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Sběrný dvůr – otevírací hodiny:

Divadelní představení
Slečinky a lupiči

středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

divadlo Semafor

Informace pro chataře

27.–28. 5.

Zájezd „Nejen za
barokními skvosty
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18. 6.
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Oslava 90 let založení
dobrovolného sboru
hasičů v D. Jirčanech
jirčanská náves
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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.

22. 4., odjezd v 17 hod.
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21. 3., 18 hod.

tel. 241 940 454 (v pracovní době)
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Zasedání
Zastupitelstva obce
Psáry

Univerzita třetího věku
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Obecní úřad – úřední hodiny
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2. Psárský sedmiboj

zámek Štiřín
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1. 3., 15 hod.

 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

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 a Zastupitelstva obce Psáry

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33–2015 ze dne 25. 11. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina
Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 134/33–2015

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Miloslavem Hruškou – pozemek p. č. 352/32
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je
130.600,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 135/33–2015

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. M. Hruškovi – pozemek p. č. 352/32 v k. ú. Dolní
Jirčany,
2. F. Prokešovi – pozemek p. č. 75/62 v k. ú. Dolní
Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 136/33–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2015
na akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ mezi obcí
Psáry a AQUATEST a. s. Předmětem dodatku jsou
vícepráce a méněpráce na díle. Konečná cena díla
činí 1.454.778,22 Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 68/2015
na akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ mezi obcí
Psáry a AQUATEST a. s. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu ukončení – předání díla do
11. 12. 2015.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 137/33–2015
I. souhlasí
S nabídkou č. 11057254 na dodávku elektřiny od
ČEZ Prodej s. r. o. na období 1. 1.–31. 12. 2016.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 138/33–2015
I. vyslovuje
Zájem obce o stavbu chaty na pozemku p. č. st.
318 a 141/127 v k. ú. Dolní Jirčany za cenu pro
obec akceptovatelnou.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 139/33–2015
I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
veřejných zakázek na akci „Zpracování projektové
dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“ ve složení:
Nikola Alferyová, Milan Vácha, Vít Olmr, Mgr. Lenka
Houšková, jako náhradnice Mgr. Běťáková.
III. určuje
Starostu Milana Váchu jako odpovědnou osobu
pro veřejnou zakázku malého na akci „Zpracování
projektové dokumentace na akci Náves Dolní
Jirčany“.
IV. určuje
Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování
projektové dokumentace na akci Náves Dolní
Jirčany“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34–2015 ze dne 9. 12. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina
Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 140/34–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
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– služebnosti č. IE-12–6004192/007 mezi obcí
Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem smlouvy
je věcné břemeno na p. č. 238/1, 1089/4, 1089/6,
1089/7, 1089/8, 1092/3 a 1103/2 v k. ú. Psáry za
jednorázovou úhradu 93.500,- Kč.
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II. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV–12–6017472/2 mezi obcí Psáry
a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem smlouvy je věcné
břemeno na p. č. 1072/2 a 1072/4 v k. ú. Psáry za
jednorázovou úhradu 7.000,- Kč.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 141/34–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–
6019213/VB/2 mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy bude věcné břemeno na
p. č. PK 686 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou
úhradu 7.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 142/34–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výměna oken na budově č. p. 13
v prostorách školy – ul. Hlavní, Dolní Jirčany“ od:
1. Stanislav Machů za cenu 54.393,- Kč bez DPH,
2. Martin Mašek za cenu 51.443,- Kč bez DPH,
3. Petr Moravec za cenu 53.770,- Kč bez DPH,
4. Baroch-okna s. r. o. za cenu 33.152,- Kč bez DPH,
5. Breston saad s. r. o. za cenu 30.164,- Kč bez DPH,
6. Window Holding a. s. za cenu 35.074,- Kč bez
DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Breston
saad s. r. o. za cenu 30.164,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 143/34–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávku stavebního materiálu“
od:
1. Družstvo cementářů – CN NEPŘEDLOŽILI,
2. Raab Karcher za cenu 48.589,- Kč bez DPH,
3. Jiří Pertl za cenu 44 016,54,- Kč bez DPH (s obrubníky 44 825,59,- Kč bez DPH).
+ u obou firem platba zálohy za palety
Pozn.: Porovnávány ceny bez obrubníků, fa Raab
Karcher by je nedodala.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Jiří Pert
www.psary.cz

za cenu 44 825,59,- Kč bez DPH + zálohová platba
za palety.
III. pověřuje
R. Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 144/34–2015

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výroba a dodávka odpadových
pytlů – 14 tis. ks“ od:
1. PYTLÍK a. s. za cenu 2,82 Kč bez DPH/ks,
2. MATEO PACKING s. r. o. za cenu 2,85 Kč bez
DPH/ks.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od PYTLÍK
a. s. za cenu 2,82 Kč bez DPH/ks tj. 39.480,- Kč bez
DPH.
III. pověřuje
I. Šimkovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 145/34–2015

I. schvaluje
9. rozpočtové opatření na rok 2015 – bez navýšení,
v rámci §.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 146/34–2015

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Ing. Prachařovi – pozemky p. č. 402/13 a 402/18
v k. ú. Dolní Jirčany
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 147/34–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
obcí Psáry (příjemce) a Středočeským krajem.
Předmětem smlouvy je dotace ve výši 12.973,- Kč
na výdaje JSDH Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Pořadatelům různých akcí na území naší
obce nabízíme možnost zveřejnění
informací v Psárském zpravodaji a na
obecním webu.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 35–2015 ze dne 16. 12. 2015
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina
Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 148/35–2015
I. souhlasí
S podáním žádosti o dotaci Ministerstvu školství,

mládeže a tělovýchovy na projekt „Nová základní
škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ z programu 133 310
a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální
výši 15 % z celkových nákladů projektu.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 7–2015 ze dne 16. 12. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr,
Martina Šmerglová, Ing. Roman Štípek,
Ing. Jan Čihák, Vladimír Kadeřábek,
Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín Rak,
Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián,
Pavel Kuka, Mgr. Jakub Adámek
Nepřítomni: Pavel Otruba

Usnesení č. 47/7–2015

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

Usnesení č. 48/7–2015

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

Usnesení č. 49/7–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o prodeji a koupi podílu ve
společnosti Technické služby obce Vestec, s. r. o.
(budoucí název společnosti „Technické služby
Dolnobřežanska, s. r. o.“), IČ 037 11 617, se sídlem
Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760, ve znění, v jakém je přílohou
tohoto zápisu mezi obcí Psáry jako kupujícím a obcí
Vestec jako prodávajícím, jejímž předmětem bude
koupě části podílu společníka obce Vestec v této
společnosti o velikosti 13,5 %, odpovídajícího
vkladu na základní kapitál společnosti 13.500,- Kč,
za kupní cenu ve výši 13.500,- Kč a schvaluje rovněž koupi tohoto podílu za uvedenou kupní cenu
a pověřuje starostu obce uzavřením této kupní
smlouvy a všemi úkony souvisejícími, jakož i souhlasí, aby starosta obce k jednotlivým úkonům
případně zmocnil či pověřil další osobu (zejména
advokáta).
II. bere na vědomí
Že uzavřením výše popsané smlouvy o prodeji
a koupi podílu ve společnosti Technické služby
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obce Vestec, s. r. o. se stane společníkem společnosti a současně s tím souhlasí a přistupuje ke
společenské smlouvě (zakladatelské listině) společnosti v plném rozsahu v jejím znění tak, jak
bude tento text změněn rozhodnutím jediného
společníka obce Vestec učiněným ještě před uzavřením předmětné smlouvy o prodeji a koupi podílu ve společnosti Technické služby obce Vestec,
s. r. o. formou notářského zápisu a jak je text této
společenské smlouvy (zakladatelské listiny) přílohou tohoto zápisu, a bere dále na vědomí, že toto
rozhodnutí jediného společníka obce Vestec bude
učiněno s podmíněnou účinností některých změn
k okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o prodeji
a koupi podílu ve společnosti Technické služby
obce Vestec, s. r. o.
III. deleguje
S účinností od okamžiku účinnosti převodu výše
popsaného podílu na společnosti Technické služby obce Vestec, s. r. o., IČ 037 11 617, se sídlem
Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760 jako svého zástupce pro účast
na veškerých budoucích valných hromadách společnosti, konaných do 31. 12. 2017 starostu obce
Milana Váchu a pověřuje jej hlasováním na těchto
valných hromadách, podpisem veškerých příslušných dokumentů a prováděním veškerých jednání
a výkonem veškerých práv a povinností, jež bude
obec Psáry mít jako společník společnosti.
IV. navrhuje
S jeho souhlasem následujícího zástupce obce
jako člena dozorčí rady společnosti Technické
služby obce Vestec, s. r. o., IČ 037 11 617, se sídlem
Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760 a bere na vědomí, že z důvodu
zjednodušení procesního postupu a v souladu se
společenskou smlouvou společnosti tuto osobu
jmenuje ještě obec Vestec v době, kdy je jediným
společníkem společnosti – Ing. Antonína Raka.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 50/7–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 08019041
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

o poskytnutí podpory ze SFŽP mezi obcí Psáry
a Státním fondem ŽP ČR. Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 5. 10. 2015.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 51/7–2015

I. rozhoduje
V souladu s §6 odst. 5 písm. a) a podle § 44 zákona
č. 183/2006 Sb. o pořízení Změny č.7 ÚP sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany a schvaluje Vlastu
Málkovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na projednávání Změny č. 7 ÚP
sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany.
II. rozhoduje
V souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, že návrh
č. j. 3506/15 ze dne 2. 12. 2015 na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 465/6,
465/5, st. 549 v k. ú. Dolní Jirčany, včetně souvisejících pozemků potřebných pro umístění technické
infrastruktury bude projednáván, za podmínky
úplné úhrady nákladů městem Jesenice na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 2
(Ing. Štípek, Ing. Čihák).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 52/7–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120051643
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
smlouvy je přeložka distribučního zařízení pro
stavbu nové školy.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 53/7–2015

I. schvaluje
Aby se obec Psáry stala členem spolku samospráv
Otevřená města, z. s., a schvaluje jeho stanovy uvedené v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva.
II. ukládá
Radnímu Vítu Olmrovi zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 54/7–2015

I. zrušuje
Směrnici o

poskytování

dotací

občanským

sdružením, nadacím a podobným organizacím.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1 (Jaško).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 55/7–2015
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. UZSVM/S/22704/2015-HMSO
mezi obcí Psáry (nabyvatel) a Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce). Předmětem smlouvy je převod
pozemků p. č. 465/521, ostatní plocha o výměře
39 m² a p. č. 686/10, ostatní plocha o výměře
208 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 56/7–2015
I. schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p. č. 117/1 o výměře
745 m² v k. ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce
Psáry.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu tohoto pozemku.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 57/7–2015
I. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a UNI Stavební s. r. o. (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod inženýrských sítí –
stavby komunikace vč. jednostranného chodníku
v ul. Pod Vysokou a Pod Lesíkem v D. Jirčanech.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 58/7–2015
I. schvaluje
Uzavření dohody o narovnání mezi obcí Psáry
a Petrem Purmannem. Dohoda řeší narovnání práv a povinností vyplývajících z uzavřené
Smlouvy o provedení stavby povrchu komunikace
v ul. K Lůžku ze dne 6. 8. 2014.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy darovací vč. výmazu věcného
břemene mezi obcí Psáry (obdarovaná) a Petrem
Purmannem (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 395/12, travní porost o výměře 1711 m² a p. č. 395/13, vodní plocha
o výměře 314 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany.
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III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 59/7–2015

I. schvaluje
10. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 –
navýšení o 785.500,- Kč.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 60/7–2015

I. schvaluje
Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí formou finančního daru za činnost v roce 2015 dle
§85, odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle
přílohy tohoto usnesení.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 61/7–2015

I. pověřuje
Radu obce Psáry případným schválením rozpočtového opatření obce na rok 2015 ke konci tohoto
roku do maximální výše 200.000,- Kč i v případě
přijetí účelové dotace.
II. pověřuje
Radu obce Psáry schválením rozpočtových opatření v roce 2016, jde-li o změny ve finančních
vztazích k jinému veřejnému rozpočtu (dotace),
bezodkladně.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 62/7–2015

I. schvaluje
Rozpočet obce Psáry na rok 2016 ve výši
61.627.152,- Kč jako schodkový – příjmy ve výši
48.039.858,- Kč, financování ve výši 13.587.294,- Kč
a výdaje ve výši 59.897.740,- Kč, financování ve
výši 1.729.412,- Kč. Schodek bude kryt z přebytku
minulých let (2015).
II. schvaluje
Rozpočtový výhled na roky 2016–2018.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 63/7–2015

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Domovem
Laguna Psáry (příjemce). Předmětem smlouvy je
dotace na rozvoj sociálních služeb poskytovaných
občanům obce Psáry a financování pečovatelské
služby ve výši 250.000,- Kč
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 64/7–2015

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Psáry.
II. schvaluje
Výši poplatků na rok 2016 za svoz komunálního

Příloha č. 1 – Usnesení Zastupitelstva obce Psáry č. 7–2015 ze dne 16. 12. 2015
Odměny pro členy výborů a komisí za činnost v roce 2015:
Jméno a příjmení
Odměna
Funkce
Hana Ortová
2 500,00 Kč
Finanční výbor
Michal Kroupa
2 500,00 Kč
Finanční výbor
Jitka Svobodová
2 000,00 Kč
Redakční rada
Jiří Římovský
2 000,00 Kč
Redakční rada
Jaroslav Sokol
2 000,00 Kč
Redakční rada
Ondřej Kracman
2 000,00 Kč
Sociální komise
Naděžda Komárková
2 000,00 Kč
Sociální komise
Michaela Hájková
2 000,00 Kč
Sociální komise
Martina Jedličková
2 000,00 Kč
Sociální komise
Jitka Svobodová
2 000,00 Kč
Sociální komise
Milan Zetocha
2 000,00 Kč
Sportovní komise
Lukáš Málek
2 000,00 Kč
Sportovní komise
Stanislav Kopp
2 000,00 Kč
Stavební komise
Hynek Šorm
2 000,00 Kč
Stavební komise
Aleš Laboutka
2 000,00 Kč
Stavební komise
Martina Jedličková
2 000,00 Kč
Školská komise
Ondřej Kracman
2 000,00 Kč
Školská komise
Ivana Málková
1 000,00 Kč
Školská komise
Matěj Vrhel
1 000,00 Kč
Školská komise
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odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad v nezměněné výši jako v r. 2015.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 65/7–2015

I. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce
Psáry na rok 2016: 17. února, 20. dubna, 22. června,
14. září a 14. prosince.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 66/7–2015

I. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující)
a Antonínem Jeřábkem, Miroslavem Jeřábkem
a Hanou Kryštůfkovou (prodávající). Předmětem
smlouvy je převod pozemku p. č. 75/89 v k. ú.
Dolní Jirčany o výměře 3989 m² za cenu celkem
398.900,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 36–2015 ze dne 21. 12. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina
Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 149/36–2015

I. schvaluje
V souladu s §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., že Změnu č. 7 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany bude pořizovat podle § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. Městský
úřad Černošice – úřad územního plánování.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 150/36–2015

I. schvaluje
Organizační řád Obecního úřadu Psáry vč. příloh
č. 1 a 2.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 151/36–2015

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a BRAMAL PROJECT s. r. o. na pozemek p. č. 75/5
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je
2.865.000,- Kč + dále příspěvek dle počtu bytových jednotek.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 152/36–2015

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi
obcí Psáry a Staving Olomouc s. r. o. Předmětem
dodatku je bezplatné prodloužení termínu pro
uložení sedimentu z akce „Rekonstrukce rybníka
Junčák“ do 30. 6. 2016.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 153/36–2015
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zajišťování odvozu a likvidaci
odpadu mezi obcí Psáry a Technickými službami
obce Vestec s. r. o. Předmětem smlouvy je zajištění
odvozu a likvidace odpadu na dobu neurčitou od
1. 1. 2016 za cenu 244.836,71 Kč bez DPH/měsíčně.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 154/36–2015
I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Psáry a Petrem Purmannem. Předmětem
smlouvy je bezúplatné zřízení věcného břemene
stezky a cesty přes pozemek p. č. 378/1 pro vlastníka pozemků p. č. 395/7 a 395/8 vše v k. ú. Dolní
Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 155/36–2015
I. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Psáry pro rok
2016: plyn 360.000,- Kč, el. energie 300.000,- Kč,
vodné a stočné 150.000,- Kč.
II. schvaluje
Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy
a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ na výdajové stránce. Dle předchozí domluvy rada obce
žádá o úpravu položky příspěvek od zřizovatele
na 1,5 mil. Kč a zároveň očekává dodání žádosti
o schválení převodu z rezervního fondu do provozního rozpočtu.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

www.psary.cz9

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 37–2015 ze dne 30. 12. 2015
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga
Kramosilová

RO Usnesení č. 156/37–2015

I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a Stč. krajem (dárce). Předmětem smlouvy
je dar ve výši 40.000,- Kč za 2. místo v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 157/37–2015

I. schvaluje
Plán inventur za rok 2015, zahájení 4. 1. 2016
a ukončení 15. 2. 2016.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 158/37–2015
I. schvaluje
11. rozpočtové opatření na rok 2015 – navýšení
o 108.973,- Kč.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 159/37–2015
I. 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. 1. 2016 do 31. 7. 2016, výše nájemného
je 2.986,- Kč + 350,- Kč záloha na služby / měsíčně.
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. 1–2016 ze dne 6. 1. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 1/1–2016

I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Atelier
M.A.A.T. s. r. o., se sídlem Tábor, Převrátilská 330,
IČ: 8145968 za cenu 450.000 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 2/1–2016
I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vypracování hydraulického
modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Aqua
procon s. r. o., se sídlem Brno, Palackého tř. 12,
IČ: 46964371 za cenu 148.000 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2016 ze dne 20. 1. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Vít Olmr, Vlasta Málková, Olga
Kramosilová

RO Usnesení č. 3/2–2016

I. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „JSDH Dolní
Jirčany-ochranné obleky“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce.
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II. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „Kde jsou děti, tam
to žije“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence
a závazek spolufinancování akce v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
III. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „Notebook
a software pro knihovnu Psáry – dětská redakční
rada“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce.
IV. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „Bezpečný plot
pro mateřskou školu Psáry“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
a závazek spolufinancování akce v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
V. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „Vodohospodářská
infrastruktura v ulici Nad Cihelnou“ z Programu
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 4/2–2016
I. schvaluje
Podání žádosti o navýšení celkových způsobilých

výdajů na projekt „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany –
lokalita Vysoká“ a projekt „Kanalizace Psáry, Dolní
Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.
Jedná se o náklady na vybudování vodovodních
a kanalizačních přípojek.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zasláním objednávky spol. Derhams s. r. o. na administraci
žádosti o navýšení celkových způsobilých výdajů
na projekt „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita
Vysoká“ a projekt „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany
– lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ v celkové
výši max. 27.000,- Kč bez DPH.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 5/2–2016
I. souhlasí
S vybudování přípojek vody a splaškové kanalizace pro chatu č. e. 329 v k. ú. Psáry za podmínky,
že nedojde k stavebnímu zásahu do živičného
povrchu komunikace v ul. Do Polí.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2016 ze dne 3. 2. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková,
Vít Olmr, Vlasta Málková
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 6/3–2016
I. doporučuje
Zastupitelstvu obce ke schválení koupi stavby
č. e. 63 v k. ú. Dolní Jirčany vč. movitého vybavení za cenu 330.000 Kč a žádá notářskou kancelář
o předložení kupní smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 7/3–2016
I. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010
až 2019 – linky PID č. 332 a 362 mezi obcí Psáry
a Hl. m. Pha zast. spol. ROPID a dalšími dotčenými
obcemi.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 8/3–2016
I. vyzve
Pí Svobodovou k odplocení 95 m² z obecního

pozemku p. č. 633/1 v k. ú. Psáry na východní straně a 5 m² z obecního pozemku p. č. 631/35 v k. ú.
Psáry na západní straně dle výkresu „Kontroly hranic pozemků v k. ú. Psáry p. č. 633/2 a 631/37“ a to
z důvodu, že není přesvědčena, že u těchto částí
pozemků došlo k vydržení.
II. předloží
Zastupitelstvu
obce
stanoviska
právního zástupce obce JUDr. Sysla ze dne
21. 9. a 11. 12. 2015, aby rozhodlo, zda v případě
připlocení části pozemku p. č. 633/1 k. ú. Psáry
o výměře 240 m² uzná obec nabytí vlastnictví pí
Svobodové vydržením či neuzná.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 9/3–2016
I. schvaluje
Uzavření
smlouvy
o
provedení
stavby
„Rekonstrukce Slunečné ulice v Psárech“ mezi
obcí Psáry (stavebník) a Jaroslavem Dvořáčkem
a Jarmilou Dvořáčkovou (vlastníci) na pozemku
p. č. 610/7 v k. ú. Psáry.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2016 ze dne 17. 2. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 10/4–2016

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zajišťování odvozu a likvidaci
odpadu mezi obcí Psáry a Technickými službami
Dolnobřežanska s. r. o. Předmětem smlouvy je
odvoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 11/4–2016

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů o koordinaci postupu při
územním a stavebním řízení a při následné realizaci stavebních prací mezi žadatelem o územní
rozhodnutí a příslušným vlastníkem veřejné
dopravní infrastruktury uzavíranou mezi obcí
Psáry, Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje,
p. o. a Stč. krajem, týkající se akce „SOKP 512 D1Jesenice-Vestec-Psáry-přeložka II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512“.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

I. vyzve
Uzavření smlouvy ve smyslu §86, odst. 2, písm. d)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2016 ze dne 17. 2. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková,
Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina
Šmerglová, Ing. Jan Čihák, Vladimír
Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonín
Rak, Bc. Miloslav Burián, Pavel Kuka,
Mgr. Jakub Adámek, Pavel Otruba
Nepřítomni: Olga Kramosilová, Ing. Roman Štípek

Usnesení č. 1/1–2016

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky
Málkové o činnosti obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 2/1–2016

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3/1–2016

I. nesouhlasí
Se zapracováním přivaděče od Psár k mimoúrovňové křižovatce na D3 (MUK Psáry) do právě zpracovávané projektové dokumentace pro územní
řízení (DUR).
II. pověřuje
Starostu obce Milana Váchu předat vyjádření zastupitelstva investorovi stavby.
Hlasování – pro: 11, proti: 1 (Rak), zdrželi se: 1
(Adámek).
Návrh byl přijat.
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Usnesení č. 4/1–2016

V souladu s §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavební řádu (stavební
zákon) rozhodlo celkem o 88 návrzích na pořízení
územního plánu obce Psáry dle přílohy č. 1 takto:
a) bude projednáváno:
28 návrhů v rámci pořizování Územního plánu
Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených
pod poř. č. 2, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28,
32, 34, 37, 44, 56, 58, 59, 62, 70, 72, 73, 84, 86, 87,
88 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
b) nebude projednáváno:
56 návrhů v rámci pořizování Územního plánu
Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených
pod poř. č. 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
85 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
c) budou částečně projednávány:
4 návrhy v rámci pořizování Územního plánu Psáry
podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedené pod poř. č.
10, 57, 67, 82 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 5/1–2016

I. bere na vědomí
Zprávu o přijaté petici „Ne výstavbě kompostárny
v obci Dolní Jirčany!“.
II. pověřuje
Starostu obce předáním podkladů právnímu zástupci obce a společnou přípravu podání odvolání
v případě, že bude Stavebním úřadem Jesenice
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vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení na stavbu „Kompostárny Dolní Jirčany“
v lokalitě Z5-27, jejímž investorem je soukromý
subjekt.
III. pověřuje
Starostu obce prověřit možnost vydání stavební
uzávěry na pozemcích pro plánovanou stavbu
kompostárny – lokalita Z5–27.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 1 (Jaško).
Při hlasování nebyla přítomna místostarostka
Málková.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 6/1–2016

I. schvaluje
Dodatek č. 1 k zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres
Praha západ, IČ 70840512. Dodatek je účinný od
18. 2. 2016.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 7/1–2016

I. neuznává
Nabytí vlastnictví vydržením připlocených částí
obecních pozemků, a to 240 m² a 95 m² z pozemku p. č. 633/1 v k. ú. Psáry a 5 m² z obecního
pozemku p. č. 631/35 v k. ú. Psáry.
Pokud uživatel pozemku po výzvě k odplocení
předmětných částí pozemků, tyto neodplotí, rozhoduje odplocení vymáhat soudně.
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 3
(Šmerglová, Kuka, Adámek).

Usnesení č. 8/1–2016

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 65.000,- Kč, z toho
10.000,- Kč je určeno na oslavy výročí sboru.
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.
II. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry
(příjemce) ve výši 80.000,- Kč, z toho 30.000,- Kč je
určeno na dětské družstvo. Příspěvek bude použit
k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.
III. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid
Psáry (příjemce) ve výši 350.000,- Kč. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.
IV. schvaluje
Uzavření
veřejnoprávní
smlouvy

o poskytnutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel)
a SK Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve výši
400.000,- Kč, z toho 70.000,- Kč je určeno pro volejbalový oddíl, 20.000,- Kč pro oddíl gymnastiky
a 10.000,- Kč pro nohejbalový oddíl. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.
V. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina
(příjemce) ve výši 30.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností MS.
VI. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Centrem
Mozaika (příjemce) ve výši 300.000,- Kč. Příspěvek
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností centra.
VII. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 9/1–2016

I. pověřuje
Radu obce k podání výzvy zhotoviteli spol.
RAP partners s. r. o. nyní SOA architekti s. r. o.,
IČ 28495471 k plnění části díla dle čl. IV, odst. 1.,
písm. c) Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Nová škola pro Psáry
a Dolní Jirčany“.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 10/1–2016

I. schvaluje
Název ulice „V Aleji“ v Psárech směrem k hřbitovu.
Hlasování – pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Příloha k usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry č. 1–2016 (tabulka se stanovisky pořizovatele
k jednotlivým návrhům na pořízení územního plánu
předkládaná k rozhodnutí zastupitelstvu obce
Psáry) je uveřejněna na elektronické
úřední desce nebo je k nahlédnutí na OÚ.

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
20. 4. 2016, 18 hod.
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Informace z obce

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v listopadu a prosinci 2015 a v lednu 2016
9instalace
9
košů na psí exkrementy na pobytové
louce na Štědříku, Vysoká, Hlavní,
9umístění
9
sítí pro popínavé rostliny na dětském
hřišti v Psárech,
9rozvoz
9
štěrku na posyp komunikací po obci,
9stříhání
9
keřů a odvoz větví, úklid listí po obci,
9odvoz
9
listí ze hřbitovů, úklid listí Pražská, Psárská
a další,
vrb a odvoz větví na křižovatce u rybníčku
9ořezání
9
v Dolních Jirčanech,
nového oplocení a nové branky v zahradě
9instalace
9
mateřské školky – vykopání děr na sloupky, zabetonování sloupků a vzpěr, natažení pletiva, instalace branky a odstranitelných vrat, vypletení vrat
a branky,
9oprava
9
cest Hlavní, Sportovců, U Rybníčku,
9příprava
9
techniky na zimní údržbu komunikací,
9čištění
9
košů dešťové kanalizace,
9odstraňování
9
grafity z autobusových čekáren,

9čištění
9
žlabů na svod dešťové vody – U Studny,
Pražská, Pod Strání,
9vybourání
9
a snížení obrubníků pro vjezd úklidové
techniky – lokalita K Hlásovu,
9úpravy
9
v obecním bytě č. p. 13 – oprava prasklin
zdí, výmalba, položení koberce, výměna sociálního
zařízení, přetmelení a nalakování dveří,
9prohrnování
9
sněhu a posyp komunikací,
9úklid
9
příkopu od odpadků Pražská, Psárská,
9svoz
9
vánočních stromků od kontejnerů,
propadlé dlažby na chodníkách
9oprava
9
v ul. Jílovská, Horní,
9oprava
9
cest Pod Strání, Na Vápence, Na Vysoké,
Slepá, Ke Kukaláku,
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.

Milan Vácha, starosta

Oprava rybníku Junčák
Rybník Junčák na první pohled prokoukl – a nejenom to! V průběhu podzimních měsíců prošel komplexní rekonstrukcí. Před více než deseti lety byla
závažně poškozena jeho hráz a docházelo k masivnímu
podemílání břehů. Byl zpracován projekt na jeho
opravu, ale vzhledem k tomu, že Junčák svou rozlohou
není velký a projektové a realizační náklady byly
naopak poměrně vysoké, nevyhovoval projekt žádnému z dotačních titulů. Nakonec se však podařilo to,
co se roky zdálo nemožné. Obec získala na opravu
rybníka alespoň částečnou dotaci od Státního fondu
životního prostředí. Celkové náklady dosáhly částky
1.992.985,- Kč, z čehož téměř 600.000,- Kč bylo hrazeno
z dotace. V rámci rekonstrukce došlo k odbahnění,
které se neprovádělo několik desítek let, k sanaci břehů

a výstavbě nové hráze. Rybník se tedy po mnoha
letech znova napustil na svoji provozní hladinu.
Zvýšená hladina umožní v případě dešťů zadržet
2145 m³ vody, což je s ohledem na časté povodně
velmi žádoucí a je to jedním z mnoha kroků, které je
potřeba udělat pro ochranu povodněmi nejohroženější
části Psár v úseku od restaurace Rubín po Psárskou
náves. Díky rekonstrukci břehu a tím i zajištění podemleté komunikace ulice K Junčáku se může realizovat
projekt cyklostezky v obci, který byl podemletou
vozovkou mnoho let blokován. Oprava Junčáku byla
dokončena v prosinci minulého roku a okolí je zatím
tak trochu „syrové“. Až se ale nově vysazené rostliny
na jaře zazelenají, jistě se stane Junčák dalším půvabným a příjemným místem naší obce.

Milan Vácha, starosta

Kompostárna v Dolních Jirčanech nejspíš nebude
V posledních týdnech byla plánovaná stavba
soukromé kompostárny velkým tématem – jak na
obecním webu, tak mezi lidmi a samozřejmě i mezi
zastupiteli. V lednu stavební úřad v Jesenici informoval o zahájení stavebního řízení ve věci výstavby
kompostárny u Tondachu. Vzápětí následovala reakce
našich občanů, kteří přišli na obecní úřad, aby vyjádřili
svůj nesouhlas a získali podrobnější informace. Dali
jsme jim k dispozici našeho zaměstnance, paní
Mgr. Houškovou, díky které mohli na stavebním
úřadě nahlédnout do dokumentace. Vysvětlila jim,
jaké mají jako občané možnosti vstoupit do stavebního řízení. Za naši obec současně odešlo na stavební
úřad nesouhlasné stanovisko, neboť dle našeho
názoru kompostárna není v souladu s územním
plánem, který území vymezuje jako lokalitu pro
výstavbu sběrného dvora, nikoli kompostárny. V obci
vznikla petice, kterou během několika dní podepsalo
přes 250 lidí. Přestože petice nemůže mít vliv na
rozhodování orgánů ve stavebním řízení, předali
jsme ji na odbor územního plánování Černošice pro
dokreslení atmosféry v obci a obav jejích obyvatel.
MÚ Černošice reagoval rychle a 12. února ve svém
14

stanovisku potvrdil naši domněnku, že záměr kompostárny není v souladu s územním plánem. Za těchto
okolností se nedá předpokládat, že by stavební úřad
vydal pro kompostárnu stavební povolení. Z dlouhodobého pohledu ještě na popud petičního výboru
prověřujeme možnost vyhlášení stavební uzávěry
pro dané území. Rozhodnutí stavebního úřadu očekáváme v nejbližších dnech a budeme o něm obratem
informovat na webových stránkách obce.

Březen – měsíc knih a čtenářů
Krásný jarní měsíc březen je před námi, leč pranostika praví: Březen, za kamna vlezem. A proto Vás
chci pozvat do naší obecní knihovny, protože za
kamna jedině s knihou!
Březen byl roku 1955 vyhlášen Měsícem knihy

Ivana Šimková, knihovnice

a od roku 2010 se jeho název změnil na Březen –
měsíc čtenáře. Na názvu nesejde, prostě pokud máte
rádi knihy a jste Vy nebo Vaše děti čtenáři, přijďte,
knihovna i knihovnice se na Vás těší.

ilustrační foto
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016
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Rozpočet obce Psáry na rok 2016

Nový územní plán obce

V tabulce najdete zjednodušený rozpočet obce Psáry na rok 2016 členěný dle paragrafů.
Podrobný rozpočet najdete na obecním webu na adrese psary.cz/rozpocet-obce.

Příjmy
§

text
dotace
převody daní ze SR, místní
poplatky
2119 dobývací prostor
2212 údržba komunikací
2221 dopravní obslužnost Tondach
2310 nájem vodovodu VHS
2321 nájem kanalizace VHS
3399 divadlo, cvičení
3314 členství v knihovně
3612 nájmy a služby bytového
hospodářství
3613 nájmy a služby nebytových
prostor
3632 hrobová místa
3639 dohled VHS + provoz multikáry
3725 příspěvek na tříděný odpad
6171 nájmy pozemků
6310 příjmy z úroků
3633 příspěvky investorů
celkem:
financování
přebytek hospodaření
příjmy celkem:

Kč
600 000
42 220 000
10 000
10 000
12 600
780 000
1 000 000
80 000
1 500
840 000
372 000
10 000
161 800
750 000
171 958
20 000
1 000 000
48 039 858
13 587 294
61 627 152

Výdaje
§
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3119
3314
3319
3326
3349
3399
16

text
komunikace
chodníky, cyklostezky
dopravní obslužnost
vodovod
kanalizace
vodní toky a nádrže
mateřská škola
základní škola
rodinné centrum
obecní knihovna
kronika
obnova místních památek
zpravodaj
sbor pro občanské záležitosti

Kč
4 600 000
2 000 000
600 000
1 930 000
8 750 000
200 000
280 000
7 030 000
166 240
40 000
12 000
75 000
400 000
680 000

3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4339
4399
4351
5212
5311
5512
6112
6171
6310

sportovní kluby
dětská hřiště
ostatní zájmová činnost
bytové hospodářství
nebytové prostory
veřejné osvětlení
hřbitovy
územní plán
komunální služby / četa
likvidace nebezpečného odpadu
komunální odpad, SD
tříděný odpad
veřejná zeleň
sociální pomoc rodinám
sociální pomoc důchodcům
pečovatelská služba
plán ochrany životů
obecní policie, kamerový systém
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
finanční operace / bank. popl.,
úroky
6320 pojištění majetku
6399 ost. fin. operace / DPPO za obec
celkem:
financování
8124 splátka úvěru a půjčky
výdaje celkem:

1 030 000
545 000
20 000
510 000
215 000
1 360 000
92 500
1 078 000
2 999 000
250 000
4 427 000
1 600 000
4 525 000
30 000
170 000
250 000
6 000
1 400 000
655 000
2 090 000
8 712 000
70 000
100 000
1 000 000
59 897 740
1 729 412
61 627 152

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
text
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
financování
příjmy celkem:
výdaje
financování/ splátka úvěru
výdaje celkem:

Kč
42 220 000
4 219 858
1 000 000
600 000
13 587 294
61 627 152
59 897 740
1 729 412
61 627 152
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Milan Vácha, starosta

Jak jsme již informovali v Psárském zpravodaji,
mailu: houskova@psary.cz. Schvalování všech kroků
proběhla první fáze pořízení nového územního plánu
v rámci pořízení nového územní plánu spadá výhradpro katastrální území Psár a Dolních Jirčan. Během
ně do pravomoci zastupitelstva obce.
podzimu přicházely návrhy na změny využití území.
Nejčastěji podávali podněty majitelé konkrétních
pozemků, kteří mají zájem o změnu jejich využití.
V mapce naleznete grafické roztřídění podnětů dle
typu využití očíslované tak, jak
postupně přicházely na podatelnu
Obecního úřadu Psáry nebo
Městského úřadu Černošice. Je
to tedy soubor všech podnětů
občanů, které posoudil odbor
územního
plánování
v Černošicích a jež předložil našemu
zastupitelstvu.
Návrhy
doporučené
zastupitelstvem obce
postoupí
nyní do
další fáze
prověřování. Rád
bych
vyzval
všechny
občany,
aby si
mapku
prohlédli,
a pokud naleznou například ve
svém okolí návrh
na změnu využití, se
kterou nesouhlasí, aby
se podívali na webu obce
do tabulky návrhů, jak
o ní bylo hlasováno.
V případě nesouhlasu je
potřeba sledovat následující vývoj a v dalších
fázích uplatnit své případné připomínky.
Tuto mapu najdete na obecním webu zde:
Pokud máte jakékoli další
psary.cz/zasedani-zastupitelstva-bod-jednani/
dotazy, kontaktujte Mgr.
uzemni-plan-obce-rozhodnuti-o-navrzich-na-porizeniLenku Houškovou na
uzemniho-plan
www.psary.cz17

Milan Vácha, starosta

Napojení obce na D3

Na internetových stránkách jste možná zaznamenali informaci o případném připojení naší obce na sjezd
plánované dálnice D3 (mimoúrovňová křižovatka Psáry).
cestu. Bylo tedy třeba rozhodnout, zda by výhoda
Projekt dálnice D3 se řeší již dlouhou dobu.
Postupem času byla zažehnána nejhorší možná
bližšího nájezdu vyvážila zásadní proměnu malebné
východní varianta trasy D3, která byla v bezprostřední
cestičky se stromovou alejí k psárskému hřbitovu,
blízkosti naší obce. Aktuální západní varianta (za
a dopravní zatížení ulice Kutná. O případné atraktivitě
Libří) předpokládá odklon od naší obce. Katastrálně
pozemků kolem nového přivaděče pro komerční
nás doslova „líže“ na západní straně. V rámci dalších
výstavbu ani nemluvě. Požádal jsem zastupitele, aby
přípravných prací se na nás obrátilo Ředitelství silnic
si prostudovali podklady, probrali to se svými sousedy
a dálnic s dotazem, zda mají projektovat plnohoda známými a odpověď si důkladně promysleli. Živá
notné napojení Psár na dálniční sjezd (viz obrázek
diskuse proběhla na obecním webu a nejenom tam.
– komunikace od sjezdu Psáry okolo hřbitova do ulice
Na zasedání zastupitelstva 17. 2. 2016 byli přítomni
Kutná). Z bližšího pohledu do mapky je patrné, že
projektanti, kteří představili celou problematiku ještě
odpověď nebyla zdaleka jednoduchá a bylo potřeba
podrobněji a na místě zodpověděli dotazy. Důležitou
o ní vést diskusi. Pokud bychom chtěli připojení
součástí diskuse s odborníky byl jednoznačný požaz ulice Kutná na dálnici D3, získali by obyvatelé části
davek obce Psáry, aby byly vybudovány ochranné
Psár přímé nové a kvalitní napojení na D3 i směrem
valy, které zajistí zvukovou i vizuální izolaci obce od
na Zlatníky a Břežany. Pro ty, kteří jezdí ze Psár na
nové dálnice D3. Samotné hlasování zastupitelů pak
levý břeh Vltavy (Smíchov, Košíře, Dejvice...) či směrem
dalo jednoznačnou odpověď – obec Psáry v rámci
na Jílové, Benešov, by to bylo o pár stovek metrů
plánování a výstavby dálnice D3 nepožádá o realizaci
kratší a několik minut rychlejší. Problém by ovšem
komunikace, která by přímo spojila Psáry s nejbližším
nastal v místě napojení v ulici Kutná, která je úzká.
sjezdem. Sjezd jako takový realizován bude, ovšem
Velký problém by zde měla i osobní auta, napojení
najíždět se na něj bude přes obec Libeř po stávajících
pro nákladní dopravu je nepředstavitelné a za nás
silnicích. Optimistické odhady Ředitelství silnic a dálrozhodně nežádoucí. Z Kutné by přivaděč vedl po
nic počítají se zahájením stavby v roce 2024 a dokonsoučasné cestě k hřbitovu, která by musela být
zásadně rozšířena – na úkor stromořadí lemujícího
čením v roce 2028.
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Přeložka II/105 s kruhovým objezdem

Milan Vácha, starosta

V minulosti jsme se několikrát v Psárském zpravodaji zmiňovali o plánované výstavbě kruhového
objezdu a narovnání nešťastného „esíčka“ na začátku
Dolních Jirčan. Tato stavba má navazovat na komunikaci od nájezdu na Pražský okruh včetně souběžné
cyklostezky, postavené v roce 2010. „Esíčko“ je velmi
nebezpečný úsek a množství dopravních nehod to
jenom potvrzuje. Stejně tak i cyklostezka od Jesenice,
která končí v poli, se často stávala terčem kritiky.
Vydané územní rozhodnutí na stavbu kruhového
objezdu nám velmi komplikovalo projektování nové
školy a jejího napojení na komunikaci, neboť do
výstavby objezdu nebylo možné již zasahovat. S líčením ohromného množství komplikací, které neustále
prodlužovaly jak výstavbu kruhového objezdu, tak
přípravu dokumentace pro novou školu, tu nechci
zbytečně zdržovat. Důležité je, že se pro kruhový
objezd podařilo zajistit financování a začátkem listopadu vláda ČR schválila na svém zasedání na tuto
stavbu více než 78,5 mil. Kč. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří během těch let pomáhali.
V druhé polovině ledna 2016 proběhlo první
jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou,
které je nyní nutné pro stavbu vykoupit. Vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu,
v případě nedohody by se muselo jít cestou vyvlastňování za odhadní cenu. To by bylo nepříjemné pro
všechny zúčastněné a navíc by to významně prodloužilo termíny samotné stavby. Proto jsme se
s vlastníky sešli, otevřeli jednání a na něm jsem je
požádal, aby se nám svým přístupem pokusili co
nejvíce pomoci. Souběžně s jednáními o výkupech
pozemků se finalizuje projektová dokumentace pro
stavební povolení. Pokud půjde vše podle plánu,
mohlo by se dle investora se samotnou výstavbou
začít v polovině příštího roku.

Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
dne 20. 1. 2016
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Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Prověrky vodovodní sítě v Psárech a Dolních
Jirčanech
Vodovodní síť v obci Psáry a Dolní Jirčany, která
většině obyvatel obce umožňuje každodenní přístup
k pitné vodě, zahrnuje cca 30 km vodovodního
potrubí. Vzhledem k uložení potrubí v zemi může
docházet ke skrytým únikům vody, které nejsou na
povrchu vidět. Pitná voda se
může ztrácet do země, do
vodoteče, do kanalizace nebo
do podzemních prostor.
Dohledáváním poruch na
vodovodu a preventivní činností za účelem snižování
ztrát ve vodovodní síti se
zabývají ve VHS Benešov
odborní pracovníci na diagnostiku vodovodní sítě.
Všeobecně je známo, že
mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno lidé spí a neodebírají ze sítě vodu. Z tohoto
důvodu se měří tzv. noční minima průtoků pomocí
dataloggerů, které se osazují na vodoměry vodovodní sítě, např. na vodojemech, a jež zaznamenávají průtoky vody dle zadaných parametrů. Na
vodovodní síti Psár a Dolních Jirčan se provádí
měření průtoků na čtyřech měrných místech: ATS
Štědřík, VDJ Vápenka, VDJ Vysoká a ÚV Psáry.
Grafické znázornění průtoků ukazuje uvedený graf.
Pokud se na potrubí nachází porucha, protékající
voda je slyšet. Pro její diagnostiku se využívá princip
měření šumu. Zvuk poruchy jsme schopni pomocí
elektronických přístrojů snímat a vyhodnotit.
Jednou z možností je osazení senzorů – snímačů
šumu přímo na vodovodní síť. Druhá metoda nazývaná hrubý odposlech spočívá v tom, že pracovník
chodí s elektroakustickým zesilovačem po vodovodní síti a poslouchá, zda nezachytí nějaký poruchový signál. Dle intenzity zvuku pak může případnou poruchu přesněji lokalizovat a umožnit její
odstranění.
Každé čtvrtletí se vyhodnocuje rozdíl mezi objemem vody přicházející do sítě (ze tří zdrojů vody,
o kterých jsme informovali v některém loňském článku)
a objemem vody vyfakturované. Pokud zjištěná
hodnota přesahuje pevně stanovený koeficient
ukazatele ztráty (3,2 tis. m3/km/rok), je ekonomické
se vodovodní síti intenzivněji věnovat a hledat další

skryté úniky. Koeficient byl stanoven na základě
dlouhodobých studií vodovodních sítí. Dle požadavků koncesní smlouvy je pro obec Psáry navíc
dána přísnější referenční hodnota (2,45 tis. m3/km/
rok), kterou jsme v letošním roce také splnili.

Úniky vody nemusí být pouze pod zemí, a proto
je třeba věnovat pozornost všem náznakům viditelného úniku vody a oznámit své podezření provozovateli vodovodu prostřednictvím telefonního
čísla 840 205 206.
Únik může způsobit nejen porucha na veřejné
vodovodní síti, ale závada se může vyskytnout také
na přípojce nebo vnitřním rozvodu vody v nemovitosti. Časté jsou problémy se zastaralými vnitřními
rozvody nebo poškozenými uzavíracími ventily.
Protékající záchod či nefunkční ventil bojleru dokáže
způsobit únik vody v řádech stovek litrů za den.
Proto doporučujeme uzavírat hlavní uzávěr vody
pro byt či dům při každém dlouhodobějším odjezdu.
Totéž platí pro sezónně nebo víkendově obývané
objekty. Častou příčinou poruch u těchto objektů
bývá nedostatečné zajištění uzávěrů a vodoměrných
sestav proti zamrznutí.
Globální úbytek pitné vody, nedostatečné zadržení vody v krajině, nepříznivé oteplování klimatu,
to vše jsou faktory, které zvyšují hodnotu pitné
vody jako nepostradatelné suroviny pro lidský život.
V návaznosti na rostoucí ceny za pitnou vodu se
zvyšuje nutnost s cennou surovinou šetřit a zamezit
jejímu zbytečnému plýtvání. Pro nás jako provozovatele vodovodu to znamená především minimalizovat ztráty vody ve vodovodní síti.

www.psary.cz21

Vít Olmr, radní

Dotace spolkům v následujících letech
Obec Psáry rozděluje ročně přes 1 000 000 korun
zájmovým sdružením a spolkům působícím v obci na
podporu sportu, kulturního a sociálního vyžití a zájmové činnosti mládeže. Zatímco loni bylo vše v pravomoci
obcí a dotace se rozdělovaly podle interních směrnic,
v únoru letošního roku vešla v platnost novela zákona
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která vnáší do zajeté praxe řadu změn.
Podívejme se tedy na to, jak vypadá dotační proces
nyní.
Zmiňovaná novela zákona řeší pravidla pro přidělování dotací a návratných půjček, a tím nahrazuje
stávající obecní směrnice a vyhlášky. Definovány jsou
jak formální náležitosti žádostí, tak povinnost uzavírat
mezi poskytovatelem (obec Psáry) a příjemcem (spolky)
veřejnoprávní smlouvu a tuto vyvěsit na úřední desce
obce. Pro zjednodušení celého procesu nevyhlašuje
obec žádné dotační programy, ale rozděluje prostředky
podle individuálních žádostí.
V praxi je třeba, aby si žadatel ze stránek obce stáhl
formulář žádosti o dotaci či návratnou finanční výpomoc. Vyplněnou žádost spolu s podrobným rozpočtem
a odůvodněním dodá na podatelnu obecního úřadu
či do jeho datové schránky. Pověřený pracovník úřadu
žádost zkontroluje po formální stránce a je-li v pořádku,
žádost obratem zveřejní na webových stránkách obce
a předá ji ke zpracování radě obce. V opačném případě
vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Jedná-li se o částku spadající do pravomoci rady,
je buď rovnou projednána, případně si rada vyžádá
stanovisko příslušné komise, pod kterou žadatel spadá
(sportovní komise, sociální a kulturní komise, komise pro
vzdělávání). V případě vyšších částek je žádost komisím
předána rovnou a poté s doporučením předložena
k projednání zastupitelstvu obce. Rada i zastupitelstvo

mají pravomoc neschválit žádost v plné výši nebo
příspěvek pokrátit, případně omezit například jen na
část výdajů.
Při schválení žádosti je se žadatelem uzavřena
veřejnoprávní smlouva obsahující podmínky čerpání
a termín pro odevzdání konečného vyúčtování.
Oboustranně podepsaná smlouva je vyvěšena na
úřední desce a webu obce.
Vyúčtování obecních dotací bude nově kontrolováno proti předloženému rozpočtu v žádosti o dotace
(individuální dotace slouží pro hrazení konkrétních
nákladů). K dotacím a návratným finančním pomocím
je nyní přistupováno jako ke standardním rozpočtovým
položkám včetně následné kontroly hospodaření.
Ačkoli nový způsob rozdělování a kontroly vyúčtování působí na první pohled jako byrokratický moloch,
cílem je zprůhlednění využití prostředků daňových
poplatníků (občanů Psár a Dolních Jirčan). Obec je
připravena finančně i materiálně podporovat všechny
projekty podporující komunitní život obyvatel.

Kamerový dohled na parkovištích školky a Zelené
školy
Začátkem tohoto roku došlo k vykradení automobilu na parkovišti u mateřské školy. Jelikož
k podobným krádežím dochází opakovaně, byť
v dlouhých intervalech, po dohodě s Městkou policií
Jesenice se obec rozhodla namontovat na parkoviště
u Zelené školy a u školky uzavřený kamerový systém.
Ten bude k dispozici výhradně Policii ČR a městské
policii pro případné řešení dalšího podobného
incidentu. Parkoviště u hlavní budovy a Bílé školy
(náves v Dolních Jirčanech) bude pokryta centrálním
kamerovým systémem obce.
Přesto prosíme rodiče, aby nenechávali ve vozidlech viditelně ležet kabelky, notebooky ani jiné

cennosti a vozidlo uzamkli, i když jdou jen předat
či převzít své děti. To jsou právě ty okamžiky, na
které zloději čekají, a kamerový systém je sice může
pomoci odhalit a usvědčit, snad i odradit, ale výhodnější je nedat jim příležitost. Děkujeme za
pochopení.
Každá podobná zpráva zvýší obavy obyvatel o to,
jak bezpečné je místo, kde žijí. Po zveřejnění této
informace na webu a facebooku obce se tak stalo
a byli jsme požádáni o zveřejnění statistiky zločinnosti v naší obci. Tu můžete vidět v následující
tabulce tak, jak nám ji poskytl npor. Bc. Jan Švorc
z Obvodního oddělení Jílové u Prahy:

zjištěno trestných činů
vloupání do rodinných domů a bytů
vloupání do rekreačních chat
vloupání do vozidel
krádeže vozidel
násilná trestná činnost (sebevraždy, výtržnictví atd.)
poškození cizí věci
ostatní (podvody, zpronevěry, zanedbání povinné výživy,
podílnictví)

Rekonstrukce budovy Bílé školy

Platíte za ELEKTŘINU? Platíte i za PLYN?
Tak si už konečně snižte náklady!

Využijte nízké ceny vzešlé z elektronických aukcí
Poslední zúčtovací faktura + smlouva se stávajícím dodavatelem = spočítám výši Vaší úspory
Zima je tu a faktury za ní budou následovat ...
Váš kontakt: Ing. Helena Leštinová – mobil 602 286 377
www.ObemaNohamaNaZemi.cz
NEBOJTE SE ZEPTAT 
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Bílá škola je nejmenší ze čtyř našich školních budov
a kromě dvou tříd základní školy v ní sídlí rovněž
družina. Po opravě střechy před čtyřmi lety se obec
jako její majitel pustila do další fáze postupné rekonstrukce budovy. Jako jediná byla tato škola doposud
bez elektronické ochrany majetku a v některých
místnostech byla stále ještě stará okna.
V době vánočních prázdnin se v Bílé škole nainstalovala zabezpečovací ústředna a příslušné senzory.
Aby nezůstalo jen u protivné sirény, umožňuje
zabezpečovací ústředna posílání alarmových zpráv
pracovníkům školy a napojení na pult centrální
ochrany včetně dálkové správy. Pro zjednodušení
obsluhy je instalován stejný systém, jaký je již používán v Zelené škole.
V průběhu jarních prázdnin se výměny dočkala
rovněž stará a netěsnící okna. Šest nově instalovaných
oken má zajistit větší pohodlí dětí, snížit náklady na
vytápění a ve finále rovněž zlepšit vzhled budovy.

2014 2015 leden 2015 leden 2016
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Následovat bude výměna vchodových dveří z ulice
K Lůžku a nový vzhled fasády.
Celková investice do rekonstrukce v této fázi bude
dosahovat cca 100 000 Kč.

www.psary.cz23

Lucie Libovická

Ukončení soudního sporu s Mgr. Milenou Trůblovou

V prosincovém vydání Psárského zpravodaje jsme přinesli stručnou zprávu o ukončení soudního sporu
s Mgr. Milenou Trůblovou, kterou jsme získali těsně po uzávěrce. Na více informací již nebyl prostor, a proto
jsme se v lednu letošního roku zeptali pana starosty Milana Váchy na podrobnosti.
 Pane starosto, můžete ve zkratce shrnout vývoj
není vědoma žádného pochybení, nic napravovat
celé kauzy?
a měnit nebude. Stačilo, aby naznačila sebemenší
Na jaře 2011 ve škole proběhla veřejnosprávní
ochotu, že do nějakého konkrétního termínu vše
kontrola, jejímž výsledkem bylo konstatování řady
napraví, a k odvolání by tehdy rozhodně nedošlo.
závažných pochybení. Školu jsme vyzvali k jejich
Dokonce jsme i v průběhu sporu nabízeli paní
odstranění a uvedení do souladu se zákonem. Paní
Trůblové mimosoudní vyrovnání. Po jejím odvolání
ředitelku Mgr. Trůblovou jsme pozvali na zasedání
a jmenování nové ředitelky ve vypjaté situaci poslali
zaměstnanci otevřený dopis na podporu paní Mgr.,
Rady obce, kde však argumentovala tím, že se ničeho
nedopustila a není tedy nutné nic napravovat a měnit.
Bc. Vejsadové, který podepsali všichni pedagogové
Nemohli jsme ignorovat výsledek veřejnosprávní
kromě jednoho. Za těchto okolností jsme chtěli
kontroly, která například uváděla, že inventarizace
učitelům zajistit stabilitu a klid na jejich důležitou
práci. Proto jsme byli ochotni přistoupit na smír s Mgr.
majetku se ve škole nedělala dle zákona. Jediným
Trůblovou, byť jsme nikdy o oprávněnosti odvolání
možným řešením v situaci, kdy paní Mgr. Trůblová
nepochybovali.
odmítla zjištěné nedostatky napravit, bylo její odvolání z funkce ředitelky školy, které rovněž doporučil
 Uvědomovali jste si při odvolání, že stejná
přizvaný odborník z odboru vnitřní kontroly městské
situace již nastala před pár lety v jesenické škole?
části Prahy 11. Právní zástupce obce naformuloval
Samozřejmě, chápali jsme citlivost situace a věděli
odvolací listinu, kterou jsme paní Trůblové předali.
jsme, že na minulém působišti získala paní Trůblová
Některými lidmi nám bylo vytýkáno, že odvoláváme
velkou finanční částku díky podobné kauze, takže
paní ředitelku pouze z formálních důvodů. Naše
obezřetnost byla na místě. Informovali jsme o této
stanovisko však bylo jasné a důvodem odvolání bylo
záležitosti právního zástupce a k samotnému procesu
její odmítnutí odstranit zjištěné nedostatky. Že se
kontroly i hodnocení výsledků jsme z tohoto důvodu
jednalo o nedostatky oprávněně vytknuté, nám
přizvali jak právního zástupce, tak auditory a nezápotvrdil při následném přezkumu i audit
vislého odborníka.
Středočeského kraje, který konstatoval chybnou
 Co bylo důvodem provedení veřejnosprávní
inventarizaci majetku školy, kde nebyl evidován
kontroly ve škole?
majetek v řádech statisíců korun. Díky tomu jsme
Důvody byly dva. Za prvé nám tuto povinnost
přišli o hodnocení „bez závad“. To u některých dotačukládá zákon a v předchozích letech se kontrola
ních titulů může znamenat pozastavenou možnost
neprováděla tak, jak má. Za druhé se na základě
čerpání dotací.
jasných faktů měly rozptýlit určité dohady o tom, jak
Poté přišla obci žaloba Mgr. Trůblové o neplatnost
se ve škole hospodaří. Bylo po volbách, nově jsme
odvolání. Okresní soud konstatoval, že listina obsanastoupili a veřejnost i zastupitelstvo bylo ohledně
huje nedostatečné odůvodnění odvolání, a to
školy názorově rozděleno. Jediným možným řešením,
z důvodu uvedení odkazu na přílohu, tedy celý
jak situaci objektivně posoudit, bylo rozhodnout se
obsáhlý dokument veřejnosprávní kontroly. Krajský
na základě čísel a faktů dodaných renomovanou
soud toto rozhodnutí zrušil s tím, že z dokumentu je
auditorskou společností i právním zástupcem. Ten
patrné, co měl ten, kdo odvolával paní ředitelku, na
byl navíc od začátku i členem komise provádějící
mysli. Následně nejvyšší soud zrušil rozhodnutí
veřejnosprávní kontrolu.
Krajského soudu a naopak potvrdil stanovisko soudu
 Jak vysoká škoda vznikla obci díky prohranéI. stupně a tím vše skončilo v neprospěch obce.
mu soudnímu sporu?
 Měli jste snahu se s Mgr. Trůblovou ještě před
Současný právní zástupce obce JUDr. Sysel vyprajejím odvoláním rozumně dohodnout?
coval stanovisko (je uvedeno na webu obce
Osobně jsem se paní Trůblové ptal, zda nechce
v plném znění na adrese: psary.cz/aktuality/
své rozhodnutí nějak změnit a zda si uvědomuje
ukonceni-soudniho-sporu-s-mgr-m-trubvážnost celé situace. Ona však jen zopakovala, že si
lovou), které zahrnuje vyčíslení škody
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k 31. 10. 2015 ve výši 3.675.809,50 Kč. Částku zastupitelstvo obce v listopadu minulého roku schválilo,
a poté byla převedena na účet školy za účelem úhrady
ušlého výdělku a úroků z prodlení Mgr. Trůblové
a úhrady souvisejících zákonných odvodů zaměstnavatele. Z vypracovaného stanoviska také vyplývá,
že obec má škodu uplatňovat z pojistného plnění
právního zástupce, který byl odpovědný za přípravu
odvolání, jež soud uznal jako neplatné.
 Jak se minulý právní zástupce k celé situace postavil?
Jeho přístup je velmi profesionální a momentálně
poskytuje plnou součinnost jak směrem k pojišťovně,
tak ke stávajícímu právnímu zástupci obce. Pojišťovna
nyní vše posuzuje.
 Cítíte za vzniklou škodu svou osobní zodpovědnost?
Ne, necítím ani osobní odpovědnost ani odpovědnost Rady obce jako takové. V každém okamžiku
celého sporu jsme postupovali velice uvážlivě
a v odborných aspektech jsme se striktně řídili

stanovisky právního zástupce. Odvolací listina je
právní dokument a stejně jako si běžný občan nechává právníkem vypracovat nebo alespoň zkontrolovat
nejrůznější smlouvy, tak i my jsme jejím sepsáním
pověřili právního zástupce. Obdobně postupujeme
ve všech důležitých právních a sporných záležitostech
obce. Rada obce činí na základě podkladů rozhodnutí,
ale legislativní a administrativní činnosti vykonávají
odborníci. Samozřejmě celá situace kolem odvolání
a soudního sporu s Mgr. Trůblovou byla velmi náročná
a lidsky nepříjemná. Mrzí mne, že způsobila neshody
a pnutí v životě naší obce a má své ekonomické
důsledky. Každopádně ve škole byl nastaven vnitřní
kontrolní systém, který pod dohledem finančního
výboru efektivně funguje, a my jako zřizovatel máme
jistotu, že se ve škole s financemi z rozpočtu obce
hospodaří řádně a v souladu s platnou legislativou.
Osobně jsem přesvědčen, že učitelé mají nyní stabilní
podmínky pro svou práci, a rád bych teď své úsilí
a energii věnoval plně projektu nové školy, kterou
chceme pro naše děti postavit.

Vít Olmr, radní

Obec Psáry získala druhé místo
Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a. s., vyhlásil výsledky již XI. ročníku soutěže obcí
„My třídíme nejlépe“. Soutěž se konala v rámci
projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu
odpadového hospodářství Středočeského kraje“

a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do
systému EKO-KOM, v jehož rámci je na území ČR
zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů,
tedy jejich třídění a recyklace.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku se konalo
dne 15. prosince 2015 v nových prostorách galerie
Černá labuť na Praze 1.
Ceny jednotlivým vítězným
obcím z celkového počtu
1 137 středočeských obcí
a měst, které se do soutěže
zapojily,
předali
pan Ing. Josef Keřka,
Ph. D., vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství a paní RNDr. Martina
Vrbová, Ph. D., ředitelka
oddělení využití odpadů
společnosti EKO-KOM, a. s.
V kategorii obcí 2000–
10000 obyvatel se na
3. místě umístila obec Dolní
Břežany, na 2. místě obec
Psáry a vítězem této kategorie se stala obec
Průhonice.
Ocenění a odměnu 40.000 Kč převzal starosta obce Psáry pan Milan Vácha

www.psary.cz

25

Vít Olmr, radní

Odpady a sběrný dvůr
Termíny svozu domovního a tříděného
odpadu
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
yy Dolní Jirčany až po budovu OÚ – pondělí
yy Psáry od budovy OÚ – úterý
Svoz komunálního odpadu (pytle) v rekreačních
oblastech
yy Psáry – pondělí, Dolní Jirčany – úterý
Svoz tříděného odpadu (kontejnery)
papír

středa

plast

úterý odpoledne

sklo

úterý

nápojové kartony

čtvrtek

Co Vás zajímá

 V listopadovém Psárském zpravodaji
jsme informováni o změně svozové firmy,
ale až v prosinci se Psáry stávají společníkem. Tak to asi naši zastupitelé umí kouzlit! Celé to připomíná např. akce ODS na
Praze 11, směřující k privatizaci obecního majetku,
viz. Jihoměstská majetková. Kdopak je v dozorčí
radě nové společnosti? Zaručí pan starosta Vácha,
že nedojde příští a další roky ke zvýšení ceny svozu
odpadu? Nebo teď bude vše obec Psáry zadávat
této in-house (obecní) firmě, která si to objedná
dál u „ověřených“ subdodavatelů? Nezdá se to celé
divné? Jaký byl důvod ke změně svozové firmy, než
shora uvedený?
(bez podpisu)
Odpovídá Milan Vácha, starosta
Vážený pane/paní,
otázkou řešení odpadů se naše zastupitelstvo
zabývá již dlouhou dobu. Na jaře loňského roku se
uskutečnilo pracovní jednání se zástupci TS Vestec
a posouzení možnosti vstupu do společné komunální
firmy (po vzoru Německa a Rakouska). Prověřil se
vnitřní systém, který je v TS Vestec zaveden. Dále
byla představena i cena za jednotlivé svozy a způsob
vykazování. Zastupitelstvo se shodlo na vhodnosti
této varianty a v červnu 2015 tento záměr odhlasovalo
26

nejsou posílány.

Poplatky za komunální odpad
Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně
závazné vyhlášky č. 3/2014

Jsou-li kontejnery plné, doporučujeme najít
jiné, méně exponované místo – nejčastěji občané
míří na jirčanskou náves, ke kontejnerům
U Rybníčku a před Rubínem. Jinde většinou nejsou
kontejnery přeplněné ani naplněné. Největší
problém je papír – velké krabicové obaly je třeba
rozložit, sešlapat, roztrhat nebo jinak zhutnit,
v opačném případě i několik málo krabic kontejner
zaplní. Tříděný odpad je možno odvézt i do sběrného dvora, tam s kapacitou není problém nikdy!
Svoz provádí firma Technické služby
Dolnobřežanska s. r. o.
V případě problémů je pro vás na www stránkách
připraven kontaktní formulář:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

usnesením (video i důvodové zprávy jsou
na obecních stránkách). V prosinci už
zastupitelstvo schvalovalo textace společenské smlouvy a další technické náležitosti vstupu (opět je vše patrné z podkladů
na zastupitelstvo 12/2015 na obecních
stránkách). Pravděpodobně neznalost této anabáze
ve Vás vyvolala dojem o nadpřirozených schopnostech zastupitelstva.
Úplně nerozumím obavě z privatizace obecního
majetku. Pravý opak je pravdou. Do prosince jsme
čistě objednávali svoz u společnosti Rumpold a za
to jsme platili cca 5,6 mil. Kč ročně. Nyní to činí naše
společnost TS Dolnobřežansko (dříve TS Vestec), jako
čistě komunální společnost. Ve společenské smlouvě
je velice precizně ošetřeno, aby ani v budoucnu
nemohlo dojít k odprodeji byť jediného podílu ve
společnosti do soukromých rukou (ochrana proti
privatizaci). Tedy, i kdyby se někdy nějaké zastupitelstvo obce, která má ve společnosti obchodní podíl,
rozhodlo vystoupit, obdrží pouze částku, kterou
vložilo. To platí i pro případ, že by se některá z obcí
dostala pod nucenou správu nebo exekuci.
V dozorčí radě je za naši obec předseda kontrolního
výboru Ing. Antonín Rak, který je finančním ředitelem
ve společnosti Průmstav a. s. a má k tomu tedy profesně blízko. Osobně jsem přesvědčen, že je to velmi
dobrá volba.
Zvyšování cen za svoz odpadu je do značné míry
politickým rozhodnutím. V našich podmínkách je
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

Sběrný dvůr

* Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná
částka jako za popelnice.
yy Poplatek je splatný do 28. 2. 2016.
yy Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a. s.
Upozornění: V březnu již nebudou vyváženy
popelnice, které nejsou označeny známkou roku
2016!! Známka bude zaslána na základě písemné
žádosti nebo telefonické dohody. Odpadové pytle

Otevírací hodiny:
yy středa 15–18 hod.
yy sobota 9–15 hod.
Sběrný dvůr je zdarma
pro občany obce a majitele
rekreačních objektů, kteří
mají uhrazen poplatek za svoz
komunálního odpadu. Každý
při příjezdu do sběrného
dvora předkládá při každé
návštěvě obsluze potvrzení
o uhrazení poplatku za
komunální odpad!
Sběrný dvůr slouží k ukládání pouze malého množství sutí
a stavební odpadu – o tom, zda odpad
lze uložit a v jakém množství, rozhoduje obsluha
sběrného dvora.

cena stanovená dlouhodobě a doplatek z rozpočtu
obce na odpadové hospodářství činí 1.200.000 Kč za
rok. Je pravděpodobné, že po absolutním zákazu
skládkování v ČR se cena za likvidaci odpadu výrazně
zvýší. My nyní předpokládáme, že díky přistoupení
k TS Dolnobřežansko se u nás v budoucnu nebude
muset zdražovat tak rychle. Jinak celková cena je
závislá na vstupech (cena práce, inflace, pohonné
hmoty atd.), takže možnost starosty tyto vstupy
ovlivnit je nulová. Za sebe vidím např. tuto důležitou
výhodu: dlouhodobě se nedařilo v regionu zajistit
vůz vybavený vážením popelnic. Popelnice se budou
v letošním roce označovat kódy. Občané již nebudou
muset chodit na úřad pro známky. Zaplatí se elektronicky, kredit se připíše do systému a při průjezdu
svozovým autem řidič na monitoru uvidí, která
popelnice je či není zaplacená. Vážení s GPS na úrovni
jednotlivých popelnic nám také přinese aktuální
informaci, kde náš vůz je, kolik vyvezl popelnic a jakou
hmotnost odpadu aktuálně veze. To je velmi pozitivní
aspekt, který zabrání mnohým případným nesrovnalostem, jež mohou vznikat při pouhém vážení „na
koncovce“ (například na váze spalovny). Samotné
vážení odpadu dává i možnost otevření diskuze
o motivačním systému, tedy vazby výše platby na
množství likvidovaného odpadu. V této otázce zatím
nepanuje shoda, ale za několik měsíců, až budeme
mít alespoň základní data z měření, se k ní můžeme
vrátit.
Krok přistoupení k TS Dolnobřežansko je dle mého

názoru velmi dobrý a je lepší mít tuto strategickou
oblast služeb ve vlastních rukou. Předpokládaná
momentální úspora tedy rozhodně není jediným
důvodem a přínosem.
Ve svých úvahách a záměrech jde mikroregion
Dolnobřežansko mnohem dál. V souvislosti s novou
legislativou (zákazem skládek) připravil Středočeský
kraj studii, jak nakládat s odpady v našem kraji. Ze
studie vyšlo, že by se měla vytvořit síť překládacích
stanic, ze kterých by měl následně odpad směřovat
do nového bloku elektrárny Mělník. Bez ohledu na
to, jestli se bude společností ČEZ tato investice realizovat, je jasné, že bude potřeba odpad koncentrovat.
Ze studie pro naši oblast vyšla jako vhodná lokalita
Vestec. V rámci Dolnobřežanského regionu převládl
názor, že bychom mohli a měli vybudovat překládací
stanici, která by byla ve společném vlastnictví 11 obcí
mikroregionu. Tato stanice by již vystupovala jako
silný partner k vyjednávání o umístění odpadu.
Jednotlivé obce by tuto pozici rozhodně neměly.
Druhou možností by bylo situaci neřešit a vše nechat
trhu, který je ale v oblasti odpadů poměrně „specifický“. V současné době se zvažují možné dotace na
financování studie. Zatím nepředpokládáme, že by
tato stanice vznikla dříve než za čtyři roky.
Za komplikace během prvních svozů odpadu se
všem omlouváme. On-line hlášení problémů je vám
stále k dispozici na
www.psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

popelnice 120 litrů (jedna známka)

2.145,- Kč

popelnice 240 litrů (dvě známky)

3.795,- Kč

odpady rekreační objekt (pouze
neobydlené trvale)*

1.210,- Kč

pes

100,- Kč

druhý a další pes

200,- Kč
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Pozvání na první společné setkání nad historií obcí
dne 21. března

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

Kalendář akcí pro seniory –
březen–květen
každý týden:
úterý
středa
březen
3. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
14. 3.
15. 3.
17. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
31. 3.
duben
6. 4.
11. 4.
12. 4.
14. 4.
20. 4.
28. 4.
31. 4.
květen
10. 5.
12. 5.
16. 5.
26. 5.

Korálky
Cvičení

15.00
9.30

Keramika
Pletení
Univerzita
Kavárnička
Hole
Tanec
Keramika
Pletení
Univerzita
Reiki
Keramika

9.00
10.00
14.00
10.00
10.00
14.00
9.00
10.00
14.00
9.00
9.00

Univerzita
Hole
Tanec
Keramika
Univerzita
Keramika
Keramika

14.00
10.00
14.00
9.00
14.00
9.00
9.00

Tanec
Keramika
Hole
Keramika

14.00
9.00
10.00
9.00

V lednu proběhlo první letošní setkání Klubu
zralého věku, na kterém jsme během bohaté diskuze
naplánovali řadu akcí pro následující období. Jedná
se jak o pokračování oblíbených kurzů a projektů,
tak o zcela nové akce, které si jistě získají vaši pozornost a oblibu.
Co nás čeká?
Akce, které znáte, a pokračují i v letošním roce
yy Cvičení pro seniory.
yy Univerzita třetího věku – tentokrát na téma
Genealogie, vede Vlasta Málková a Iva Tesařová
yy Předávání energie Reiki.
yy Korálkování.
Novinky, které přinášejí pohodu, pohyb i nové
dovednosti
yy Kavárnička aneb povídání u kávy – dvě pohodové
hodiny v milé společnosti, které povede
paní Rostová.
yy Pletení, se kterým vám poradí paní Žemličková.
yy Pravidelné procházky s trekingovými holemi pod
dohledem pana Hubičky.
yy Country tance vás naučí paní Kredvíková.
Aby skvělé akce nezůstaly zapomenuty, založili
jsme kroniku Klubu zralého věku, jejíž vedení si vzala
na starost Jiřina Hiršlová.
Klub je pro seniory otevřen v úterý a čtvrtek
v Centru Mozaika.
Další informace Vlasta Málková,
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

© B-C-designs

Klub zralého věku

Na další akci z cyklu Setkání seniorů vás zveme
dne 24. března od 15 hodin na Obecní úřad
v Psárech. Hostem bude tentokrát herečka
a dabérka Tereza Bebarová.
S Terezou se diváci pravidelně již mnoho
let setkávají na televizních obrazovkách
v seriálu Ulice, kde hraje Rusku Světlanu.
Hrála také ve filmech Doktor od jezera
hrochů, Piknik či Babovřesky 3. Svůj
talent uplatňuje i při dabování
známých postav, za což získala
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cenu Františka Filipovského.
Jak však sama říká, ze všech
postav, které kdy namlouvala,
má nejraději Fifinku z filmu
Čtyřlístek ve službách krále.
Tereza žije již mnoho let
v Horních Jirčanech se svým
partnerem Ivanem Kotmelem
a mají 3,5 letou dceru
Klaudii.
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Setkání seniorů 24. března

V uplynulých měsících jsme pod vedením historičky Mgr. Jany Koutné společně
pracovali na shromažďování podkladů
a informací o dějinách obou obcí – Psár
a Dolních Jirčan. Cílem bylo co nejpřehledněji ucelit dokumenty a vypracovat
budoucí osnovu či schéma obsahu shrnující knihy. Věnovali jsme se nejenom
získávání informací od pamětníků a místních rodin, ale také jsme oslovili zástupce
spolků, sdružení, podniků a firem, které
v Psárech nebo Dolních Jirčanech působí
či v minulosti působily. Nadále jsme
pokračovali ve vytěžování archivních
dokumentů, odborné literatury a tisku.
Svou dosavadní práci bychom vám rádi
představili na společném setkání. Srdečně
vás proto zveme na rozpravu (nechceme
napsat přednášku, neboť věříme, že řečníků
se na místě samém najde více) o historii
obce. V rámci tohoto setkání vám také
chceme prezentovat mnohé známé či
neznámé fotografie a jiný materiál, který
se nám dosud – s vaší nemalou pomocí
– podařilo nashromáždit.
Kdy a kde? Obecní úřad Psáry,
21. března od 18.00 hodin.
Velmi se těšíme na vaši milou účast!
Za realizační tým Vlasta Málková,
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Blahopřejeme
našim občanům,
kteří v březnu
a dubnu oslaví
významné
životní jubileum

Jarmila Dvořáčková
85 let
Růžena Švecová
80 let
Jiří Hladík
75 let
Stanislav Ouška
75 let
Jitka Pitterlingová
75 let
Marie Bartáková
70 let
Marcela Frederkingová 70 let
Pavel Hlavatý
70 let
Zdeněk Míkovec
70 let
Petr Ponikelský
70 let
Jaroslav Šebek
70 let
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Vlasta Málková, místostarostka

Pojeďte s námi 22. dubna do divadla!

Ing. Jitka Svobodová, členka soc. komise

Zájezd „Nejen za barokními skvosty Moravy
a západních Čech“

Sociální a kulturní komise srdečně zve naše seniory, účastníky Univerzity třetího věku a v případě volných
míst i všechny ostatní na dvoudenní zájezd za krásami Čech a Moravy, který se uskuteční v termínu 27.–
28. 5. 2016. Program zájezdu volně navazuje na téma Univerzity třetího věku, kterým bylo právě baroko.
První den navštívíme společně klášter premonstrátů v Želivě a město Žďár nad Sázavou, kde si
prohlédneme poutní kostel na Zelené hoře (UNESCO),

Všechny milovníky kultury zveme 22. dubna
od 19 hodin na představení Slečinky a lupiči do
divadla Semafor. Cestu autobusem zajišťuje zdarma
již tradičně pan Adámek, odjezd je v 17 hodin ze
zastávek Psáry, Psáry OÚ a Dolní Jirčany. Vstupenky
si můžete zakoupit v pokladně obecního úřadu za
zvýhodněnou cenu 180 Kč (původní cena 360 Kč).
Představení, které se ve slavném divadle hrálo
poprvé na jaře minulého roku, získalo skvělá hodnocení i recenze.
Co o něm napsaly například Novinky.cz?
„Legendární Máňa, co ji přece lízli, ožívá na scéně
Semaforu spolu s dalšími podezřelými existencemi, a to
v první polovině věnované podsvětí se zvláštním zaměřením na nevěstinec, v němž oberou postaršího venkovana Půlpána v kouzelně naivním podání Jiřího
Suchého. Jitka Molavcová se s chutí proměňuje ze
štrikující, s kmotrem Alzheimerem se bratřící Půlpánovy
manželky do svůdné majitelky podniku, v němž lze
nocovat se vší obsluhou.“
Ve druhé části představení se ocitnete v kabaretu
těsně před pádem rakousko-uherského mocnářství.

Kurz počítačů
začíná v druhém březnovém týdnu. Zájemci se
mohou přihlásit na emailu
malkova@psary.cz nebo
na tel. 602 714 101
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Dále zazní písně, které připomenou Vlastu Buriana,
Ference Futuristu, Járu Kohouta, Oldřicha Nového,
Jana Wericha, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra a Ferdinanda
Havlíka.
zámek (po stopách Santiniho), případně Dolní hřbitov.
Poté se přemístíme na zámek Křtiny, kde se ubytujeme v moderně vybavených dvoulůžkových pokojích
s vlastní sprchou a WC. Prohlídka kostela Jména
Panny Marie (barokní stavba Santiniho) v Křtinách
proběhne ve večerních hodinách.
Druhý den nás čeká návštěva Punkevní jeskyně,
jejíž součástí je plavba na loďce a výhledy na propast

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální
diskuzi nad aktuálními tématy, proběhne dne
30. března od 14 hod. na Obecním úřadu
v Psárech.
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Macochu v Moravském krasu, kam se přemístíme od
autobusu vláčkem nebo lanovkou. V odpoledních
hodinách pak prohlídka arcibiskupského zámku
a Květné zahrady v Kroměříži (UNESCO). Předpokládaný
odjezd z Kroměříže v 18 hodin.
První den navečer proběhne společná večeře
(polévka, hlavní chod, moučník) a druhý den ráno
snídaně.
Celková cena zájezdu činí
2350 Kč
sleva pro trvale žijící občany v naší obci a účastníky
VU3V–500 Kč
sleva pro seniory nad 65 let 
–250 Kč
Slevy se mohou sčítat.
V ceně je zahrnuta doprava (sponzorský dar),
ubytování, večeře a snídaně, všechny vstupy.
Vyhrazujeme si právo drobných změn v programu
vzhledem k počasí a zájmům skupiny. Ke změně ceny
zájezdu může dojít v případě navýšení cen vstupů.
Zájezd se uskuteční při minimální účasti 30 osob.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili a uhradili platbu
v termínu od 7. 3. do 31. 3. u paní Šimkové na OÚ.
Podrobné informace u paní místostarostky Vlasty
Málkové, tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Senioři děkují společnosti Staving Olomouc za sponzorský dar na výlet
za krásami Čech a Moravy

D

E
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Mgr. Martina Jedličková

2. Psárský sedmiboj

Dne 16. 4. 2016 obec Psáry pořádá již druhý ročník sportovní soutěže Psárský sedmiboj.
Společně se zástupci psárských hasičů a dalšími
dobrovolníky opět budeme na všechny malé i větší
vášnivé sportovce ze Psár a Dolních Jirčan čekat
u Vápenky na dvou předem připravených tratích
– pro mladší a starší kategorii.
Pokud chcete již teď začít trénovat, doporučujeme
soustředit se opět například na zdravovědu, střelbu
z luku i ze vzduchovky, dopravní značky, poznávání
zvířat a rostlin, uzlování a hlavně běh!
V půli března budou spuštěny registrace, kde se
zájemci o toto sportovní klání mohou začít registrovat
ve dvou kategoriích a ve hlídkách po dvou či třech
sportovcích.
Tradičně budou pro všechny zúčastněné děti připraveny odměny, občerstvení a medaile pro nejlepší
tři hlídky z každé kategorie. S občerstvením si na své
přijdou i doprovázející rodiče, pokud si ovšem nebubudiž tímto zahájeny, těšíme se na všechny mladé
dou chtít zkusit náročnost tratí na vlastní kůži. 
sportovce!
Podrobnosti o závodu, konkrétně o startu, starNajde se letos někdo, kdo vyzve a porazí loňské
tovném apod., budou zveřejněny společně s registvítěze, bratry Skalické a Bouchalovy, nebo přijdou
racemi na stránkách www.psary.cz.
loňští vítězové obhájit svá prvenství?
Přípravy na druhý ročník Psárského sedmiboje

Fotosoutěž – nebojte se romantiky!
Tématem fotosoutěže pro tento rok jsou
Romantická zákoutí. Pod tímto názvem si lze představit spoustu námětů, nemusí se jednat jen o fotografie západu či východu slunce (i když i tato tematika
je vítána). Romantiku můžete najít kdekoliv. Je to
příroda, koutek zahrady, mořské pobřeží, hory, dětský
úsměv, zvířátka s mašlí, piknik v přírodě, zátiší s ranní
kávou a květinou, večerní táborák, květinový trh…
Někomu přijde romantické vrakoviště aut nebo kříž
porostlý břečťanem na starém hřbitově.
Nezatracujte žádný svůj nápad, protože právě




gurmánská restaurace
náměstí Dolní Jirčany
Hlavní 3
po-ne: 10:30-23+ hodin

°

T: 241 440 439
E: jircanska.hospudka@candola.cz
F: facebook.com/jircanska.hospudka.kratochvile



Za dobrým jídlem a pitím již nemusíte
jezdit do Prahy a pak losovat,
kdo si dá skleničku :-)





nekuřácká restaurace
se zahrádkou

Náš skvělý kuchař pro vás připravuje poctivé čerstvé jídlo
bez umělých dochucovadel, náhražek a zmrazených polotovarů.
Vývar není z prášku, ale z masa a kostí, tiramisu není z tvarohu, ale z mascarpone,
hovězí steaky jsou z pořádné flákoty z masa plemene Black Angus…
Milujeme dobré jídlo a pití, pro vás vaříme stejně jako pro sebe
a proto věříme, že i vám tím uděláme radost.
Jelikož vaříme vždy z čerstvých surovin, menu se může měnit
i v průběhu dne. Aktuální jídeníček, polední menu a seznam akcí
naleznete na facebooku nebo vývěskách restaurace.

Přijďte si pochutnat!

Ing. Jitka Svobodová

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

26.-28.2.
4.-6.3.
11.-13.3.
18.-20.3.
25.-28.3.
1.-3.4.
8.-10.4.
15.-17.4.
22.-24.4.

Co vyrostlo v chlívku
Z našich lesů – slavíme Světový den divoké přírody
Jídla pro lepší myšlení – k příležitosti Evropského dne mozku
Vítáme jaro! – delikatesy z našich rybníků a řek
Velikonoce – tradiční velikonoční dobroty
Z kurníku – vzdáváme hold Mezinárodnímu dni ptactva
Skopové dobroty
Jídla císaře Rudolfa II.
Z darů naší země – slavíme Mezinárodní den Země

Rezerevace na telefonu: 241 440 439

© Jill Lang – dollarphotoclub.com

Rezervujte si restauraci pro soukromé i firemní oslavy.
Kdy: d
 o 31. července 2016.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: n
 a e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu
NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 5 MP).
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.
Nezapomeňte: uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.
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Chcete dostávat nabídku poledních menu?
Napšte si na jircanska.hospudka@candola.cz
a staňte se našimi fanoušky na FB.

Nechce se vám doma vařit večeře? Nestíháte? Nevadí - uvaříme za vás!
Aktuální polední menu vám do 15 hodin zabalíme s sebou i do vašich nádob.
Prodej a půjčovna profi stolního inventáře i mobiliáře
- talíře, sklo, příbory, stoly, židle, ubrusy, schafingy, atd.
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Žijí tu s námi

Renata Malinová

Jako kapitán ČSA prolétal Jiří Mráz svět, jinde by
ale žít nechtěl

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký je kapitán letadla, kterým cestujete na dovolenou? Dlouholetý kapitán
Českých aerolinií Jiří Mráz sice už aktivní kariéru ukončil, ale Vaše představy by určitě naplnil. Pokud se někdy
potkáte v Psárech, kde žije, dáte mi za pravdu.
 Jste rodilý Pražák, proč jste metropoli vyměnil
za obec?
Máte pravdu, já i manželka jsme Pražáci jako
poleno. V Praze jsme se narodili a žili až do doby, než
jsme se před 12 lety přestěhovali i se svými dcerami
sem do Psár. Předtím jsme léta bydleli v paneláku
na sídlišti v Krči, což bylo vzhledem k blízkosti
Krčského lesa fajn. Vždycky jsme rádi vyráželi do
přírody, s dětmi na kola nebo na výšlapy. A protože
jsme hodně jezdili i na chalupu do jižních Čech, odkud
pochází můj otec, časem jsme začali přemýšlet
o přestěhování za Prahu. Chtěli jsme mít blízko do
lesa a zároveň mít město na dosah.
 Proč jste se rozhodli pro Psáry?
Zalíbilo se nám tady. Navíc s ohledem na náš blízký
vztah k jižním Čechám a také k jižnímu okraji Prahy
šlo o logickou volbu. Navíc, když se podíváte na okolí
Prahy, kde najdete les? Nejbližší les je na těch zdejších
Ano, ale už jsem oslavil šedesáté narozeniny
kopcích. Kdybyste jela směrem na východ, tak na les
a aktivní kariéru jsem ukončil. Profesionálně jsem
narazíte až někde u Jevan, směrem na sever les není
létal 33 let. Všechno odstartovala kniha Letiště od
skoro nikde a stejné je to i směrem na západ. Tady
Arthura Haileyho, kterou jsem přečetl pod peřinou
v Psárech je to nejblíž do přírody. Máme dům sto
za jednu noc, a řekl jsem si, že by mě létání asi bavilo.
metrů od lesa, takže hned za brankou sedáme na
Takže jsem v nějakých dvaceti letech zaťukal na dveře
kola a podle nálady se jedeme buď jen tak na chvíli
Aeroklubu a po několika dlouhých měsících různých
projet, nebo zamíříme někam dál do posázavských
brigád a školení mě vzali do party na větroně na
lesů, k Popovicím, Davli…
letišti Točná, až později přišla motorová letadla. To
 V zimě si ale kola moc neužijete.
už jsem studoval vysokou školu strojního zaměření,
Nevadí, zase můžeme vyrážet třeba na běžky. Když
protože se mi nechtělo do armády a chtěl jsem se
napadne sníh, což je bohužel v posledních letech
k létání propracovat civilní cestou. Tudíž jsem se po
problém, spousta nadšenců prošlape kolem našeho
škole přihlásil do firmy Slov-Air, která se v socialisdomu stopy, takže opět hned za brankou nasazujeme
tickém Československu zabývala leteckými pracemi,
běžky a jedeme. Máme takovou oblíbenou cílovou
jako je práškování polí, vápnění lesů a podobně. Vzali
stanici v Hotelu René, restauraci U Zdenky.
mě a začal jsem hezky práškovat. Československé
 Žijete v Psárech tak nějak rodinně, nebo i spoaerolinie byly v té době téměř nedostižný sen, přijílečensky?
malo se tam především z armády a navíc uchazeče
Bydlíme tu moc rádi a místní život samozřejmě
nejlépe s tisíci nalétanými hodinami. A já jich měl
známe. Chodíme třeba na akce na fotbalovém hřišti
jen pár, potřeboval jsem praxi.
nebo každoročně na pálení čarodějnic pod Vápenkou.
 Jak dlouho Vám cesta do aerolinií trvala?
Ale manželka má v Psárech určitě víc známých než
Práškoval jsem šest let a teprve potom jsem se
já, býval jsem pracovně hodně vytížený, a tím pádem
pokoušel k ČSA dostat. Podařilo se mi to až na jaře
pořád někde pryč.
1989, kdy jsem nastoupil jako druhý pilot na vnitro Chápu, dlouhá léta jste byl kapitánem Českých
státní dopravu. Musel jsem se naučit létat podle
aerolinií.

přístrojů, to je naprosto zásadní, protože se létá téměř
za každého počasí, často nevidíte ven a musíte se
řídit tím, co ukazují přístroje. Potom to již šlo docela
rychle, po roce a půl jsem byl kapitán, začal jsem se
přeškolovat na západní techniku, a pak už přišel
Boeing 737. Na něm jsem byl zase nějaký čas druhým
pilotem a teprve po určité době jsem se stal kapitánem, brzy také letovým instruktorem a inspektorem.
Posledních pět let jsem po přeškolení létal jako
kapitán na modernějších Airbusech A 320.
 V čem byla Vaše práce nejnáročnější?
Je to pohyb v trojrozměrném prostoru, létá se
rychlostí 850 až 900 kilometrů za hodinu, za různého
počasí a k tomu s 200 lidmi za zády. Především o tom
to je. Tato profese vyžaduje psychickou odolnost
v mnoha směrech. Narušuje biorytmus, protože
jednou vstáváte ve čtyři ráno, další den odpoledne.
Někdy letíte v noci, jindy přes den. K tomu se střídají
časová pásma. Víte, ideální let skoro neexistuje. Když
máte za den prolétat tisíce kilometrů, vždycky se
něco najde. Nejde jen o počasí nebo třeba zpoždění,
ve vzduchu je mnohem větší hustota provozu než
dřív. Zkrátka létá se víc, létá se hustěji a je to čím dál
náročnější, pořád musíme dávat pozor.
 A co autopilot?
Bez autopilota by to samozřejmě nešlo, ale je to
jen takový lepší posilovač řízení. Pořád to musíte
obsluhovat, věnovat se řízení a kontrole letu, během
kterého sledujeme přístroje, přístroje a zase přístroje.
Stále musíte hlídat, jestli let probíhá správně, jestli
letadlo letí, kam má, zda je ve správné výšce, na
správné trati. Musíte se věnovat i tomu, co se děje

34

www.psary.cz

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

okolo ve vzduchu, provozu a počasí. Představa, že
by v dohledné době mohla létat letadla bez pilotů,
je podle mě hodně předčasná.
 Říkal jste si někde – tady bych chtěl žít?
Létal jsem spíše střední tratě – po celé Evropě, do
Afriky, na Blízký a Střední východ. Nicméně takové
myšlenky vás pochopitelně napadnou, protože
během kariéry toho vidíte spoustu. A proto říkám,
že jsme tady šťastní lidé. Vezměte si třeba Sýrii, zažil
jsem dobu, kdy jste se mohla normálně procházet
po Damašku. A dnes? Naše země je krásná. Máme
blízko do hor a k moři relativně taky. Při osmihodinovém letu nad Kazachstánem si jen říkáte, no co
tady… Nebo třeba nad Saharou, nad Saúdskou Arábií,
to jsou zase jen samé pustiny. Z letadla vídáte úplně
holé placky, kde nic není, nebo jen hory a opět hory,
případně moře a nic než moře. Ale když vidíte z výšky
krajinu u nás, to není země, to je zahrádka, jak říkal
ve filmu Rudolf Hrušínský. Takže já bych neměnil,
nechtěl bych žít nikde jinde.
 Aktivní kariéru jste ukončil celkem nedávno,
nestýská se Vám?
U létání víte, že musíte dřív nebo později skončit.
Vlastně jsem myslel na konec už ve chvíli, kdy jsem
do této profese vstupoval. Říkal jsem si, budeš létat
do padesáti a pak dělat něco jiného. A najednou je
vám padesát a nic jiného se vám dělat nechce.
 Co takhle cesta kolem světa?
To asi ne, i když kontakt v cizím jazyce mi chybí.
Rád bych si zase rozšířil angličtinu, takže možná spíš
nějaká kratší cesta nebo kurz. A pak mám v plánu
dělat ještě všechno to, na co jsem doteď neměl čas.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka


PSINA – psárské informace a nápady od dětí

pro děti
Vážení čtenáři, rodiče a děti,
o praseti, vtipy… Stačilo to jen seskládat. Starší holky, 
počínaje tímto číslem je oficiální psárský zpravodaj
Terezka a Terka, opravily texty mladším, Vítek Olmr
ukázal dvěma šikovným klučinům, Lukášovi a Ondrovi, 
rozšířen o dětskou přílohu PSINA, kterou připravují děti
pro děti! V lednu 15 dětí ve věku 7–13 let ze Psár
jak se pracuje s grafickým programem Indesign… a bylo.
a Dolních Jirčan vytvořilo dětskou redakční radu, která
Zvažovali jsme, jak moc dětem do práce zasahovat,
má přílohu PSINA na starost. Děti samy hledají témata,
opravovat… a nakonec jsme se rozhodli pro co největší 
o kterých chtějí psát a která si myslí, že by mohla zajímat
autenticitu jejich práce. Výběr textů, barevnost, grafika…
jejich kamarády, malují obrázky, fotografují… a všechno
to vše je tak, jak to děti chtěly, bez následné jazykové 
a typografické korektury.
to dávají společně dohromady. Čtyři stránky, které leží

A proč vlastně PSINA vznikla?
před vámi, jsou výsledkem neuvěřitelného nadšení
a odhodlání patnácti dětí, které se ostatně samy předPrvním cílem realizace dětské redakce je dát možnost
stavují v úvodníku. Některé si o dětské redakci přečetly
dětem zapojit se, podporovat v nich aktivitu k občan- 
na webu, ve vývěskách, jiné dostaly tip od rodičů či
skému životu, zkoumat, jak se věci dělají ve velkém světě,
kamarádů. Ale všechny měly obrovskou chuť něco dělat.
pomáhat jim zapouštět v naší obci kořeny. Druhým cílem 
Děti mě naprosto překvapily, jak byly aktivní – původně
je podpora čtenářské gramotnosti, která je tolik v dnešjsem si myslela, že bude třeba jim pomáhat mnohem
ním světě médií potřeba – nabídnout ve zpravodaji

víc, než je skutečnost. Na prvním setkání každý řekl,
aspoň pár řádek, které děti zaujmou, prvňáček si přečte
v čem je dobrý a čím by chtěl přispět, udělaly brainstorvtip hůlkovými písmeny, druhák komiks nebo odstavec
ming a shromáždily nápady, co by v takové dětské příloze
ze světa zvířat, starší děti anketu či rozhovor… důležité 
je, aby si našel každý něco a měl chuť za dva měsíce
mělo být, aby tam každé dítě našlo něco pro sebe,
rozdělily si práci a bylo. Fakticky jsou všechny příspěvky
zpravodaj otevřít znova. Děti tvoří více jak 20 % obyvatel 
skutečně jejich práce. Na druhé setkání rady prostě přišly
obce a i ony by měly mít ve Zpravodaji svůj prostor.
Tak doufáme, že se jim PSINA bude líbit!
a měly hotovo – úvodník, rozhovor, anketu, článek
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Prodej slepiček
Jóga u moře i v Čechách

a další kurzy pro zdraví i pro radost
Iva Kukačková
www.prirozenou-cestou.cz

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/
ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 21. března.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.

Hledám studenta/studentku na doučování
anglického jazyka žáka čtvrté třídy.
Tel. 724 030 498
Omluva Mgr. Mileně Trůblové.
Ve zpravodaji bez cenzury pro Psáry a Dolní
Jirčany, Ročník 3/ číslo 1/ Červen 2010, v článku
pod názvem Šikana na základní škole Psáry
aneb Hromadné odchody učitelek jsem nepravdivě uvedla, že si pěstujete své donašečky
a vedete na základě lživých informací s učitelkami kárná řízení a že jste zavinila utrpení
rodiny s možnými následky u dětí. Žádné ze
shora uvedených tvrzení není pravdivé a jejich
uveřejněním došlo k neoprávněnému zásahu
do Vašich osobnostních práv. Za uveřejnění
těchto sdělení se Vám proto, Mgr. Mileno
Trůblová, tímto omlouvám. Ing. Štěpánka
Nezmarová, vydavatel Zpravodaje bez cenzury
pro Psáry a Dolní Jirčany.
placená inzerce
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LAGUNAFEST 2015

Lucie Kružíková a Pavel Smola

Anotace: První ročník LAGUNAFESTu úspěšný i benefičně! Čistý výtěžek pro Domov Laguna Psáry je
65 000 Kč!
I když je první ročník benefičního festivalu
LAGUNAFEST 2015 stále živou vzpomínkou na krásné
odpoledne i večer, začínáme s přípravami druhého
ročníku. Druhý ročník proběhne v září 2016 v osvědčených prostorách Domova Laguna Psáry. Těšit se
opět můžete na hudební vystoupení, sportovní
exhibice, divadelní představení, dílničky pro děti
a v záloze máme také nejedno překvapení. Jsme
šťastni, že benefiční pojetí akce a velké úsilí všech
zúčastněných přineslo v roce 2015 své ovoce. Tím
ovocem je čistý výtěžek ve výši 65 000 Kč!
Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací benefičního multikulturního festivalu
LagunaFest 2015, přispěli, zúčastnili se nebo nám
alespoň palce drželi, a těšíme se na LagunaFest
2016!
a účinkující z LagunaFestu 2015. A zde se zdánlivě

nespojitelné uzavírá. Pro klienty a zaměstnance
Domova Laguna Psáry máme připraveny volné
vstupenky, pro všechny ze Psár a Dolních Jirčan jsme
připravili vstupenky za režijní cenu 150 Kč (běžná
cena v předprodeji je 280 Kč). V případě zájmu poprosíme pana Adámka z Laguny o pomoc s odvozem.
Rezervace vstupenek je možná na kontaktních telefonech uvedených níže.

Organizační tým nejenže připravuje LagunaFest
2016, ale organizačně pomáhá také přátelům a kamarádům s benefiční akcí JAZZ NIGHT 2016, pořádané
11. dubna 2016 v Lucerna Music Baru v Praze.
Spolupořadatelem je Nadační fond ereska. Cílem
nadačního fondu je osvětová činnost demyelinizačního onemocnění, jakým je roztroušená skleróza,
a podpora pacientů s touto nemocí v oblasti terapie,
která zahrnuje rehabilitace, rekondice, prevenci
a cílenou pomoc jednotlivým pacientům ve spolupráci s MS centry. Benefičním večerem provede Petr
Kroutil Orchestra s hosty Matějem Ruppertem,
Terezou Černochovou a Markétou Foukalovou. Petr
Kroutil je nám všem dobře známý moderátor
42

Fotky a novinky týkající se Laguna Festu 2016
najdete na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/lagunafest2015.
Bližší informace o JAZZ NIGHT 2016 najdete na
facebookém profilu JAZZNIGHT2016.
Kontakt: 724 596 438 nebo 776 546 488
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

Bc. Jiří Michna, zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice
od listopadu 2015 do ledna 2016
yy 20. 11. ve 14.30 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa v areálu firmy Frost Logistic, Dolní
Jirčany. Po příjezdu hlídky MP na místo strážníci
psa převzali a umístili do pohotovostního kotce.
yy 23. 11. ve 22.28 hod. přijala hlídka MP oznámení
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby
v bytovém domě na Štědříku. Po příjezdu hlídky
MP na místo majitel bytu na základě výzvy strážníků
hlasitou reprodukci hudby ukončil.
yy 25. 11. ve 12.30 hod. poskytla
MP součinnost SDH Psáry při
kácení a odvozu vánočního stromu v ul. Kutná, Psáry.
yy 28. 11. v 15.15 hod. byly při
provádění hlídkové činnosti v ul.
Pražská zjištěny pomalované
čekárny autobusových zastávek.
Událost byla zdokumentována
a předána příslušnému odboru
OÚ Psáry.
yy 28. 11., 10.15–15.30 hod. zajištění
veřejné kulturní akce na návsi, ul. Hlavní
– Staročeský advent.
yy 1. 12. v 16.00 hod. byl při provádění hlídkové
činnosti v obci Psáry v ul. Na Návsi zjištěn a odchycen volně pobíhající pes. Hlídka MP psa umístila
do pohotovostního kotce OÚ Psáry.
yy 2. 12. ve 20.10 hod. přijala hlídka MP oznámení
o vozidle, které blokuje vjezd na pozemek v ul.
Kutná. Po příjezdu hlídky MP na místo se u vozidla
nenacházela žádná osoba. Strážníci na vozidlo
umístili výzvu pro nepřítomného přestupce a událost zdokumentovali.
yy 7. 12. ve 22.30 hod. přijala hlídka MP oznámení
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí televizního přijímače v bytovém domě na adrese Štědřík
148. Po příjezdu hlídky MP na místo majitel bytu
na základě výzvy strážníků hlasitou reprodukci
hudby ukončil.
yy 8. 12. v 10.05 hod. přijala hlídka MP oznámení od
pracovnice příslušného odboru OÚ Psáry ohledně
znečišťování pozemních komunikací v okolí staveb
rodinných domů. Hlídka MP provedla místní šetření
se zaměřením na uvedenou problematiku a následně zpětně informovala oznamovatelku o výsledku
šetření.
yy 17. 12. v 11.15 hod. přijala hlídka MP žádost od
místostarostky obce o součinnost při pátrání po
pohřešovaném muži, který bydlí v Dolních Jirčanech.

Po příjezdu hlídky MP na místo provedli strážníci
několik pokusů o kontaktování pohřešovaného
muže pomocí zvonku u dveří. Na základě zjištěných
skutečností existovalo podezření, že se v objektu
nachází zemřelý. Hlídka MP proto přivolala na místo
hlídku PČR, které byla následně celá událost předána k dalšímu šetření.
� 18. 12. ve 20.00 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu psa v ul. Ve Stráži. Po příjezdu
hlídky MP na místo strážníci psa
převzali a ve večerních hodinách
předali zpět majiteli.
� 19. 12. ve 16.34 hod. přijala hlídka
MP oznámení o nálezu psa v objektu
restaurace Kratochvíle. Po příjezdu
hlídky MP na místo strážníci psa
převzali a umístili do pohotovostního
kotce.
� 23. 12. v 15.00 hod. poskytla MP
součinnost hlídce PČR a HZS Jílové při
zajištění místa dopravní nehody v ul.
Pražská.
� 31. 12. ve 21.35 hod. přijala hlídka MP oznámení
o DN vozidla, které v ul. Pražská nabouralo do
oplocení rodinného domu. Po příjezdu hlídky MP
na místo se zde již nacházela hlídka PČR Jílové.
Strážníci v součinnosti s PČR zajistili místo dopravní
nehody do příjezdu DS PČR.
yy 8. 1. ve 13.50 hod. přijala hlídka MP oznámení
o potyčce osob v jednom z bytů na adrese Štědřík
150. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno,
že v jednom z bytů došlo k fyzickému napadení
ženy, která utrpěla zranění na hlavě. Na místo byla
přivolána rychlá záchranná služba a hlídka PČR,
která si událost převzala k dalšímu šetření.
yy 9. 1. v 15.30 hod. přijala hlídka MP oznámení
o nálezu zraněné srny na komunikaci v ul. Pod
Vápenkou. Po příjezdu hlídky MP na místo se zde
již nacházela hlídka PČR Jílové a oznamovatel.
Strážníci poté setrvali na místě do příjezdu pracovnice záchranné služby pro zvířata, která si srnu
odvezla k ošetření.
yy 15. 1. v 7.32 hod. přijala hlídka MP oznámení
o vloupání do vozidla v areálu MŠ Dolní Jirčany. Po
příjezdu hlídky MP na místo strážníci oznámili
událost PČR a setrvali na místě do příjezdu hlídky
OOP Jílové.
yy Ve výše uvedeném období strážníci řešili 13 přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.
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Škola

Škola v Psárech má své vlastní logo

Ondřej Kracman

Většina škol má v dnešní době svou vlastní obrázkovou identitu. Naše škola proto vyhlásila výtvarnou
soutěž o nejlepší návrh společného loga pro ZŠ i MŠ
v Psárech. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 40 návrhů. Pro 12 nejlepších uspořádala škola v Centru
Mozaika výstavu, během které mohl každý z návštěvníkům udělit 3 hlasy svým favoritům.
Autorkou vítězného návrhu podpořeného 47 hlasy
je výtvarnice MgA. Michaela Hájková.

Střípky z prvního pololetí ve škole
Máme za sebou první pololetí, vysvědčení je rozdáno a je čas ohlédnout se za tím, co zajímavého
jsme v naší škole zažili.
Od září zájemcům z řad druháčků a třeťáků zpestřuje výuku matematiky nový kroužek moderní a čím
dál více populární Hejného matematiky. Díky paním
učitelkám Renatě Kizurové a Jiřině Michálkové děti
objevují – například skrze zvířátka dědy Lesoně –
logické zákonitosti a vztahy, učí se hravě s radostí
z objevování.
Díky projektu EU jsme mohli do tříd objednat
celou řadu nových knih. Knihovničky tříd se tedy
rozrostly o oblíbené tituly, které slouží dětem i k půjčování domů. Starší žáci naší školy tak mají možnost
číst oblíbené řady jako Harry Potter nebo Letopisy
Narnie, knihy Roalda Dahla (např. Karlík a továrna na

Mgr. Jana Jakabovičová

patáliemi, Ronja, Bratři Lví srdce, Kája super frája,
Dášeňka a mnozí další. Do hodin literatury/čtení byly
zařazeny čtenářské dílny, které podporují zájem dětí
o četbu a následně rozšiřují jejich slovní zásobu,
rozvíjí fantazii atd. Děti si je velmi oblíbily a čtou
s velikým zájmem.
Součástí vzdělávání na naší škole je projektová
výuka. V rámci projektu o zdraví k nám přijelo sférické
kino s filmem o lidském těle, při jiné příležitosti nás
lektoři společnosti Ekokom učili zábavnou formou
třídit odpad a nezatěžovat životní prostředí. Páťáci
absolvovali předvánoční projektový den s Mr. Beanem

při kterém jsme si mohli zblízka prohlédnout i volavku, racka, čápa. Navštívili nás také dobrovolní hasiči
z Písnice, kteří přivezli na ukázku nejnovější hasičské
vozy. Z divadelních představení, které naše děti
v letošním školním roce už viděly, stojí za zmínku
např. Lakomá Barka v Divadle ABC, Stínadla se bouří
v Gongu, O zdravém jídle aneb když dobře baštíš
a další.
Mnoho jsme se naučili, spoustu toho zažili a nyní
už vstříc druhému pololetí. Těšíme se, co nám
přinese.

čokoládu, Matylda, …) nebo Davida Walliamse
(Babička Drsňačka). V knihovničkách ostatních tříd
mají své místo hrdinové jako např. Mikuláš se svými
celý v angličtině i s anglickým workshopem, druháčci
zažili dobrodružnou matematiku při „Honbě za
pokladem černého piráta“.
Kulturních akcí děti absolvovaly celou řadu.
Některé třídy navštívily Letohrádek Kinských, kde se
účastnily programu o českých vánočních tradicích,
čtvrťáci vyjeli do Muzea Karlova mostu a projeli se
lodí do Čertovky, menší děti navštívily např. Národní
technické muzeum, Regionální muzeum v Jílovém
a Centrum řemesel Botanicus. Celá škola měla možnost zhlédnout krásný program o vodních ptácích,
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Monika Mrkvová, třídní učitelka

Sluníčka a jejich cesta s „Rytířem z Nosu“

Školní zralost

Na podzim jsme se s dětmi rozhodli zapojit do
celorepublikové výtvarné soutěže „Rytíř z Nosu“. Tato
nápaditá soutěž děti prostřednictvím pohádek poučila o prevenci nemocí – jak se bránit před chřipkou,
jak jsou důležité vitamíny a minerály. Děti v průběhu
soutěže kreslily a tvořily obrázky na daná témata.
Naší cestou nás provázely tři pohádky. První z nich
byl příběh udatného a statečného Nosánka, ze kte-

V mateřské škole máme dvě třídy předškoláků –
Motýlky a Kytičky. Obě třídy se od začátku školního
roku a intenzivně celý leden nového roku připravovaly
k zápisu do 1. třídy. Pro vstup do základní školy je
důležitá tzv. „školní zralost“ – aktuální stav dítěte,
který zahrnuje jeho fyzickou, psychickou, sociální
a emocionální připravenost, tj. způsobilost absolvovat
školní vyučování. Pro zahájení školní docházky je
důležité, aby dítě ve všech těchto oblastech tzv.
dozrálo a dosáhlo určité úrovně především ve vyjadřování, tělesných a rozumových schopnostech,
vnímání, motorických dovednostech, logickém
myšlení, ale také v pozornosti a soustředění. Každý
předškolák měl svůj notýsek, kde byly zapisujícím
učitelkám v ZŠ k dispozici základní informace ze
sledovaných oblastí včetně pracovních a grafomotorických listů a také kresba postavy. V lednu, v době

rého se po odvážných skutcích stal opravdový rytíř.
Děti se tak prostřednictvím dramatizací pohádek
vžívaly do rolí postav hrdinů, jejichž vyústěním byl
kostým rytíře. Velkou motivací celé soutěže pro nás
byly krásné výhry, které jsme mohli na základě hlasování získat. Proto bylo důležité aktivně zapojit
rodiče, blízké i širokou veřejnost a rozšířit osvětu
o soutěži co nejvíce, abychom získali podporu pro
naši třídu a přiblížili se k některé z hodnotných cen.
Stejně jako pro rytíře nebylo jednoduché bojovat
s drakem, tak i pro nás nebylo snadné „prokousat
se“ množstvím přihlášených školek, kterých bylo přes
180. Velké poděkování patří všem, kteří nám díky
svému hlasování dopomohli ke krásnému 5. místu.
Děti vyhrály do třídy nástěnnou hru (motorický labyrint), ze které mají velkou radost. Výhra je oceněním

jejich píle a vytrvalosti; soutěžení jim ukázalo cestu,
že když člověk něčemu věří a snaží se pro to něco
udělat, že to má smysl. Nyní již víme, že před každým
jídlem i po něm musíme mít umyté ruce, stejně jako
je důležité jíst ovoce a zeleninu, protože bez toho
by nikdy Rytíř z Nosu neměl dostatek energie, aby
se svým koněm Hnozdrou pokořil všechny bacily
a draky .

Harmony

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Bc. Kateřina Mojžíšová

velkých příprav, se předškoláci po skupinkách podívali
na vyučovací hodinu v první třídě. Paní učitelka pro
děti připravila zajímavé úkoly z českého jazyka
a matematiky, které hravě zvládly. Věříme, že předškoláci nepoleví ani v druhém pololetí školního roku,
aby mohli za půl roku bez obav nastoupit do ZŠ.

Mozaika – místo, kde je dětem fajn

Mgr. Jana Jakabovičová

Naše základní škola hojně využívá služeb klubu
Mozaika a spolupracuje s ním na pořádání některých
akcí. Jsme rádi, že zejména starší kluci a holky z naší
školy mají v místě svého bydliště prostor pro neformální setkávání. Místo, kde si mohou hrát, povídat
si, účastnit se různých aktivit od sportovně zaměře-

realitní poradkyně pro tuto lokalitu

Mobil: 602 743 101

E-mail: katerina.mojzisova@re-max.cz

www.remaxharmony.cz

Doporučitelská karta
V případě, že doporučíte naše služby klientovi,
který je následně využije k tomu, aby prodal
či koupil nemovitost, zavazujeme se Vám
v případě realizace takového obchodu vyplatit
z naší celkové provize bez DPH částku ve výši
5-10% (dle typu obchodu), a to do 7 dnů.

Volejte: 602 743 101
Harmony
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Dana Kristen, zástupkyně pro MŠ

Bc. Kateřina Mojžíšová

Váš profesionální partner v oblasti nemovitostí
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ných přes vaření až po výtvarné aktivity a někdy se
i společně připravovat do školy. Mozaika má v tomto
nezastupitelnou roli a jsme za naše žáky velmi rádi,
že obec takové zařízení podporuje. Mozaika není
a nemá být družinou, kde probíhá řízená činnost pod
vedením pedagoga volného času. Je pro naše děti

něčím podobným, co ve větších školách zajišťuje
školní klub. Kam mohou kdykoli přijít a kdykoli odejít,
kde jsou ze svého rozhodnutí a kde se potkávají
s kamarády nejen ze svých tříd. Všichni víme, že
dnešní doba si s sebou nese některá úskalí a rizika,
která na děti bez dozoru a bez smysluplné náplně
volného času číhají. Dovolím si být osobní – jako
třídní učitelka nejstarších páťáků i jako máma stejně
starých dětí jsem ráda, že kluci a holky mají kam zajít,
co dělat a s kým si popovídat. A za školu děkuji všem
našim paním učitelkám, které v Mozaice pomáhají.
Na shledanou při další akci.
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S Mozaikou do nového roku!

Ondřej Kracman

Jaro je ještě daleko, ale s Mozaikou se už teď máte na co těšit. I v novém roce jsme otevřeni dětem, které
u nás mohou bezplatně trávit svůj volný čas. Oblíbené kroužky a zcela nové akce však čekají na děti i dospělé.
Podívejte se s námi, co všechno pro vás Mozaika letos chystá.
11. 3. Těšíme se na vás!
Bezplatné akce NZDM pro děti
Příznivci yoya mají od ledna do března o zábavu
Dělání všechny smutky zahání i v Mozaice
postaráno. Celkem 10 lekcí yoyování s Lukášem proMozaika už s námi něco zažila a po dvou letech nás
běhne vždy v úterý v 17.15–18.00 hod. Na filmové
všechny prosí o několik menších či větších kosmeticfanoušky se zase těší oblíbený Filmový klub Mozaika.
kých úprav. Budeme moc rádi, přijde-li nám někdo
pomoci s opravou vydrolených míst nad dlažbou,
Dále si do kalendáře můžete zapsat:
zamalováním poškrábaných zdí, vymalováním prostoru
12. 2. Diskotéka v Mozaice – v režii 5. třídy ZŠ Psáry
nad schody, opravou bojleru, natíráním vnitřního
20. 2. Maškarní bál se vším všudy
i venkovního zábradlí, prodloužením zásuvky, opravou
19. 3. Vítání jara v Mozaice
dveří a dlažbou v prostoru pod schody. Šlechtění
6. 5.	Základy líčení pro malé i větší slečny (za použití
Mozaiky proběhne 12. a 13. 3. Děkujeme za pomoc!
nezávadných přípravků)
27. 5.	Lakování nehtů pro malé i větší slečny (za
Mozaika hledá zaměstnance
použití nezávadných přípravků)
Pro různé aktivity, jako jsou přednášky na zajímavá
18. 6. Pozor kluci i holky, nerfky v akci!
témata, setkávání maminek s dětmi v herně či kavárna,
Dětem i dospělým jsou pak určeny večery deskových
Filmový klub, hry, výlety a tvoření s dětmi hledáme
her s Tomášem Pavlíčkem. Přehled všech aktivit a terkoordinátory i brigádníky na smlouvu či dohodu. Máte
mínů najdete na www.klub-mozaika.cz a na našem
chuť pracovat s dětmi? Hlaste se na tel. 724 249 984.
Facebooku.
Financování
Placené akce Mozaiky pro děti
Pro letošní rok se nám podařilo získat od obce Psáry
Mozaika si pro děti připravila od všeho kousek.
300 000 Kč. Za tuto částku jsme opravdu vděční a podO putování po americkém středozápadu si mohou
pory všech zastupitelů si velmi vážíme. Tato částka
bude z jedné poloviny využita na pronájem, platbu
děti poslechnout při autorském čtení s Ondřejem
energií a služeb spojených s provozem centra. Oproti
Balíkem, autorem knihy Děti prérie. Malým i velkým
minulému roku nám však stále chybí 100 000 Kč, bez
průzkumníkům je určena velká výprava na Ameriku.
kterých se neobejdeme. Děkujeme touto cestou mísBudeme prozkoumávat štoly a hledat zkameněliny.
tostarostce
pro vzdělávání a dotace Mgr. Martině
Na loňskou návštěvu libereckého IQ parku letos naváBěťákové
za
přislíbení
pomoci se psaním žádostí grantů.
žeme 24. 4. výletem do milovického Mirákula, parku
Jakoukoli
finanční
pomoc
velmi vítáme.
plného atrakcí a zábavy.
Dospělí se můžou těšit na kreativní pátky s Míšou
Letní indiánské tábory
Hájkovou a na jógu s Annou Crhovou, paní Rolincová
Během prázdnin pořádáme v Krkonoších tři turnusy
pokračuje s kroužkem zpívání pro děti.
týdenních letních táborů pro rodiny s dětmi a jeden
Přehled všech aktivit a termínů najdete na
turnus týdenního tábora pro děti od 6 do 15 let. Přijeďte
www.centrum-mozaika.cz a na našem Facebooku.
si užít indiánský život plný zážitkových her, tvoření
a dobrodružství, vyzkoušet si spaní v teepee, indiánskou
Klub seniorů
saunu, muzikoterapii v přírodě pod širým nebem
Ve spolupráci se SKK obce Psáry je Mozaika místem
a spoustu dalších nevšedních dobrodružství. Přihlášky
pro setkávání našich nejstarších občanů. Příjemné
jsou k dispozici přímo u Ondřeje Kracmana.
odpoledne spolu můžete v Mozaice strávit hned dvakrát do týdne. Klub zralého věku se schází každé úterý
Mozaika děkuje
a každý čtvrtek.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za podporu
a
pomoc
našim lektorkám Majce Zlesákové a Nataše
Setkání přátel Mozaiky
Šikýřové
i všem ostatním, kteří se v loňském roce
Mozaika má po dvou letech řadu přátel a příznivců,
podíleli
na
provozu a programu NZDM i Centra Mozaika.
všichni jste srdečně zváni mezi nás k přátelskému
Přejeme vám do nového roku hodně radosti, spoussetkání a příjemnému večernímu popovídání nad
tu nápadů, zážitků a pohody! Ať se vám letos vesele
kávou či dobrým vínem. Na pořadu večera bude burza
daří.
nápadů, které by mohly Mozaice prospět. Sejdeme se
48

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

www.psary.cz49

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Dolnojirčanští hasiči bilancují

Začátek každého roku patří vždy rekapitulaci minulého období a plánování cílů v roce novém. Stihlo se
toho v našem sboru mnoho a doufám, že uděláme ještě mnohem víc.
Naše jednotka zasahovala celkem u 45 událostí
v obci a okolí. Nejčastěji se díky suchu a teplému
počasí vyjíždělo k požárům lesa a travního porostu.
Následují technické zásahy, většinou zasypání vytékajících pohonných hmot a olejů.
Zmíním jen některá naše nej…
yy Nejdéle trvající zásah byl při požáru lesa na
Žampachu a trval 6 hodin.
yy Nejvzdálenější místo našeho zásahu bylo
v Hostěradicích, kde jsme pátrali po ztracené
osobě.
yy Nejrychlejší výjezd naší jednotky byl při požáru
několika automobilů v Praze Písnici a stihli jsme
vyrazit za pět minut od vyhlášení poplachu.
yy Nejkurióznější byl zásah u velkého vosího hnízda
ve střeše rodinného domku v Radějovicích. Zde
jsme všichni zasahující inkasovali pár žihadel, což
mělo později vliv na změnu parametrů našich
obličejů.
yy Nejnebezpečnější byl pro naše hasiče požár
maringotek na Štědříku, kde bylo v průběhu zásahu
nalezeno několik zahřátých tlakových lahví hrozících výbuchem.
yy Největším úspěchem byla naše účast na mistrovství
republiky ve vyprošťování zraněných osob v Třinci.

vše si budete moci vyzkoušet. Večer bude hasičská

zábava. Každý si přijde na své v dobré náladě a přátelském prostředí.
Těšíme se na vás.
Vaši hasiči…

Malé ohlédnutí dolnojirčanských hasiček za rokem
2015 a „hurá“ do roku 2016 !
Jak jinak mohl rok 2015 utéct hasičkám,
než jako voda. I v tomto roce jsme měly
napilno jak v požárních sportech
a jiných sportovních aktivitách, tak
ve společenských a kulturních
akcích v naší obci. Byl to například
Dětský den, Pohádkový les,
Mikulášská taškařice na Staročeském
adventu a jiné. V tomto roce jsme
se také zúčastnily pro nás zcela nové
akce, a to literární soutěže „Bylo nebylo
u hasičů“. Tato soutěž byla součástí
7. ročníku projektu „Dávají za nás ruku do
ohně“. Zadáním bylo napsat pohádku pro děti
na hasičské téma. Náš tým reprezentovala Martina

Sport
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Komrsková s pohádkou „Tajemství kouzelné
helmy“ a Markéta Chvátalová s pohádkou
„Žeže, první hasič z Joudalínije“. Pokud
se budou naše pohádky líbit a probojují se mezi 14 vybraných nejkrásnějších pohádek, tak si je už letos
přečteme v připravované knize.
A co nás čeká v roce 2016? Opět
požární sporty a jiné sportovní
aktivity, kde reprezentujeme náš
sbor, pomoc při společenských akcích
v obci, ale hlavně příprava 90. výročí
založení našeho sboru. Budeme se dále
snažit, aby se vše dařilo, jako tomu bylo
doposud.

Mária Trundová, Ge-Baek Hosin Sool

Dolnojirčanský taekwondista vybojoval zlato
Listopadový víkend 15.–17. 11. 2015 byl významným sportovním svátkem pro všechny nadšence
korejského bojového umění sebeobrany Taekwon-Do
I. T. F. Ve sportovním centru v Nymburce se pod
záštitou Českého svazu Taekwon-Do I. T. F. konalo
Mistrovství České republiky ve všech věkových kategoriích, od žáků po veterány.
Letošní ročník byl výjimečný nejen rekordní účastí
závodníků, ale také proto, že se nesl v duchu oslav
60. výročí založení Taekwon-Do.
Ke zhlédnutí bylo velké množství kvalitních výkonů, které každoročně neodmyslitelně patří k vrcholu
soutěžní sezóny.
Sportovního zápolení v disciplínách technických
sestav (Tul), sportovního boje (matsogi), silového
přerážení (wiryok), speciálních přerážecích technik
(tukgi) a sebeobrany (hosinsolol) se zúčastnilo 429
soutěžících z celkem 29 škol z celé České
republiky.
Své zástupce na soutěži měla tradičně i největší
škola Taekwon-Do I. T. F. v České republice Ge-Baek
Hosin Sool, která obhájila loňské prvenství a se ziskem
23 zlatých, 32 stříbrných a 44 bronzových medailí se
opět stala nejúspěšnější školou šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně
podíleli i členové skupiny cvičící v Dolních Jirčanech

Každý ze zásahů je něčím výjimečný. Byli jsme
rádi, že v době našeho nejintenzivnějšího nasazení
v letních vedrech na nás při výjezdu k zásahu mnoho
lidí mávalo. Potěšilo nás to a těší pořád, že si lidé naší
práce váží a dokážou nás povzbudit i pouhým
zamáváním.
Díky podpoře obecního úřadu jsme si též pořídili
nové svítilny, hadicové koše na lesní požáry a evakuační masky pro zachraňované osoby.
V současné době se připravujeme na dokončení
procesu předurčení naší jednotky na zásahy při
dopravních nehodách. Budeme tak samostatně
zasahovat při dopravních nehodách v okolních obcích
i na Pražském okruhu.
Připravujeme též oslavu devadesáti let založení
dobrovolného sboru v Dolních Jirčanech. Oslava se
bude konat 18. června na jirčanské návsi. K vidění
bude historická a současná technika, ukázky zásahů,
50

Martina Komrsková
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pod vedením hlavního instruktora školy Martina
Zámečníka (VI. dan). Velká pochvala patří Vítu
Skalickému, který spolu s týmem žáků vybojoval
zlatou medaili ve speciálních technikách a bronzovou
medaili ve sportovním boji družstev. V kategorii žákyň
byla úspěšná Anička Krbcová, která zaslouženě získala
zlatou medaili ve sportovním boji.
Nakonec patří poděkovaní za účast a kvalitní
sportovní výkony všem soutěžícím z naší školy
a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství
České republiky příští rok!
Tréninky v Dolních Jirčanech probíhají pravidelně
v pátek od 15.00 do 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ. Více
informací najdete na stránkách školy www.tkd.cz.
Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění jsou
srdečně zváni!
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 2016
zápasy venku
Datum
SO 26. 3.
NE 27. 3.
SO 2. 4.
NE 3. 4.
SO 9. 4.
NE 10. 4.
SO 16. 4.
NE 17. 4.
SO 23. 4.
NE 24. 4.
SO 30. 4.
NE 1. 5.
SO 7. 5.
NE 8. 5.
SO 14. 5.
NE 15. 5.
SO 21. 5.

zápasy doma

Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Psáry
Muži „A“
Choteč / 15.00

D. Jirčany
Muži „A“
Vestec B / 15.00

Kosoř / 16.30

Davle / 16.30

Hradišťko / 16.30

Slapy / 16.30

Štěchovice B / 17.00

Jesenice B / 17.00

Zlatníky / 17.00

Zvole B / 17.00

Tuchoměřice / 17.00

Čisovice / 17.00

Jeneč / 17.00

Radlík / 17.00

Hostivice / 17.00

Hvozdnice B / 17.00

Psáry
Muži „B“

D. Jirčany
Muži „B“

D. Břežany / 15.00

Bojanovice / 15.00

K. Přívoz / 16.30

Průhonice B / 16.30

Mníšek B / 16.30

Klínec / 16.30

Čisovice B / 17.00

Libeň / 17.00

Bojanovice / 17.00

Pikovice / 17.00

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

22. 5., 17–18.30 hod.
Mladé Talenty Josefu Sukovi
Gymnázium a Hudební škola hl. m.
Prahy
Mozart – Martinů – Franck – Slavický

5. 3., 19.30 hod.		
Květinový ples
Vítání jara v tanečním rytmu s bohatým programem.
Večerem provází Hanka Heřmánková a Václav
Větvička. K tanci hraje orchestr Josefa Hlavsy.
Vstupné: 600 Kč

Jílové / ****
Psáry B / 17.00

Společenské centrum Jesenice

Průhonice / ****
Klínec / 17.00

Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 775 775 980, 241 021 719
www.oujesenice.cz
19. 3., 20 hod. Ples města Jesenice
Hostem večera je Petra Janů a hraje skupina Horváth
Band.
Lístky jsou v předprodeji od 1. února na pokladně
MÚ.
Vstupné: 250/150 Kč

Libeř B / 17 .00
D. Břežany / ****

Libeň / 17.00

Zlatníky B / 17.00

Krňany / 17.00

NE 22. 5.
SO 28. 5.
Měchenice / 17.00
Vrané / 17.00
NE 29. 5.
SO 4. 6.
SK Roztoky / 17.00
Jílové B / 17.00
NE 5. 6.
SO 11. 6.
Libčice / 17.00
Okrouhlo / 17.00
NE 12. 6.
SO 18. 6.
Úhonice / 17.00
Libeř / 17.00
NE 19. 6.
****
čas v době uzávěrky neupřesněn

Vestec / ****
Jesenice / ****

Jirčany B / 17.00

Holubice-Otvovice /
17.00

Psáry
okres. přebor ml. žáků

Kultura

Zvole / ****
Pikovice / 17.00

Vrané B / 17.00
Hradišťko / ****

Průhonice B / 17.00

D. Břežany / 17.00
Zlatníky / ****

Libeř B / 17.00

K.Přívoz / 17.00

Zlatníky B / 10.15

Mníšek B / 17.00

Vrané B / 17.00

Čisovice B / 17. 00

Ivan Nejedlý

Fotbalový halový turnaj mini-přípravky Čechoslovanu Dolní
Jirčany ze dne 16. 1. 2016 na Fialce v Říčanech
Zase ta marodka. Z osmi malých hráčů jsme
znovu jeli v pěti, tj. bez možnosti střídání.
Proto jsme si od umístění moc neslibovali, ale výkon, nasazení, bojovnost
a disciplinovanost našich malých
hráčů byla na takové úrovni, že jen
jeden jediný gól nám neumožnil
hrát finále. V utkání o postup do
finále jsme prohráli 1:0. Ovšem v boji
o třetí místo jsme nezaváhali a jasně
zvítězili 3:0. Moc chci poděkovat celému mužstvu ve složení Matěj Minks,
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Matěj Havlíček, Filip Pastierik, Lukáš Trejtnar
a Jakub Forst, kteří bez možnosti střídaní,
za což byli vyzvednuti vedením turnaje,
dokázali uhrát impozantní skóre 16:1.
Nejlepším střelcem turnaje byl bezpochyby Matěj Havlíček, autor všech
našich vstřelených branek.
Za příkladný přístup a vzornou
reprezentaci SK Čechoslovanu Dolní
Jirčany a potažmo celé naší obce jim
přišla pogratulovat i paní místostarostka Vlasta Málková.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

Sukův hudební Štiřín
13. 3., 17–18.30 hod.
Graffovo Kvarteto
(I. housle, II. housle, viola,
violoncello)
Mozart – Brahms
17. 4., 17–18.30 hod.
Štěpán Rak (kytara)
Anonym – Jelínek – Matějka –
Tárrega – Rak

www.psary.cz
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
Do 28. 2.
Řeč barev
Výstava obrazů Gabriely Kryl.

Do 6. 3.		
Pozdravy z podzemí
Komorní výstava fotografií z podzemí ve vestibulu
muzea. Činnost speleologické skupiny Zlatý kůň.

Od 2. 4.		
Čas hradů v Čechách
Obrazové rekonstrukce podoby hradů od Jana
Viznera. Vernisáž se uskuteční 2. 4. od 14 hod.

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643, 731 045 466
e-mail:	kckamenice@obeckamenice.cz
www.kckamenice.cz
11. 3., 18–23 hod.
Dechová hudba
K tanci i poslechu zahraje Toulavá Kapela Josefa
Janouška
22. 3., 19.30–22 hod.
Tomáš Linka
Koncert Tomáš Linka a Přímá linka – oslava narozenin
+ křest nového alba
14. 4., 19.30–22 hod.
Koncert Abraxas

Od 7. 5. 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...

Odpolední bruslení s hudbou
so 6. 2.
14.00–16.00
ne 7. 2.
15.00–17.00
ne 14. 2.
15.00–17.00
ne 21. 2.
15.00–17.00
ne 28. 2.
15.00–17.00
Sledujte prosím naše webové stránky
hcslavojvelkepopovice.cz
Veřejná školička bruslení pro děti
Každé úterý od 13.45 nebo každý pátek od 14.00.
Informace:
yy pro úterní školičku – S. Manová, tel. 774 202 768
yy pro páteční školičku – J. Ksandrová, tel. 603 894 738

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
formát

Do 27. 3.
Most mezi nebem a zemí
Horká a studená batika, obrazy ikon Ljuby Vitkovské.

Do 3. 4.		
Nejmohutnější památné stromy v okolí Jílového
a v ČR
Výstava fotografií Pavla Hössla.
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Návštěvníci se v ní seznámí s hmotnou kulturou doby
Karla IV., s životem sedláků, měšťanů, šlechticů,
alchymistů i církevních představitelů. Vůbec poprvé
budete moci na výstavě zhlédnout některé dosud
nevystavené archeologické nálezy, seznámíte se
s nejzajímavějšími stavebními projekty Karlovy vlády,
některými méně známými skutečnostmi z jeho života
a v neposlední řadě i soudobou těžbou zlata na
Jílovsku a jejím klíčovým významem pro Karlovo
panování. Návštěvníci budou mít také jedinečnou
příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské
koruny z Karlova korunovačního pokladu.

156

52

500,-

75

52

450,5000,6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %,
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu
s občany. Kontaktní e-mail: p
 sarskyzpravodaj@psary.cz.
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský,
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258
Vydání: ÚNOR 2016, vyšlo 26. 2. 2016
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna irbis

Hledáme pracovníka (muže)
na občasné práce kolem
domu a zahrady v Říčanech.
Uhradíme i náklady na
cestovné.
Kontakt: tel. 720 601 833
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • ÚNOR 2016

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

www.psary.cz

55

