
Miloslav Barták
Zdeňka Adámková
Emilie Černá
Zdeněk Hácha
Irena Hrdličková
Miloš Kolenatý
Tomáš Petermann
Vladimír Rak
Karel Tatar

90
85
80
80
75
70
70
70
70
70
70
70
70

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

Dýně, dýně a zase dýně
Odpoledne na dolnojirčanské návsi bude zasvěceno všem možným i nemožným tvarům dýní, ze
kterých se budou připravovat nejrůznější speciality,
dobroty a mňamky. Děti budou pod odborným
dohledem vyrábět z dýní nejrůznější strašidla, proběhne soutěž a naše obec zažije i první volbu miss
– jak jinak než volbu Miss Dýňobraní. Poté co se
všichni nabaží dýní, vyrazí strašidelný průvod obcí
a svou pouť ukončí u vodárny v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a U Kukaláku). Tam na všechny
čeká překvapení…

Lucie Libovická

EDUPOINT PSÁRY – protože vzdělávání nás zajímá

Od září 2016 začne v Psárech fungovat EDUpoint – projekt, který nabízí rodičům a učitelům, ale nejenom
jim, místo pro získávání informací, síťování, diskuzi a řešení problémů v oblasti školství a vzdělávání. První
EDUpoint založila společnost EDUin v Praze ve Skautském institutu, další postupně vznikají v městech, kde
mají lidé zájem věnovat se tématům z oblasti vzdělávání. V Psárech se toho ujala místostarostka Martina
Běťáková.
 Martino, první otázka je nasnadě – co je to
EDUpoint?
EDUpoint je místo, kde se řeší vzdělávání, kde se
setkávají ti, kterým školství není lhostejné, kteří chtějí
pro své děti dobré školy, kteří chtějí dobře učit, kteří
vědí, že vzdělávání je jedna z nejdůležitějších oblastí
lidského života. Některé EDUpointy v ČR mají vlastní
prostory, jiné jsou vázané více na skupinu lidí než na
místo, všechny ale mají za cíl setkávat se, diskutovat,
vyzkoušet si, inspirovat se. Některé programy jsou
pravidelné, jindy se jedná o jednorázové akce.
EDUpointy jsou otevřené všem, přijít může kdokoli,
rodiče, učitelé nebo i děti!
 Jak vůbec vznikl nápad založit EDUpoint v Psárech?
Přípravy na novou školu nabírají s plánovanou
dotační výzvou na obrátkách a kromě obrovského
množství stavební dokumentace je potřeba pracovat

Noc hororů
22. října padne soumrak na lesy v okolí Dolních
Jirčan a Psár o něco dříve než obvykle. Jen sem tam
probleskne světlo pouliční lampy, zaštěká pes... Říká
se, že někdy po setmění pro ty méně odvážné není
radno vycházet ven a potulovat se po lese. Dokáže
je vyděsit i nevinný poryv větru, zahoukání sýčka,
praskání větviček, které se ozývá stále blíž a blíž a najednou zjistíte, že tu nejste sami. Les skrývá
mnohá tajemství a odkrýt je můžete i vy, děti, pokud
se s námi vydáte na cestu v Noci hororů.
Sejdeme se večer 22. října 2016 mezi 19.00 a 21.00
u vodárny v Dolních Jirčanech (křižovatka Javorová
a U Kukaláku). Od vás očekáváme odvahu, statečnost
a baterku . My vám za to ukážeme, co vše může
ukrývat podzimní les ponořený do tmy... Registrace

22

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2016

i na koncepci nové školy. Chystáme školu pro naši
obec, pro naše děti. Jako obec máme dle zákona
uspokojovat potřeby obyvatel v oblasti vzdělávání,
ale abychom tyto potřeby mohli uspokojovat, musíme
je nejdříve znát. A tak jsme přemýšleli, jak zjistit, co
lidé od nové školy očekávají, jakou školu si rodiče
pro své děti přejí, co je pro ně důležité, co by škola
měla dětem dát a co naopak nechtějí, aby jejich děti
ve škole zažily. Kdybychom připravili dotazník, možná
by ho pár lidí vyplnilo, ale když se lidé sejdou a o těchto tématech diskutují, má to zpravidla mnohem větší
vypovídající hodnotu. A jelikož roky s nadšením
sleduji aktivity společnosti EDUin, založit společně
v Psárech EDUpoint mi přišlo jako dobrý nápad.
 Nemyslíš, že jsou Psáry na takový projekt přeci
jen malé?
Je pravda, že první EDUpoint vznikl v Praze na
Staroměstském náměstí a další vznikají spíše ve
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větších městech (Brno, Pelhřimov, Kutná Hora). Určitě
budeme zatím nejmenším EDUpointem, ale jsem
přesvědčená, že své příznivce si EDUpoint najde i zde.
V naší obci žije mnoho mladých rodin, kterým vzdělávání není lhostejné a pro které je kvalitní škola
důležitá. Bez nutnosti kamkoliv cestovat budou mít
možnost debatovat se špičkami v oblasti vzdělávání
a moderní pedagogiky, účastnit se workshopů, prožít
moderní metody na vlastní kůži… Myslím, že zájemců
bude dost.
 A jaká témata připravujete?
V září odstartujeme motivací – skvělé téma na
začátek jakékoli diskuse i na začátek školního roku.
Protože všichni víme, že „když se chce, všechno jde“,
ale ono se často nechce… Je fantastické vidět v dětských očích nadšení a obrovskou chuť objevovat,
a je tragédií, když děti vnímají školu jako nutné zlo.
Během roku se budeme věnovat samozřejmě dalším
tématům, např. moderním trendům, jako jsou
Hejného matematika, genetická metoda čtení, individualizaci ve vzdělávání, zážitkovému učení, různým
pedagogickým programům (Montessori, Waldorf,
Začít spolu, svobodné a komunitní školy…) ale i kontroverzním tématům, zda známkovat či ne, jestli trvat
na dělení látky do jednotlivých předmětů, jak je to
s úkoly, poznámkami, tresty, i na pití a chození na
záchod o hodině určitě dojde. 
 Říkala jsi, že účastníci budou moci věci zažít na
vlastní kůži – co si pod tím představit?
V rámci EDUpointu budou probíhat jak diskuse
s odborníky, tak ale i naprosto praktické workshopy.
Říkáme tomu „Otevřená třída“ – prostě se na 2 hodiny
vžijete zase po letech do role školáka a s báječným
učitelem si vyzkoušíte, jak fascinující může být matematika, kterou jste ve škole nesnášeli, jaké to je, když
chyba je součástí řešení, jak se lze učit cizí jazyky
úplně mimoděk a mnohé další. A to všechno můžete
zažít bok po boku se svým dítětem. Věřte, že to je
neopakovatelný zážitek!

 EDUpoint zakládáte společně s EDUinem –
mohla bys společnost EDUin trochu představit?
EDUin je jedním z velkých hráčů v oblasti zvyšování
kvality vzdělávání v ČR. Tato neziskovka se snaží
propojovat nejrůznější cílové skupiny, odborníky,
rodiče, učitele, zřizovatele i širokou veřejnost a podněcovat diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby
měnícího se světa. Jedním z nejznámějších projektů
EDUinu je značka Rodiče vítáni, která se snaží podpořit
vzájemnou komunikaci rodičů a školy a certifikuje
školy, které dosahují určitého pozitivního standardu.
Důležitou aktivitou jsou Kulaté stoly ke vzdělávací
politice zaměřené na odborné diskuse a koncepční
změny, skvělé jsou Extra třídy, kdy si školáci sami
vymýšlí a realizují své projekty, a za důležitý považuji
zejména pro rodiče projekt Vši ve škole, televizní
seriál, který je postaven na krátkých čtyřminutových
epizodách, kdy se každá z nich věnuje jednomu jasně
vymezenému tématu a nabízí inspiraci, co lze ve
škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat. Stručně,
vtipně a výstižně nastavuje zrcadlo českému školství
i rodičům a nastoluje otázku, co vlastně od školy
očekáváme. Moderátorkou pořadu je vedle Vítka
Březka paní Ivana Málková, která žije v Dolních
Jirčanech, spoluzakládala první soukromou školu
v ČR a bude kromě jiných 22. 9. hostem prvního
EDUpointu v Psárech na téma Motivace.
 A kdo budou ti další?
K prvnímu tématu máme pozvány tři odborníky
– kromě Ivy účast slíbil i Bob Kartous, expert na otázky
současného školství, vedoucí komunikace v EDUinu,
který 10 let pracoval ve Sciu, a Lukáš Šlehofer, manažer a učitel Gymnázia Na Zatlance, dlouholetý lektor,
specialista na oblast emoční inteligence a procesu
učení. Všechny tři diskutující jsem viděla při práci
a jsou zárukou toho, že naše první setkání bude nejen
na vysoké odborné úrovni, ale bude živé, příjemné
a plné podnětů a inspirace pro každého!

Hledáme zaměstnance
pro naši firmu Červenka
Vladimír, Autoservis.
Profese – automechanik
Tel. 602 296 674
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EDUin, o.p.s. a obec Psáry
vás srdečně zvou na úvodní akci EDUpointu v Psárech
na panelovou diskuzi k tématu

MOTIVACE
– aneb co dělat, aby dítě škola bavila

ve čtvrtek 22.

9. 2016 od 17.30 do 19.30 hod.

OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Pražská 137, Psáry
Přijďte se na začátku školního roku inspirovat a diskutovat
o tom, jak ideálně nastavit u dětí pozitivní motivaci.
Je účinnější motivace vnitřní či vnější? Jak děti ve škole
hodnotit? Co dělat když dítě učení nebaví?
Pozvaní hosté:
Lukáš Šlehofer - školní manažer a učitel, Gymnázium
Na Zatlance, lektor kurzů pro děti a rodiče na téma
emoční inteligence a umění učit se
Bob Kartous - vedoucí komunikace EDUin o.p.s., publikuje
na téma vzdělávání v českých médiích - HN, Lidové noviny,
MF Dnes, Britské listy, Řízení školy
Ivana Málková - lektorka vědomé pedagogiky, bývalá učitelka, ředitelka
a majitelka Školy Hrou, členka komise pro vzdělávání a školské rady v Psárech

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR
Bližší informace: Martina Běťáková, místostarostka obce Psáry,
betakova@psary.cz, tel. 606060323
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Prázdniny v mateřské škole

Škola

Milí žáci, vážení rodiče,
tak jako vždy něco končí a něco nového začíná.
Prázdninami končí školní rok 2015/2016, který jsem
si pro sebe pojmenovala „Nestačím se divit“. Společně
jsme překonali celou řadu překážek a společně jsme
prožívali malé i větší úspěchy.
Ve školním roce 2016/2017 začneme s drobnou
úpravou „Cestu poznání“. Touto zajímavou cestou
vás provedou paní učitelky:
yy 1.A Jiřina Michálková – zelená škola
yy 1.B Lucie Holbíková – zelená škola
yy 2.A Lenka Matoušová – MŠ Štědřík
yy 2.B Štěpánka Helclová – zelená škola
yy 3.A Renata Kizúrová – bílá škola
yy 3.B Dagmar Ördögová – bílá škola
yy 4.A Monika Mazúrová – žlutá škola
yy 4.B Marie Lamešová – žlutá škola
yy 5.A Kateřina Turnová – žlutá škola
yy 5.B Renata Dlouhá – žlutá škola
V mateřské škole budou děti „Putovat za sluníčkem“ s paními učitelkami v těchto třídách:
yy Ptáčata	Silvie Seglová a Kateřina Slávková
– Štědřík
yy Sluníčka	Monika Mrkvová a Jana Chvapilová
– Štědřík
yy Broučci	Dagmar Heczková a Jana Šormová
– Štědřík

yy Motýlci	Dana Kristen a Nikola Krčilová (předškoláci) – Štědřík
yy Kytičky	Romana Čiháková a Martina
Šmerglová (předškoláci) – zelená škola
Ve školní družině budou žáci trávit aktivně volný
čas s paními učitelkami v 5 odděleních:
yy 1.A
Hana Hůrková – zelená škola
yy 1.B
Klára Homolová – zelená škola
yy 2.A
Dana Šťastná – MŠ Štědřík
yy 2.B
Lucie Raková – zelená škola
yy 3.A+4.A Marie Merglová – bílá škola
yy 3.B+4.B Eva Pipasová – bílá škola
Překážky budou žáci ve škole překonávat ve spolupráci s paní psycholožkou Libuší Vondráškovou,
školní logopedkou Lenkou Ženatou a speciální
pedagožkou Barborou Vencovou.
O provoz školy se postarají Ondřej Kracman a pan
školník Martin Hruška společně s paními kuchařkami
a uklízečkami a v kanceláři školy vám vždy ráda poradí
paní sekretářka Lucie Trejtnarová.
Úspěchy a překážky patří i do školy a já věřím, že
je společně oslavíme i překonáme, jako tomu bylo
i v letošním roce.
Odvahu, spolupráci, respekt a tvůrčí nadšení
do nového školního roku všem přeje
Mgr. Irena Vejsadová, ředitelka školy

Organizace prvního školního dne
Milí školáci, milí rodiče našich školáků,
škola se už chystá na uvítání všech našich žáčků,
paní učitelky zdobí třídy a všichni se už na vás 1. září
moc těšíme. Aby pro děti začal nový školní rok zvesela,
zahájíme ho na sportovním hřišti společným
sportováním.
1. 9. tradičně začínáme v osm hodin. Paní učitelky
s dětmi zahájí nový školní rok ve svých třídách.
Společně stráví ve třídě první dvě vyučovací hodiny.
Poté se všichni společně přesuneme na hřiště
SK Čechoslovan, kde v 10 hodin začíná sportovní
den. Na kluky a holky čekají sportovní disciplíny
a spousta legrace. Akce bude končit kolem
12–12.30 hod. Na hřišti bude zajištěn lehký oběd –
pizza ze školní jídelny.
Po skončení akce si mohou rodiče vyzvednout své
děti na hřišti, případně s písemným potvrzením od
rodičů mohou děti odcházet samy. O kluky a děvčata,
26

kteří zůstávají do odpoledne, se postarají naše paní
družinářky. Krásný a pohodový školní rok 2016/2017
všem!
kolektiv učitelů ZŠ Psáry
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V průběhu července a srpna proběhly ve školce nezávisle na sobě
dva projekty pro předškolní děti
a mladší školáky: prázdninová školka
a příměstský tábor. Prázdninová
školka se uskutečnila na začátku
července a na konci srpna; příměstský
tábor hned po skončení červencové
prázdninové školky. Kromě výchovně–vzdělávacího programu se děti
mohly těšit na delší pobyty na školní
zahradě, procházky do lesa a výlety.
V případě příměstského tábora se
program uskutečnil v předem stanovených týdenních tématech: Lesní
dobrodružní se skřítky s celodenní
túrou do lesa a večerním stanováním
s hledáním pokladu, Týden se zvířátky s výletem do Domova Laguna za
domácími a hospodářskými zvířátky
a Z pohádky do pohádky s kreativním
večerem pro rodiče a děti s posezením u ohýnku. Počasí bylo typicky
letní s příjemnými teplotami. Po
skončení červencových aktivit pro
děti došlo na začátku srpna k plánovanému malování tříd, šaten a chodeb v celém objektu mateřské školy.
Děti se tak můžou těšit na prahu
nového školního roku na krásné
barevné třídy s novými herními prvky
i nábytkem.
Dana Kristen
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Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Úvodník

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Florbal Jesenice

Kdy vznikl tento klub?
Jesenický klub vznikl před rokem na
základě velkého zájmu dětí. Dalibor
Wijas ho založil, aby děti nemusely
chodit jen do kroužků, ale aby se
mohly účastnit i soutěžních turnajů.
Já jsem se připojil krátce po založení

Ahoj všichni, jak jste si užili prázdniny? Doufám, že skvěle. Psina si užila
prázdniny skvěle a proto jsme si pro vás připravili naše zážitky. Škoda že
už nám ty prázdniny končí. Ale to vůbec nevadí, protože Psina je tu pořád
s vámi. Určitě se těšíte alespoň na kamarády. A nezapomeňte, že i učení
může být zábava, ale i pěkná otrava. V tomto čísle jsme pro vás připravili
spoustu zajímavých věcí Anketu, vtipy a mnohem víc. A teď už hurá do
čtení
Taky tu máme nový kvíz. Ze správných odpovědí kvízu bude vylosován a
vyhlášen vítěz na svatováclavských slavnostech 1.10.
Terka Meduňová

Svatováclavský kvíz
1. Kdy slavíme den české státnosti?
2. Kým byl sv. Václav jako chlapec
vychováván?
3. Z jakého století je kostel sv. Václava
v Dolních Jirčanech?
Odpovědi zasílejte do 30. 9. 2016 na
adresu psina@psary.cz

s cílem pomáhat, nakonec jsem
se stal hlavním trenérem pro dvě
kategorie - přípravky a elévů.

Krokodýl mořský
Je největší krokodýl na světě měří
7-9 m. Váží asi 1,2 tuny. Nejmohutnější plaz na světě. Žere všechno,
co mu přijde do cesty, co je možné
sníst. Obývá jižní a jihovýchodní
Asii včetně Indonésie a objevuje
se až u pobřeží Austrálie. Libuje si
v mořích s teplejší vodou, nejraději ve vodách Indického a Tichého
oceánu mezi Indií a Austrálii.
V ČR je můžete vidět v Krokodýlí
ZOO Praha. V této ZOO můžete
vidět i jejich krmení. Otvírací dobu,
adresu a další kontakty najdete
na http://www.krokodylipraha.cz
Ondra Tománek
Foto: Lucka Vodičková

Pozdrav z prázdnin

Děkujeme Michale za rozhovor.
Také děkuji.
Lucka Vodičková a Ondra Tománek

Byla loňská sezóna úspěšná?
Byla úspěšná právě proto, že nám
prakticky nikdo neodešel. Také jsme
postoupili o několik košů výš. Byly
důstojným soupeřem i těm, kteří florbal hrají mnohem déle. A to většina
dětí s florbalem teprve začínala.

Jste fanoušky mobilní hry Angry
Birds? Pokud ano tato recenze je
přímo pro vás. Nedávno totiž do
kin zavítal film Angry Birds. Film
nás zavede na ostrov, kde žijí
nelétaví, ale jinak velice šťastní
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák,
věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas
tvoří v tropickém ráji partičku
neoblíbených outsiderů. Když
však na ostrov dorazí záhadná
zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři
za lubem a svůj ostrov před nimi
zachránit.

Anketa
Proč si myslíte, že v lesích vznikají skládky?
Paní učitelka Dlouhá: ,,Protože
člověk je od přírody líný a vše si
zjednodušuje.“
Ondra Tománek: ,,Příroda pro ně
nic neznamená.“
Kolemjdoucí: ,, Lidé jsou líní to
odnášet do kontejnerů.“
Paní ředitelka: ,,Myslí sami na
sebe.“
Nevyhazujte odpadky v lese.
Odpadky patří do kontejnerů.
Škodíte sami sobě, přírodě i okolí.

Lukáš Chvátal

Jakub Jedlička

Vtip týdne

ŘíKá BlONdýNKA
mANŽelOvi: „BěŽ
zAlít zAhRAdu.“
mANŽel ŘíKá: „vŽdyť
tAm PRŠí.“
BlONdýNKA OdPOví:
„tAK si vezmi deŠtNíK.“
Marek Pavlas

Terka Meduňová, Bára Meduňová,
Ondra Pavlas, Marek Pavlas

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Proč by jsi tento klub doporučil?
Naším cílem je, aby tento klub
dělal dětem radost a bavilo je to.
Nemusíme za každou cenu vítězit,
naším cílem je podporovat týmové
vlastnosti, aby v týmu pracovaly
jeden pro druhého. Výsledkem je,
že se oddíl rozrůstá a děti nám
neodcházejí.

Slyšeli jsme, že hledáte děvčata
do mladších žákyň. Jestli ano,
tak jaké ročníky?
Děvčata máme v každé kategorii a
jsou příjemným oživením. Vzhledem k tom, že jich máme poměrně
dost, chceme jim založit vlastní tým
mladších žákyň. Proto sháníme
děvčata ročník 2004 až 2007.

Angry Birds ve filmu

Náš pozdrav je z Chorvatska. Jeli
jsme na ostrov Hvar. Byli jsme tam
na týden. Každý den jsme jezdili na pláž. A večer jsme chodili
do města na výbornou zmrzlinu.
Bydleli jsme v apartmánku, takže
jsme si museli vařit sami. Tento
nápis jsme poskládali pod vodou
na pláži Dubovica. Zážitek jsme
chtěli napsat, protože na toto místo jsme jeli po sedmi letech.

Více na http://psarskapsina.cz

Kolik máte kategorií?
Loňskou sezónu jsme hráli ve čtyřech kategoriích. Letos jich chceme
mít šest.

4/2016

Obrázek Barča Meduňová

Více na http://psarskapsina.cz
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Z cyklu: Žijí mezi námi

Renata Malinová

Marcel Zmožek: Z města uháním domů do Jirčan
jako splašený zajíc

Jak působí chlap, který složil na tři stovky popových písniček? Textař, skladatel a zpěvák Marcel Zmožek
překvapivě příjemně a normálně. Syn hitmakera Jiřího Zmožka začínal hudební kariéru v sedmi letech jako
zpěvák v populárním souboru Buřinky, v 80. letech vystupoval s Michalem Davidem a už 18 let žije spokojeně
v Dolních Jirčanech.
 Pocházíte z Moravy. Kdy jste se přesunul do
Čech?
Narodil jsem se v Karviné, ale s rodiči jsme bydleli
v Havířově, kam přišli za bytem z jižní Moravy.
Z Otrokovic, kde jsem pak u babiček trávil všechny
prázdniny a pořád to tam moc miluju. V moravských
Luhačovicích jsem ještě studoval knihkupeckou školu,
a když jsem ji končil, stěhovali jsme se do Prahy. Otec
tehdy skládal písničky pro naše prvoligové zpěváky,
jako je Karel Gott nebo Hana Zagorová. V Praze taky
sídlil Supraphon, takže to bylo logické. Nicméně
i když jsem šel do Prahy s rodiči, už v těch 19 letech
jsem se osamostatnil a žil sám v bytě u Národního
divadla.
 A jak jste se ocitl v Dolních Jirčanech?
Praha je moc fajn pro turisty, ale trvalý pobyt v ní
mi nevyhovoval. Po nějakých osmi letech jsem začal
hledat bydlení v okolí, kde bych usalašil rodinu.
A v Dolních Jirčanech se mi zalíbilo. Bydlíme zde ve
staré zástavbě už 18 let a jsme velmi spokojení.
 Počítáte se mezi starousedlíky?
Kamarádi v hospodě vám budou vždycky říkat
náplava (smích). Jsou tu báječní lidé, sousedské
vztahy jsou fantastické. Navíc ve staré zástavbě
vždycky najdete pomoc, když vám třeba přestane
něco fungovat, každý tam umí nějaké řemeslo. Dolní
Jirčany jsou plné instalatérů, zedníků, autoopravářů
a podobně.
 Nevadí Vám jako hudebníkovi moc velký klid?
Kdepak! Já podnikám do Prahy jen rychlé pracovní
výpady a pak uháním zpátky jako splašený zajíc.
Tohle je úžasný kraj, a když vidím v neděli kolony aut
chatařů, kteří se vracejí do paneláků do Prahy, říkám
si, jaké mám štěstí, že tu bydlím trvale. Víte, mám
i v literatuře strašně rád staré vesnické romány –
Javořickou, Klostermanna – je mi blízké, jak se dřív
žilo, že doba nebyla tak uspěchaná a plná nároků.
Stačí mi přečíst si v knížce pár kapitol o tom, jak se
Mařenka měla ráda s Jeníčkem, ale nemohli být svoji,
protože tomu jejich rodiče nepřáli, což samozřejmě
končí happy endem, a jsem spokojený.
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 Jak tu trávíte volný čas?
Jen tak koukám a hlavou mi běhají nápady – rýmy,
slogany, melodie. Nebo jsem s manželkou a dětmi.
A taky chodím s hůlkami, což mi dělá moc dobře.
V okolí mám už svoje trasy, vyrazím z domova
a obvykle si dám svižným tempem nějakých sedm
kilometrů. Mám i trasy, které můžu jít, když se setmí.
 Zmínil jste manželku. Je prý zároveň Vaší manažerkou.
Ano, nemá vteřinu času, vedle dětí a domácnosti
se mi stará o koncerty a související věci. Jezdí se mnou
na vystoupení, hlídá mi termíny, přesně ví, kdy, kde
a v kolik mám být, dokonce i v kolik hodin musím
z domova vyrazit. Dohlíží i na to, abych měl na
vystoupení odpovídající oblečení, abych zkrátka
vypadal. Je mi velkou oporou.
 Na koncertech zpíváte výhradně svoje písničky, ale kolik jste jich složil celkem?
Myslím, že zhruba kolem tří stovek. Skládám
popové písničky – hudbu, texty – a koncertuji s nimi,
občas něco napíšu kamarádům interpretům. Třeba
pro Jakuba Smolíka písničky Prý chlapi nebrečí, Ave
Maria, Slzy sedmi bolestí, duet pro Jakuba s Viktorkou
Genzerovou Říkej mi táto nebo pro Viktorku sólovou
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písničku Ráda vás mám. K těmto písním jsem napsal
texty a táta muziku. Jsou to rytmické nebo romantické
věci. Snažím se být při skládání srozumitelný, dělat
obyčejné české písničky pro obyčejné lidi, mezi
kterými je mi dobře. Tematicky je to jasné – láska,
vztahy, stýskání, odpuštění.
 Kde všude koncertujete?
V návaznosti na konkrétní akci vystupuji buď sám,
nebo s kapelou. V divadlech, na městských slavnostech,
na obecních akcích, často hrajeme i k tanci. Koncertujeme
v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Na návštěvnost
si nemůžu stěžovat, máme fanoušky od 30 do 90 let.
Spousta mých písniček i díky rádiím zlidověla a skladby
jako Panenka z kouta, Láska je největší dar nebo Dlaně
se líbí i dvacetiletým. Kromě svých písniček zpívám
občas i ty, kde jsme spojili síly s tátou. Třeba skladbu
To býval ráj mají lidé moc rádi, takže ji na koncertech
pořád zpívám, i když má už 23 let. Známé písničky,
které jsem napsal pro jiné zpěváky, například již zmíněného Jakuba Smolíka, většinou nezpívám. Jinak ještě
vedle toho natáčím různé pořady pro televizi Šlágr,
kde mám i svoji talk show.
 Nějakou hudební novinku máte?
Horkou novinkou je CD Čechoslováci, ke kterému
je natočeno i DVD s klipy. Písničky jsem si opět napsal
sám a z té ústřední, podle které je cédéčko pojmenováno, je už hit, který si se mnou zpívají všichni
v sále.
 Pojďme ještě k Vašim pěveckým začátkům, prý
jste zpíval s Buřinkami Petra Dudeška?
Ano, součástí souboru Buřinky byly Berušky, což
bylo šest holek s culíky a já. Zpíval jsem s nimi asi od
sedmi let a vzniklo to díky takové kuriózní náhodě.
Táta skládal pro Buřinky písničky, a když k nám jednou

Petr Dudešek přijel, chtěl mu otec předvést duet,
který zrovna napsal pro jednoho zpěváka a malého
kluka. No a táta chtěl, abych duet zazpíval Dudeškovi
s ním. Písnička se jmenovala Náhoda, a když jsme ji
dozpívali, Dudešek říká tátovi – jestli chceš, abychom
zůstali přáteli, tak tu písničku dáš mně a já ji nazpívám
s tvým malým synem. A tak to celé začalo. S Beruškami
jsem pak zpíval asi čtyři roky. Bylo to neuvěřitelné,
denně jsme měli vyprodané dva koncerty, asi sedmkrát jsme vyprodali Lucernu. A mně dodnes na
koncertech diváci, zvlášť ženy, říkají, že si mě pamatují
z Buřinek, kam chodili s maminkami nebo
babičkami.
 Myslela jsem, že největší slávu jste zažil se skupinou Kroky Františka Janečka.
Samozřejmě, když jsem pak ve 20 letech jezdil
s Michalem Davidem, zažil jsem něco podobného.
Vždyť tam vedle Michala Davida, který v těch
80. letech frčel nejvíc, zpívala taky Iveta Bartošová,
Sagvan Tofi, Markéta Muchová, Pavel Horňák. Byla
to fajn parta, skvěle se na to vzpomíná. S Ivetou
Bartošovou jsem pak také nazpíval hlavní postavy
v hudebních pohádkách Co takhle svatba, princi?
a Ať přiletí čáp, královno!
 Uběhlo víc než čtvrt století, co dnes potřebujete ke spokojenému životu?
I když mám pocit, že jsem vnitřně zamrzl v nějakých
18 letech a vůbec mi nedochází, že je mi jednapadesát, cítím, že mi ten věk přinesl zklidnění a vnitřní
harmonii. Potřebuji mít kolem sebe spokojené lidi,
kteří žijí v klidu a pomalejším tempu. Jsem šťastný,
když mi dcera (7 let) namaluje obrázek, kochám se
tím, co všechno krásného je kolem nás, jak na rybníku
plavou kachny, prostě takové ty věci, co jsou vlastně
zadarmo… Tohle mám rád, těším se z maličkostí.
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Zveme vás jménem Domova Laguna Psáry a týmu dobrovolníků na multikulturní festiválek.
KDY: 10. září 2016, 11–24 hodin
občerstvení včetně kulinářských specialit a výrobků
KDE: Domov Laguna Psáry, areál u rybníka
pekárny Domova Laguna.
I další ročník multižánrového hudebně kulturního
Na festivalu vystoupí Bohuš Matuš, Five O‘clock
benefičního festivalu je určený jak pro festivalové
Tea, ATD, František Nedvěd ml., kapela LOLA,
návštěvníky, tak pro děti i klienty Domova Laguna
Magdaléna a Duna Band, kapela F.R.O.M. a další.
Psáry. Festival propojí obě skupiny a společně je
Celým dnem bude provázet Karolína Krézlová
provede cestou různých kulturních, hudebních,
z muzikálu Mamma Mia a dalších.
sportovních a kulinářských zážitků až k večernímu
Mezi speciální překvapení, která již teď můžeme
překvapení. Akce má dva cíle. Prvním cílem je udělat
prozradit, je body zorbing neboli sport v bublispokojenými a šťastnými jak festivalové návštěvníky,
nách pro všechny, co budou mít chuť a zájem se
tak děti i klienty Domova Laguna. Druhým, neméně
zúčastnit!
důležitým cílem je vybrat peníze, ať už od sponzorů,
Malou, ale krásnou rozcvičkou na Laguna Fest
partnerů, dárců nebo účastníků na jasně definovanou
2016 byl Dětský den v Domově Laguna Psáry v pátek
aktivitu, která pomůže klientům Domova Laguna
třináctého května. Rozhodně to nebyl smolný ani
smutný den . Dětský den pořádal tým organizátorů
Psáry v jejich nelehké cestě životem. Společnými
Laguna Festu spolu se zaměstnanci a přáteli Domova
silami se pokusíme čistý výtěžek loňského ročníku
ve výši 65 000 Kč minimálně vyrovnat, ideálně
Laguna. Součástí byla diskotéka pro děti z Laguny,
překročit.
předání dárečků od partnerů a spřátelených firem,
V rámci festivalu vystoupí hudební skupiny různých
grilování, hry a soutěže.
stylů a žánrů, prokládané divadelními představeními
Detaily, program a aktuální informace letošního
pro děti i dospělé. Pro teenagery a nejen pro ně jsme
Laguna Festu budeme průběžně zveřejňovat na
kromě koncertů připravili sportovní a exhibiční
našem Facebooku: www.facebook.com/LagunaFest
vystoupení. Pro děti budou připraveny hry, soutěže
Těšíme se na vás!
a výtvarné workshopy. Pro všechny bude k dispozici
Kontakt: 724 596 438, 776 576 488

PSÁRY – DOMOV LAGUNA, AREÁL U RYBNÍKA

BOHUŠ MATUŠ

FIVE O’CLOCK TEA

KAROLÍNA KRÉZLOVÁ

FRANTIŠEK NEDVĚD ML.
MAGDALÉNA A DUNA BAND
LOLA

F.R.O.M.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM:
BODY ZORBING
EXHIBIČNÍ A SPORTOVNÍ VYSTOUPENÍ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KULINÁŘSKÉ SPECIALITY
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

10. 9.
9. 2016
10.

Pozvánka na Multikulturní benefiční festiválek –
Laguna Fest 2016

11:00-24:00
11:00-24:00

Pavel a Lucie, za organizační tým

ATD

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

Lucie Libovická

Myslivost má v české republice tisíciletou tradici a kromě lovu, se kterým ji laická veřejnost nejčastěji
spojuje, zahrnuje nepřeberné množství potřebných aktivit, které nejsou tak na očích. Patří mezi ně zejména
chov a ochrana zvěře a jejího biotopu, osvěta a také podpora tradic, které si zasloužily zápis na seznam
kulturního dědictví ČR s ambicí na zápis do seznamu UNESCO, ve kterém je již například české sokolnictví.
O historii myslivosti v obcích Psáry a Dolní Jirčany
a o práci myslivců jsem si povídala s předsedou
sdružení Borovina, panem Ladislavem Raczem,
a dlouholetými členy spolku, manželi Hanou
a Stanislavem Sivanincovými. Naše posezení v Rubínu
bylo dlouhé, informace zajímavé a odpovědi natolik
vzájemně doplňované, že jim nelze přisoudit jen
jednoho autora. Vždy však panovala jednota názorů
a shodný pohled na věc.
 Jak hluboko sahá historie místního mysliveckého sdružení?
Historie sahá do roku 1951, kdy 12 nadšenců
založilo spolek Bukovnice. Honitba nebyla rozlohou
velká a zahrnovala lokalitu Štědřík, Krsovice a les
mezi Horními Jirčany a Hlubočinkou. V 70. letech
k odchovu, poplatky za veterinární posudky či stadošlo k reorganizaci, sloučily se dvě sousední mysvební materiál na posedy a další lovecká zařízení.
livecká sdružení – Bukovnice a Dukla a vznikla tak
Pokud získáme dotaci od obce, použijeme ji k pokrytí
současná Borovina. Sloučením se zvýšil počet členů
části výše uvedených nákladů. Myslivost není o lovu,
a v dobách největšího rozkvětu čítala členská základna
ale o velkém kusu práce, která zahrnuje péči o zvěř,
36 členů. V současné době je nás 31. Kdybychom ale
její krmení, medikaci, ošetření atd. Vyžaduje to lásku
mluvili o věku členů, jedná se převážně o starší
k přírodě, nadšení a spoustu energie.
generaci. Mladších je tak 5 až 6 lidí, jejich věk je ale
 Zmiňovali jste náročnost získání mysliveckého
okolo 40 let a výše. Pro mládež není v této době naše
osvědčení. Co musí zájemce absolvovat?
činnost atraktivní, je to navíc záležitost časově náročMusí projít několikaměsíčním mysliveckým kurzem,
ná a není snadné stát se myslivcem. Mladí mají nyní
který zahrnuje velký objem vědomostí v rámci sedmi
tak širokou nabídku aktivit, že je jasné, že myslivost
předmětů. Patří mezi ně kynologie, střelectví, zoonetáhne tak jako před dvaceti, třiceti lety. Navíc
logie, nemoci zvěře, historie, právní předpisy a mysněkteré myslivecké tradice a činnosti nejsou v soulivecké tradice a zvyky. Poté musí oslovit myslivecké
časné době prezentovány veřejnosti zcela v náš
sdružení, aby mu umožnilo roční praxi. Během ní se
prospěch. Součástí naší práce je tedy i osvěta, snažíme
účastní života mysliveckého sdružení, které mu do
se uvádět spoustu informací na pravou míru, publiadeptské knížky potvrzuje jeho činnost (brigády,
kujeme články a rozhovory, mluvíme s lidmi v lese…
myslivecké výstavy, střelnice, stavbu zásypu atd.).
 S jakými názory veřejnosti se potýkáte nejčasTeprve pokud je sdružením doporučen, může složit
těji?
před odbornou komisí mysliveckou zkoušku z výše
Že myslivci jsou nepřátelé, lovci a vrazi zvířat, navíc
vyjmenovaných sedmi předmětů. Není to snadné
placení státem. Bohužel to mnohdy už není jen
a stává se, že zájemce neuspěje. Teprve po těchto
o slovech, ale o vandalství a nenávisti, díky které nám
zkouškách si může zažádat o zbrojní průkaz, který
lidé ničí myslivecká zařízení, mezi které patří třeba
zahrnuje také náročné střelecké i vědomostní testy.
posedy. Nás tyto opravy stojí čas, práci a finanční
Celý proces trvá téměř dva roky a je to navíc finančně
prostředky. Lidé si neuvědomují, že za honitbu plapoměrně náročná záležitost.
tíme nájem, a vše, co pořizujeme, hradíme z členských
 Do jaké míry máte volnost ve své činnosti a napříspěvků členů. Tyto náklady zahrnují například
kolik jste svázáni zákony, předpisy a administrazmíněný nájem, krmná zařízení, krmení, solníky, sůl,
tivou?
medikovaná krmiva, pachová zradidla, nákup bažanVeškerá naše činnost je regulována a řízena mystích kuřat, jejich speciální krmiva a voliéry nutné
liveckým zákonem. Máme například jasně dané kvóty
34
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a termíny odlovu, nemůžeme tedy střílet, co chceme,
kdy chceme a v jakém množství chceme. Vše je přísně
sledované, podléhá vykazování okresnímu úřadu
v Černošicích, odboru životního prostředí. Na jaře
provádíme sčítání zvěře, tyto stavy vykazujeme a je
podle nich stanoven odlov. Ten musíme splnit,
a pokud bychom jej nesplnili, hrozí nám sankce.
O každém uloveném kusu černé a srnčí zvěře se
vyplňuje hlášení, odebereme z něj vzorek, který
musíme odvézt na státní veterinární správu do
Dolních Břežan. Za cca 5 dní získáme veterinární
atest a teprve v tuto chvíli můžeme se zvířetem
nakládat, do té doby musí zůstat vcelku v chladicím
boxu. Zejména v létě, kdy je potřeba například
zastřelit přemnožená divoká prasata, je to procesně
velmi náročná a technicky ruce svazující záležitost.
A pokud bychom chtěli zvěřinu prodávat, je potřeba
mít zvláštní koncesi. Jak vidíte, administrativa se
nevyhnula ani myslivcům.
 Přemnožená divoká prasata jsou v posledních
letech častým tématem i v této lokalitě. Máte
k dispozici statistiky počtu odlovených kusů?
Černá zvěř se v naší honitbě objevila poprvé v roce
1975. Co se týče jejího odlovu, tak před rokem 1990
se zde zastřelily ročně jeden dva kusy, v roce 1995
to bylo 16 kusů a před třemi lety číslo stouplo již
na 70. Za loňskou sezonu jsme jich odlovili 86.
 Co je důvodem jejich přemnožení?
Prase se na rozdíl od ostatních druhů zvěře dokáže
přizpůsobit všem novým civilizačním faktorům. Do
karet mu hraje velké rozšíření ploch, na kterých se
pěstuje kukuřice a řepka. Bachyně mohou mít mladé

během celého roku. Jejich reprodukční schopnost
je tak velká, že mladé bachyňky mohou mít již v osmi
měsících věku svá selata. V jednom vrhu je jich
v průměru 8–12 kusů a množí se doslova geometrickou řadou. Prasata nemají strach z člověka a stačí
málo, abychom je nechtěně přilákali k lidským obydlím. Lákavou hostinou je pro ně například za plot
vyhozená posekaná tráva či spadané ovoce nebo
pytel s odpadky čekající na odvoz. Přemnožená
prasata škodí i v lese. Jsou všežravci, a tak sežerou
i malé zajíčky a bažanty. Jejich potravou se může stát
i malé srnče.
 Co myslivci dělají pro to, aby se situace v obytných částech obcí zlepšila? Mohou nějak pomoci
i občané?
Během roku instalujeme na okraji obytných částí
pachová zradidla, která černou zvěř odrazují od
vstupu. Procházíme s loveckými psy místa, jako je
například Třešňovka na Vysoké, kde by se zvěř mohla
v hustém křoví zdržovat, a odtud je vyháníme.
Jednoduše řečeno, snažíme se jim pobyt v okolí
lidských obydlí znechutit. To je však vše, co můžeme
dělat. Situaci by velmi pomohlo, kdyby se majitelé
o své pozemky starali a pravidelně je udržovali. Nelze
se divit, že v 10 let starých šípkových keřích si prasata
lebedí. Stejně tak není na místě vyhazovat za plot
cokoliv, co prasata přiláká.
 Platí nějaké obecné doporučení co dělat, pokud v lese či v obydlené části obce potká člověk
například bachyni se selaty?
Zůstat v klidu, neutíkat a uvolnit jim cestu, kudy
mohou odejít. Pokud se bachyně necítí ohrožena,
sama i s mladými odejde. Dosud nemáme žádnou
zprávu o napadení člověka. Horší jsou případy, kdy
se v lese potká s bachyní volně pobíhající pes. To pro
něj může dopadnout nepěkně a takových případů
už pár bylo. Proto hodně naléháme, aby při procházkách se psy chodili lidé po cestách a nepouštěli je
bez vodítka do volného a nepřehledného terénu.
Každý domácí mazlíček, pokud má příležitost, změní
se v šelmu. Tam už je riziko na majiteli a volné pobíhání psů v lese navíc upravuje zákon.
 Můžete divoké prase, které se pohybuje v obydlené části obce, odlovit?
V tomto případě bohužel pomoci nemůžeme,
protože nesmíme lovit na nehonebním pozemku.
Můžeme střílet jen v rámci námi pronajaté honitby,
a při jakékoliv aktivitě v obci či na nehonebním
pozemku by myslivec přišel o licenci.
 Jaké je řešení?
Příliš jich není. Jedinou cestou je zažádat na ministerstvu zemědělství o sanitární odstřel z mimořádných důvodů, což je administrativní postup trvající
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v řádech dnů. To, jak sama uznáte, není příliš pružné
řešení. Lidé mohou zavolat jen na odchytovou
a záchrannou stanici. Jedna je v Říčanech a druhá
v Příbrami. Variantou je také kontaktovat městskou
policii, která se následně také obrací na záchranné
stanice.
 Zbývá tedy odstřel v rámci honitby. Kdy a jak
probíhá?
V honitbách lovíme černou zvěř po celý rok. Na
jaře a v létě individuálně, a to zejména v okolí zasetých
polí. Pravidelně se několikrát do roka scházíme se
zástupci Agro Jesenice, konzultujeme své vzájemné
potřeby a požadavky. Potřebujeme zejména informace, jaké plodiny a kde budou pěstovat, a na oplátku
se snažíme zajistit, aby černá zvěř co nejméně ničila
kukuřici a řepku. Kukuřice černé zvěři poskytuje
zároveň výborný úkryt. Podmínkou však je, aby
zemědělci neosívali pole až těsně k lesu, protože přes
dvou, tří metrovou plodinu zvěř nevidíme. Nyní po
domluvě nám v předem dohodnutých místech
vysekávají pruhy či vysejí jinou, nižší kulturu. Na
podzim děláme 5–6 velkých naháněk. Vytipujeme si
předem část revíru, kde by černá mohla být, a 30–50
lidí vyrazí na lov. Termíny naháněk jsou dané zákonem, musí být předem schválené okresním úřadem,
je o tom informována policie. Ta chodí na kontroly,
zda se před honem nepožívá alkohol, zda jsou
v pořádku zbraně, zbrojní průkazy i průkazy zbraní.
V tomto ohledu však kontroly schvalujeme, protože
alkohol ke zbraním nepatří. Jsme rádi, že za dobu,
co jsme v tomto sdružení, což je cca 30 let, neměl
nikdo z našich členů žádný problém.
 Kde se občané mohou dozvědět o tom, že nemají v konkrétní dobu v době honu do lesa vstupovat?
Informování občanů v dané lokalitě je součástí
každé naháňky. Ve spolupráci s obcí umisťujeme tyto
informace na veřejné vývěsky a termíny jsou i na
obecním webu. Ne vždy se však setkáme s pochopením občanů. Stane se například, že máme obstoupený kus revíru, kde probíhá naháňka, a přesto tam
vjede motorka, nebo se setkáme s lidmi na procházce,
kteří odmítají jít po jiné cestě a reagují velmi nevybíravým a někdy i vulgárním způsobem. Nepochopení
naší činnosti může například dokumentovat výrok
jistého muže, který nám nabízel peníze, abychom si
mohli jít koupit maso a nemuseli vraždit zvířata v lese.
 V začátku našeho rozhovoru jste zmiňovali
osvětu. Pracujete například s mladou generací
a zapojujete se do dění v obci?
S dětmi jsme pracovali dlouhá leta, ve škole býval
myslivecký kroužek, který fungoval do 80. let. Vedla
ho maminka paní Sivanincové, která v Jirčanech učila
36

a také dělala ředitelku. Poté co zemřela, převzali
kroužek manželé Hana a Stanislav Sivanincovi.
Kroužek byl velmi oblíbený a děti se umisťovaly
a vítězily v celostátní soutěži Zlatá srnčí trofej. Volného
času na práci s dětmi však ubývalo, v jednu dobu
navíc byla v místní škole i poměrně nevstřícná situace.
Díky tomu Sivanincovi svou práci ve škole ukončili
a od té doby se nenašel žádný nástupce, který by
práci po nich převzal. Náznak vzkříšení přišel spolu
s Mozaikou, její představa byla ale zaměřená na
volnočasové aktivity v přírodě. A myslivecký kroužek
v rámci provozu školní družiny cca mezi 14–16 hodinou, kdy jsou všichni naši aktivní členové mysliveckého spolku v práci, také nebylo z časových důvodů
možno realizovat. Z toho důvodu pořádáme jen
jednorázové akce, besedy, podílíme se na programu
obecních aktivit, jako je třeba dětský les nebo Psárský
sedmiboj, odstraňujeme černé skládky a účastníme
se brigád.
 Kam směřuje budoucnost sdružení a co vás
nyní nejvíce zaměstnává?
Pokud se nám nepodaří omladit členskou základnu, bude situace poměrně složitá. Spolupráce s obcí
je nyní velmi dobrá, budeme však i nadále pracovat
na zlepšování vztahu místních obyvatel k myslivosti
a přírodě obecně. Věříme, že zvítězí zdravý rozum
a nastane odklon od technokratického myšlení, podle
kterého má příroda sloužit lidem, ne naopak.

V současné době nás trápí nejen přemnožená
černá zvěř, ale také velké úhyny zvěře na silnicích.
Momentálně pracujeme na instalaci odrazek, které
se osvědčily kolegům v jižních Čechách, a více využíváme pachová zradidla, aby se zvěř nežádoucím
úsekům vyhnula. S blížícím se podzimem nás opět
čekají odlovy divokých prasat a zejména spousta
práce v lese.
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Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice
od poloviny června do poloviny srpna 2016
yy 14. 6. V dopoledních hodinách vyjížděla hlídka MP
v součinnosti s PČR Jílové k potyčce tří osob v ulici
Pod Stráží, kdy jedna z osob použila při konfliktu
plynovou pistoli. Po příjezdu na místo hlídka MP
zjistila, že konflikt vznikl mezi jedním starším mužem
a jeho sousedy v uvedené ulici a vyústil až do situace,
kdy tento muž vnikl na pozemek sousedů a několikrát na ně vystřelil ze své plynové pistole. Při tomto
útoku nedošlo k žádnému zranění. Oba sousedé
muže poté zpacifikovali a odebrali mu zbraň. Při
své obraně muže lehce zranili. Strážníci si muže
a zbraň na místě převzali a ihned na místo přivolali
RZS, která po příjezdu muže ošetřila. Následně celou
událost předali PČR Jílové k dalšímu šetření.
yy 17. 6. V dopoledních hodinách poskytla hlídka
součinnost SDN PČR při zajištění místa dopravní
nehody v ul. Pražská a usměrňování provozu do
ukončení šetření nehody.
yy 18. 6. V 1.16 hod. byla při provádění hlídkové
činnosti zjištěna pomalovaná čekárna autobusové
zastávky Psáry, Štědřík. Událost zdokumentována
a předána příslušnému odboru OÚ Psáry, Dolní
Jirčany.
yy 24. 6. Ve 14.45 hod. přijala hlídka MP
oznámení o nálezu psa v ul. Horní, 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 24. 6. V 15.56 hod. přijala hlídka MP oznámení
o vozidle, které neoprávněně stojí na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením v ul.
Nad Školkou, Dolní Jirčany. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že řidič vozidla, které zde neoprávněně stojí, se na místě nenachází, proto uvedený
stav zadokumentovali a na vozidlo umístili upozornění pro nepřítomného přestupce.
yy 1. 7. Ve 21.19 hod. přijala hlídka MP oznámení
o osobě volající o pomoc ze svého rodinného domu
v ul. Kutná, Psáry. Po příjezdu na místo strážníci
zaslechli volání o pomoc, které se ozývalo z jednoho
RD v uvedené ulici. Z důvodné obavy o život a zdraví
volající osoby vstoupili strážníci na pozemek
a následně i otevřeným oknem do domu. V koupelně
nalezli muže trvale upoutaného na invalidní vozík,
který při manipulaci s vozíkem upadl na zem
a nemohl se vlastními silami zvednout. Muž při
pádu neutrpěl žádné viditelné zranění a odmítl
zdravotnickou pomoc. Hlídka poté muže usadila

zpět do vozíku a po poskytnutí tel. kontaktu přivolala
na místo osobního asistenta (ošetřovatele). Ten si
po příjezdu invalidního muže převzal do péče.
yy 9. 7. V 1.57 hod. přijala hlídka MP oznámení o rušení
nočního klidu v ul. Ve Višničkách. Po příjezdu na
místo zjistili strážníci, že na pozemku jednoho RD
se koná rodinná oslava. Po výzvě majitel RD oslavu
přemístil do vnitřních prostor RD aby nedocházelo
k rušení nočního klidu.
yy 11. 7. Ve 23.17 hod. přijala hlídka MP oznámení
o rušení nočního klidu v lokalitě sídl. Štědřík. Po
příjezdu na místo zjistili strážníci, že na jednom
z pozemků se koná oslava, kdy lidé koupající se
v bazénu svým hlasitým verbálním projevem rušili
noční klid. Po výzvě strážníků oslavenci svůj verbální
projev ztišili.
yy 11. 7. V 0.29 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa v ul. Pod Vápenkou, Psáry, Dolní Jirčany.
Hlídka po příjezdu na místo psa převzala a umístila
jej do pohotovostního kotce.
yy 18. 7. Ve večerních hodinách poskytla hlídka MP
součinnost PČR Jílové při řešení sporu dvou
bývalých partnerů v obci Psáry, Dolní Jirčany.
Věc si na místě převzala PČR k dalšímu
šetření.
yy27. 7. Ve 1.29 hod. přijala hlídka MP oznámení o rušení nočního klidu v ul. Sportovců,
kde se z prostoru sportovního areálu Olten Czech
tenis šíří hluk, který připomíná vzlet vrtulníku. Po
příjezdu na místo se pokusili strážníci neúspěšně
kontaktovat majitele areálu. Později bylo zjištěno,
že v nočních hodinách došlo k výpadku proudu
veřejné sítě a z tohoto důvodu se do provozu uvedl
záložní zdroj, který vydával uvedený hlučný zvuk.
yy 28. 7. V ranních hodinách přijala hlídka MP oznámení o vloupání do stánku s prodejem zmrzliny
v ul. Pražská před restaurací Na Štědříku. Po příjezdu
strážníků na místo bylo zjištěno, že pachatel vypáčil
vstupní dveře a odcizil vybavení stánku. Na místo
přivolána PČR Jílové, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření.
yy 5. 8. V 11.10 hod. přijala hlídka MP oznámení
o znečištěné komunikaci v ul. Na Lukách. Po příjezdu
na místo zjistili strážníci, že komunikaci znečistil
bagr, se kterým zde dělníci pracují při stavbě RD.
Na základě výzvy strážníků zajistil stavbyvedoucí
úklid komunikace.
yy Ve výše uvedeném období strážníci prováděli 3x
měření rychlosti a řešili 40 přestupků na úseku
dopravy a veřejného pořádku.
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Cesta do osady v lese nad naší vesnicí

Pavel Trefil, Psáry

Většina lidí ze Psár ví, jak hezká je procházka nebo
projížďka na kole do lesní restaurace nahoře na kopci
u Zdenky. Abychom se tam dostali, musíme nejdřív
minout skálu, kde se pálí čarodějnice, a dále jít po
prašné cestě cca 1 km do chatové oblasti, pak uhnout
do leva vzhůru lesní cestou a po ní dojít až na limču,
pivko ke Zdeňce. První úsek cesty ze Psár vede po
vrstevnici a protíná louku od lesa zhruba v polovině.
Ještě před měsícem byla po cestě docela príma procházka pro turisty, cyklisty, pejskaře a pevně věřím
i pro část chatařů. Během vycházky do osady bylo
možné pozorovat, jak z kaluží po dešti pijí ptáci, jak
po cestě běhají zajíci a srnky, občas bylo vidět ještěrku
a užovku. Chataři po ní jezdili pomalu a ohleduplně,
dost často se tu lidé zdravili, někteří řidiči galantně

průšvih. Lidé, kteří si tu cestu nejspíš zaplatili, si neuvědomují, že i pro ně za chvilku bude ta cesta nepříjemná - zvedne se tam provoz – nejenom chtěných
lidí, ale i zlodějů apod., osada velmi rychle přestane
být soukromá, klidná a tichá záležitost, po staré cestě
se málokdy vydá lump, který se chce obohatit na úkor
druhého – bylo by to pro něj moc náročné a hlavně
by na něj bylo moc vidět. No prostě i do osad nad
Psáry v lese vtrhne civilizace. Máme kamaráda
v Coloradu a ten má super srub v horách cca 4 km od
silnice – podobná osada jako u nás v lese. Vůbec jsme
se tam bez čtyřkolky nemohli dostat a na otázku, proč
tam nemají lepší přístup, mi odpověděl: Blázníš?
Nabízeli nám super cestu, ale přece si nenecháme
narušit soukromí, tedy důvod, proč tady ty sruby máme.

počkali, když bylo prašno, aby naše ratolesti nebo psa
moc nezaprášili.
Během posledních několika let se ale osada začíná
logicky proměňovat, víc se tam staví, opravuje a navíc
je možné vidět i nemožné. U jednoho srubu, který stojí
v lese mezi stromy, byl kolem celého stavení vykácen
les. Začalo být jasné, že se poměrně rychle mění filozofie osady ve Psárském lese, tedy že noví osadníci
chtějí něco jiného než jejich předci, kteří se těšili ze
svobodného pobytu v lese v souladu s přírodou. Tehdy
jsem si řekl, ok, podle nějakého zákona snad hajný
donutí majitele vysázet stromy nové, ale co mi vyrazilo
dech, byla skutečnost, že z ničeho nic si nejspíš osadníci
zavezli tu krásnou prašnou cestu do osady nějakým
nadrceným asfaltem. Tady romantika končí, cesta smrdí
(i nechemik ví, že co je cítit, je nejspíš špatně), i srnky se
přes ni bojí přejít – odrazuje je jiná barva a struktura,
které sem nepatří, a ten smrad.
Je jasné, že na cestě zvítězila nesprávná úvaha, tedy
touha, abych se nemusel kodrcat po cestě ke své
špičkové chatě. A to je podle mne právě ten český

Když mám na srub, mám i na auto, které mne sem
doveze, a nebo dojdu pěšky. A to je ten přepych, který
zatím neumíme ocenit. U nás se ti, co si zaplatí cestu,
radši dojedou podívat na krásu přírody do ciziny. Nějak
se nám ale ta planeta zmenšuje a původní nálety rostlin
– i kopřiv, nedotknutá zákoutí budou mít cenu zlata
– tedy pravý opak našeho současného snažení. Třeba
tato úvaha zamezí dalšímu sypání drceného asfaltu
na cesty v lese.
Jak to tak v životě bývá, nelze se zavděčit všem,
a co jednoho potěší, druhého může zarmoutit.
O úpravu a zpevnění vámi zmiňované cesty měla
zájem řada občanů, kteří zde vlastní nemovitosti
a přístup k nim byl problematický. Věřím, že jim
opravená cesta udělala radost stejně jako Vám
minulý rok nově položený živičný povrch v místě
Vašeho bydliště v ulici Úzká.
Renáta Sedláková, správa majetku

Vína z celého světa až k vám domů!
WineWorld je společnost, která vám vybere vína ze svého portfolia dle konkrétního přání a chuti a doveze
vám je až domů. Navíc Psáry a Jirčany mají rozvoz ZDARMA! O tom všem jsme si povídali s majitelkou firmy,
Martinou Konrádovou.
 Co vás přivedlo k vinnému businessu? V jakém
Jsme přímým dovozcem vín z celého světa. Cenová
roce jste začali s vínem?
relace vín prodávaných na eshopu závisí na chuti
a poptávce konkrétního zákazníka. Samozřejmě, že
S manželem cestujeme za golfem po celém světě.
Vždy mě bavilo nejen navštěvovat památky, ale
na každodenní pití si těžko koupíte víno za 500 Kč,
seznamovat se i s místními zvyky, ochutnávat jídlo
ale sáhnete po vínu do 200 Kč, což je v Čechách
a pít kvalitní víno. Když jsme se z cest pak vraceli
taková magická hranice při koupi vína. Nyní se ale
dere do popředí i prodej českých vín, která se začínají
domů, bylo téměř nemožné víno, které nám v dané
svou kvalitou dostávat na špičkovou úroveň.
zemi chutnalo, objednat v České republice. V tu dobu
jsme navštěvovali degustace pořádané společnostmi,
Nicméně, každý zákazník je individualista a chutná
které vína ze světa dovážely. Počátkem roku 2013
mu něco jiného. My se snažíme v rámci našich praslovo dalo slovo a já se stala jednatelkou ve společvidelných degustací zákazníky seznamovat s víny
nosti, která byla 2 roky po sobě vyhlášena 3. nejlepším
z celého světa, aby si každý sám pak mohl udělat
dovozcem vín do ČR.
názor, které víno mu chutná. Navíc v září otvíráme
 Jaká vína najdeme ve vašem sortimentu a jaká
v Praze vlastní winebar BOTTLES v ulici Na Poříčí 43,
kde budou mít zákazníci přímou možnost vína
se kupují nejvíce?
ochutnat a proletět se s námi celým světem.
 Co byste poradila začínajícím milovníkům vín?
Jak se mají v té nabídce vyznat?
Lákadel v marketu je tolik, že zákazník jde zpočátku
jen po hezké etiketě. To je ale práce grafika a ne
vinaře, proto se soustřeďte spíše na zadní stranu
lahve. Tam se musíte dočíst, odkud víno pochází,
z jaké je přesně odrůdy, kolik má % alkoholu a zda-li
je suché či sladší. To je první, na co byste měli hledět.
Dalším faktorem je pak PROČ si dané víno chcete
koupit – k jídlu? Sklenička večer před spaním či jako
dárek? Pokud je to dobrý obchod, měl by mít k dispozici sommeliéra, který by vám všechny vaše otázky
měl zodpovědět a ve finále doporučit konkrétní víno.
 Jak si představujete úspěšný vinný podnik?
Za úspěchem stojí tvrdá práce. Pro mě to znamená
mít zákazníky, kteří mají při odchodu úsměv na rtu
a těší se na příští návštěvu. Pokud nakupují na eshopu,
potěší dobrá recenze či poděkování, že naši práci
děláme dobře.
 Jaké je vaše motto?
Nikdy neříkej nikdy. Ale trochu to rozvedu – Nikdy
se nevzdávat, protože v budoucnu VŽDY přijde nějaká
příležitost.
Kontakt:
WineWorld Czech s. r. o.
Pod Vápenkou 264, Psáry
Provozovna:
Libušská 264/118, Praha 4 – Libuš
www.wineworld.cz
placená inzerce
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Dva požáry střech ve Vestci z pohledu jirčanských
hasičů
Požár střechy rodinného domu je vždy spojen
s velkou materiální škodou a lidským neštěstím. I když
se zasahující jednotky hasičů velice snaží uplatňovat
tzv. kulturu zásahu, tedy vhodné nasazení roztříštěných proudů vody, a minimalizovat tím vedlejší škody
na majetku, členitá konstrukce střechy je mnohdy
pro hasiče těžkým oříškem. Projektantům je problém
požární bezpečnosti staveb samozřejmě znám a stále
navrhují nová řešení protipožární ochrany a vylepšují
stávající materiály, bohužel jejich snaha bývá často
marná. Stavebník či majitel nemovitosti na požární
bezpečnost mnohdy nedbá a nastane-li požár, pak
se ukáže, kde se šetřilo na protipožárních opatřeních.
Neplatí to ovšem jen u novostaveb. Různé nepovolené přístřešky nalepené na obytný dům, truhlárna
v garáži domu typu OKAL a další prohřešky požár
mnohdy způsobí či vydatně posílí jeho šíření.
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Následky bývají často tragické a škody na majetku
značné.
Dva podobně velké požáry s velkou škodou mají
za sebou naši hasiči. První zásah byl na konci dubna
ve Vestci. Jednalo se o požár altánku, ze kterého se
oheň dostal na střechu rodinného domu. Při našem
příjezdu k místu zásahu zde již zasahovala jako první
jednotka HZS Praha. Naše jednotka provedla dohašení
hořícího altánu a součastně jsme provedli uhašení
požáru na balkóně a v štítu střechy. Po žebříku jsme
se dostali do dětského pokoje a pak do malého
půdního prostoru, kde požár spaloval střešní latě.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2016

V naprosté tmě, v malém a zakouřeném prostoru, se
nám s použitím dýchací techniky podařilo ve střeše
prorazit ventilační otvor a půdu odvětrat. Následovalo
dohašování skrytých ohnisek požáru, která jsme
nacházeli pomocí termokamery. Bohužel při tom
musela být střecha obytného domu částečně rozebrána, a to včetně izolace, podhledů a sádrokartonu.
Během zásahu jsme ošetřili uživatelku domu, která
zkolabovala. Tento zásah byl oproti dalšímu zásahu
ve Vestci ještě „malý“…
Následující zásah byl na začátku června a dle
hlášení při našem výjezdu se jednalo o požár garáže.
Sloup černého dýmu byl vidět až do Jirčan, již cestou
k zásahu jsme předpokládali, že se bude jednat
o požár většího rozsahu. Na místo zásahu se naše
jednotka dostavila za osm minut. Jednalo se o požár
dvou garáží a požár se již rozšířil na střechy vedle
stojících řadových obytných domů. První již zasahovala na místě jednotka HZS Praha. Přijeli jsme právě
včas, první cisterně začala docházet voda. Provedli
jsme doplnění a zároveň jsme začali hasební zásah
po hasičském žebříku na střechách domů. Nasadili
jsme další proud vody do půdního prostoru sousedního domu a ze střechy jsme se k požáru doslova
prosekali sekerou. Zde jsme museli vytvořit vodní
clonu a bránit tak průniku dlouhého plamene hořícího
plynu z přípojky v domě, která nevydržela žár a roztekla se. Unikající plyn se plynařům dlouho nedařilo
zavřít. Když se tak stalo, začalo dohašování a mravenčí
práce s termokamerou. Konstrukce střechy byla
poznamenána požárem a byla velice chatrná.

Zasahujícím hasičům hrozilo propadnutí střechou.
Bohužel se zřítila část stropu s nosnou konstrukcí
a zasypala dva hasiče ze sousedního sboru. Chvilku
trvalo, než byla konstrukce rozřezána a zraněným
poskytnuta pomoc. Bohužel stává se to, i když si to
žádný z hasičů nechce připustit. Snažíme se dělat
všechna možná opatření proti podobným nebezpečím, někdy však to pověstné štěstí není na naší straně.
Konečná likvidace požáru se protáhla až do druhého
dne a byl to zároveň křest pro místní jednotku hasičů
ve Vestci, která nedávno zahájila činnost. Hasiči
zranění při zásahu jsou již v pořádku a rovněž stopy
po požárech jsou zahlazeny. Zbyla obrovská zkušenost a respekt k požárům takto velkého rozsahu.
Ve všech případech zasahovaly jednotky HZS Praha,
Jílové, Říčany a dobrovolné jednotky JPO 3 z okolních
sborů a Prahy.
Krásný zbytek léta přejí jirčanští hasiči

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

Michal Kroupa

Fotbalový turnaj Junior ČEZ CUP ovládla Slavia U9
V sobotu 18. 6. 2016 se uskutečnil ve středočeských
Psárech již čtvrtý ročník „Junior ČEZ CUP“ ve fotbalu
pro ročníky 2007 a mladší. Fotbalového turnaje se
zúčastnilo rekordních 18 týmů. Na turnaj přijela
mužstva zvučných jmen jako Slavia Praha, Sparta

a skandujících rodičů, kteří vydatně podporovali své
ratolesti. Rodiče mohou být pyšní na své děti, které
hrály s obrovským nasazením, a doufejme, že nám
rostou další fotbalové naděje. Velmi překvapený
kvalitou předváděných výkonů byl i trenér reprezen-

 Jaký tým vás nejvíce potěšil:
Jednoznačně domácí Sk Rapid Psáry, který dokázal
držet krok s ligovou konkurencí, a je vidět, když se
kvalitně pracuje s mládeží, tak se výsledky dostaví.
Zároveň je to velké povzbuzení pro všechny, kdo se
v Psárech o fotbal starají.
 Jak těžké je pro takovou akci sehnat peníze:
Přijde mi to každý rok těžší a těžší. Peněz do reklamy se dává čím dál tím méně a i obec dokonce tento

rok zvažovala, jestli turnaj podpoří, a noví sponzoři
se shánějí velmi těžko. Proto se příchod dalšího
hlavního sponzora, společnosti Topforex, jeví jako
zázrak. Také nás těší přístup některých zdejších
občanů, kteří turnaj finančně podporují, a spousta
se jich podílí nezištně na organizaci celého turnaje.
 Bude pátý ročník?
V tuto chvíli to nejsem schopen říci, čekají nás
jednání s partnery i s obcí, a pokud budeme schopni
turnaj finančně zabezpečit, tak ano.
 A co nového v SK Rapidu Psáry?
V současné době jsme dodělali svépomocí zatravnění a provzdušnění fotbalového trávníku, přišla
pomoci i řada mladých hráčů, což nás hodně potěšilo.
Připravujeme prázdninový fotbalový kemp a dál
poběží fotbalová školka a fotbalová akademie. Jako
úkol číslo jedna pro tuto sezonu jsem si dal vyřešit
zázemí pro mládež, protože v současné době nemáme
dostačující počet kabin pro děti, a tak musíme využívat hasičskou zbrojnici a všichni známe „zvídavost“
malých dětí – je podle mě otázka času, kdy se něco
stane!

Brigáda v lesíku na Vysoké
Praha, Dukla Praha nebo Sigma Olomouc. Kromě
českých fotbalistů se o pohár utkali i fotbalisté ze
zahraničních týmů West Bromwich Albion FC,
Szombathelyi Haladás Kft, Wisla Kraków, WKS Slask
Wroclaw, FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Velkým favoritem turnaje byl anglický tým West
Bromwich Albion FC, který se pyšnil krásnými fotbalovými výkony. Hrálo se ve třech skupinách po šesti
týmech. Ze základních skupin postoupily vždy tři
nejlepší týmy do zlaté skupiny. Mladí fotbalisté
předváděli velmi pěkný fotbal.
Celkovým vítězem turnaje se stali fotbalisté
SK Slavia Praha, kteří ve finálovém utkání na pokutové
kopy porazili West Bromwich Albion FC. Hráči obou
týmů se postarali o adrenalinový zážitek, kdy za
konečného stavu 2:2 se pustili do kopání penalt. Poté
co West Bromwich Albion proměnil 2 penalty a Slavia
první dvě neproměnila, dokázala Slavia ještě skóre
zvrátit a vyhrála nakonec 6:5. Na třetím místě pak
skončila AC Sparta Praha, takže nakonec nedošlo na
obligátní finálové derby dvou pražských „S“.
Bylo příjemné sledovat spoustu nadšených dětí,
které překvapovaly úžasnými sportovními výkony.
Samozřejmě nás těšilo i množství přihlížejících
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tace U18 Luboš Kozel, který byl zároveň i patronem
turnaje.
Rozhovor s hlavním pořadatelem Ing. Michalem
Kroupou:
 Jak hodnotíte letošní ročník:
Je vidět, že turnaj jsme posunuli oproti minulému
roku o krok výš. Viděli jsme na psárském trávníku
týmy zvučných jmen, krásné individuální akce a nervy
drásající finále. Myslím si, že Junior ČEZ CUP 2016
byl turnaj ročníku 2007, který v Čechách nemá srovnání. Turnaj je pro obec společenskou událostí, která
končí taneční zábavou.

Parta ochotných brigádníků, dospělých i dětí nejen
z Vysoké, se v sobotu 13. srpna sešla a pustila do
práce. Tak jako každý rok, bylo naším cílem odvozit
to, co ostatní do lesa navozili. Je k zamyšlení, že
přestože obec nabízí všem, kdo si platí poplatek za
domovní odpad, služby sběrného dvoru zdarma,
naváží lidé do lesa, co mohou. Letos jsme nenacházeli
toaletní mísy či umyvadla jako jindy, ale objevili jsme
například rozbouraný komín, obrovské množství bio
odpadu apod. Smutné na tom je, že lidé, kteří odpad
Ráda bych poděkovala všem malým i velkým
brigádníkům za úžasný výkon, myslivcům ze sdružení
Borovina za vytvořené zázemí a Jirkovi Římovskému,
který se s kytarou postaral o zábavu.
Vlasta Málková

do lesa navozili, popíjeli doma kávičku a bavili se
pohledem, jak ho jejich sousedé odklízí.
Pravdou je, že po práci si každý zaslouží odměnu,
a tak jsme si s pracanty poseděli, popovídali a užili
si moc příjemný večer.
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – 2016/2017
zápasy venku

zápasy doma

Datum

Psáry
Muži „A“

D. Jirčany
Muži „A“

Psáry
Muži „B“

D. Jirčany
Muži „B“

SO 27. 8.

Dobrovíz / 17.00

Hradišťko / **

Libeř B / **

Zvole B / **

SO 3. 9.

Holubice / **

Libeř / **

SO 10. 9.

Zlatníky / **

Krňany / **

Zlatníky B / **

Čisovice B / **

SO 17. 9.

Rudná / **

Davle / **

Bojanovice / **

Klínec / **

SO 24. 9.

Tuchoměrice / **

Jesenice B / **

Mníšek B / **

Libeň / **

SO 1. 10.

Jeneč / **

Dolní Břežany / **

Zvole B / **

Pikovice / **

SO 8. 10.

Hostivice / **

Slapy / **

Průhonice B / **

Dolní Břežany B / **

SO 15. 10.

Měchenice / **

Vestec B / **

Čisovice B / **

Mníšek B / **

SO 22. 10.

SK Roztoky / **

Kamenný Přívoz / **

Klínec / **

Libeř B / **

SO 29. 10.

Štěchovice B / **

Hvozdnice B / **

Libeň / **

SO 5. 11.

Libčice / **

Jílové B / **

Pikovice / **

Zlatníky B / **

SO 12. 11.

Úhonice / **

Radlík / **

Dolní Břežany B / **

Bojanovice / **

SO 19. 11.

Choteč / **

Okrouhlo / **

Jirčany B / **

Psáry B / **

**

převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Průhonice B / **

Holky a kluci, máte rádi míč a hry?
SK Čechoslovan – VOLEJBALOVÝ ODDÍL přibírá
další členy. Přijďte nás posílit …
Pojďte si s námi hrát, najít nové kamarády a udělat
něco pro sebe. Hledáme děvčata a chlapce ve věku
6 až 13 let pro volejbalový oddíl se zaměřením na
všeobecnou míčovou průpravu. Tréninky budou
probíhat každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin.
Začínáme 5. září v 17.00 hodin na multifunkčním hřišti u fotbalového hřiště Dolní Jirčany.
Přijďte se mezi nás podívat a vyzkoušet si trénink

pod vedením trenérů
Aleše,
Štěpána
a Tomáše.
S sebou: sportovní
oblečení, sportovní boty,
lahev s pitím a dobrou náladu
Veškeré dotazy vám rádi
zodpovíme na tel. 602 100 530
– Romana Hájková.
Těšíme se na vás!

Holky a kluci, máte rádi fotbal?
SK Čechoslovan – FOTBALOVÝ ODDÍL přibírá další
členy.
V této sezóně náš klub bude mít pět skupin fotbalistů. Přijďte rozšířit naše řady … Pojďte si s námi

hrát, najít nové kamarády a udělat něco pro sebe.
Hledáme chlapce a děvčata ve věku 4 až 12 let pro
fotbalový oddíl. Předpokládané tréninky budou 2x–3x
týdně dle dispozic.

čas v době uzávěrky neupřesněn

Ukončení fotbalové sezóny: rodiče proti dětem
Přijďte se mezi nás podívat 9. září v 17.30 hodin
na fotbalové hřiště v Dolních Jirčanech a vyzkoušet
si trénink pod vedením kvalifikovaných trenérů.
S sebou: sportovní oblečení, sportovní boty, lahev
s pitím a dobrou náladu.
Veškeré dotazy
vám rádi zodpovíme na tel.
602 100 530 –
Romana Hájková
Těšíme se na
vás!

Letní soustředění mladších žáků v Neveklově
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Těšíme se na posvícení!

Kultura

Již tradiční Havelské posvícení v Psárech se
koná v sobotu 15. října. Jako každý rok na Vás
čeká tradiční fotbalový zápas psárských žen se
starou gardou psárských mužů, dobré jídlo a pití,
stánky a atrakce pro děti – řetízkový kolotoč,
houpačky a vláček. Po celé odpoledne bude hrát
živá hudba.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

17. 9., 10.00

Za Kelty na Závist

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

Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy

241 950 791
e-mail:
info@muzeumjilove.cz
web:
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
do 25. 9.
Orchideje

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

Zámek Štiřín

Návštěva největšího a nejstaršího „města“ v Čechách.
Vstupné 50 Kč / snížené 30 Kč
22. 9., 17.30	Muzejní akademie – Římané za
humny
Přednáška PhDr. Petra Juřiny Ph.D. o době římské
nejen na našem území
12. 10., 17.30	Přednáškový cyklus k výstavě
Karel IV. – Zlato pro Korunu
Co se na výstavě nedozvíte

23. 9., 19.30
Adriano Trindade
Noc plná nové brazilské samby s fantastickým
zpěvákem
1. 10., po celý den
Den Hanuše Ringhoffera
Bohatý program pro děti i dospělé
21. 10., 19.30	Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers
Pořad „Nás to tady furt baví“
Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát
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.
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Patrik Líbal, Martin Líbal – projekty meziválečného
období
10. 9., 9.30
Hornický den
Hornický den konaný v rámci Dnů evropského
dědictví
14. 9., 17.30
Zlatá ražba
Přednáška o vstupu zlatých mincí do měnové a hospodářské politiky středoevropských monarchií,
přednáší PhDr. Jiří Militký, Ph. D.

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: SRPEN 2016, vyšlo 26. 8. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis
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PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
vzor 1

Plastové plotovky

nenasákavé a masivní plně probarvené
profily v tradičních tvarech, nevyžadují
žádnou údržbu, barevně stálé, profily lze
snadno řezat a díky způsobu probarvení
povrchově upravovat, mimořádná
povětrnostní odolnost, půlkulatá (vzor 1)
nebo tříhranná hlava (vzor 2)

vzor 2
od

35,-

ks

Okrasná tvárnice jednostranná
barva šedá, rozměr: 39 x 19,5 x 19 cm

39,-

Beton B 20, 25 kg
20 MPa, beton
třídy C 15/20,
vhodný pro všechny
betonářské práce,
např. jako podklady
pro dlažby, základy,
opěrné zdi,
pro zahradní
betonáž obrubníků
apod.

vyrobeno
v ČR

Lazura na ploty 5 kg
slabovrstvá lazura, pro
exteriéry, odstín palisandr,
oregonská pinie

25 kg

65,-

5 kg

229,-

od 1 palety 59,-

Trávníkové hnojivo Expert Plus 10 kg
se železem, složení NPK
je 7-7-15, výrazně vyšší
obsah draslíku,
na všechny
druhy trávníků,
pro podzimní sílu
trávníku a dobré
zazimování, balení
vystačí na cca 330 m2

Mulčovací kůra
balení 80 l, produkt
z nařezané kůry
jehličnatých stromů

10 kg

80 l

249,-

79,-

Zveme Vás také k příjemnému posezení do našeho BAUHAUS Bistra.
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. 9. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

