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  poruchy vodovodu a kanalizace – 

VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně 
hlášení poruch 840 205 206 
zákaznické centrum 840 205 206 
e-mail: info@vhs-sro.cz

  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – 
 nepřetržitá služba 840 850 860

  pohotovostní a poruchová služba plynu – 
Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239

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

  Městská policie Jesenice – nepřetržitá 
služba 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní 
Jirčany  731 104 110, 602 539 146

  Pečovatelská služba Laguna Psáry – 
Gabriela Křížová 731 615 688

Obecní úřad – úřední hodiny
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí� 8–12,�13–17�hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 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 strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

Sběrný dvůr – otevírací hodiny:
středa 15–18 hod., sobota 9–15 hod.

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům se 
Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v  trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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� 20 EDUpoint Psáry
 21 Odstraňování závad na splaškové kanalizaci
Sociální a kulturní komise
 22 Toulky Prahou
 23 Kalendář akcí pro seniory
 23 Paměťová posilovna
 23 Diskuzní středa
 23 Večer s harmonikou
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 24 Setkání seniorů
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od dětí pro děti
Firmy, jak je neznáte
 38 Co spojuje Psáry, Coca-Colu a Jamese 

Bonda? 

 40 Benefiční Mikulášský večer v Domově 
LAGUNA proběhl úspěšně!

 41 Co vše se událo u hasičů z Dolních Jirčan
 42 Další zajímavý rok dolnojirčnských hasiček
 43 Rok se Sborem dobrovolných hasičů Psáry
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

22. 4.
3. psárský sedmiboj
okolí Vápenky

30. 4.
Čarodějnice 2017

31. 3., 19 hod.  
(odjezd 17.15 hod.)

Divadelní představení 
Kdes to byl(a) v noci?

divadlo Bez zábradlí

21. 4., 20 hod.
Country večer

restaurace Na Kopečku

27. 4., 16.15 hod.
Setkání seniorů

OÚ Psáry

19. 4., 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
OÚ Psáry

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

w

ww.psary.cz

Pořadatelům různých akcí na území 
naší obce nabízíme možnost 

zveřejnění informací v Psárském 
zpravodaji a na obecním webu.

4

13. 5.
Májové slavnosti

14.–16. 5.
Třídenní zájezd 
do Německa

9. 3., 6. 4., 4. 5.
EDUpoint
OÚ Psáry

17. 3., 9 hod.
Toulky Prahou

4. 3., 20 hod.
3. ples sportovců

restaurace Na Kopečku

16. 3., 16 hod.
Setkání seniorů

OÚ Psáry

4. 3., 12 hod.
Masopust v Psárech

22. 3., 14 hod.
Diskuzní středa

OÚ Psáry

23
22. 3., 18 hod.
Nad knihou o historii 
našich obcí
OÚ Psáry

24. 3., 18 hod.
Večer s harmonikou
restaurace Na Kopečku

3. PLES
sportovců
pořádá SK Čechoslovan

KDY: 4. března od 20:00
KDE: Na Kopečku
KDY: 4. března od 20:00
KDE: Na Kopečku

Vstupenky v prodeji na recepci OLTEN a v restauraci Na Kopečku

Program:
klasická živá hudba kapely Tandem
občerstvení formou rautu
tombola, dražba, zábava

Rádi vás všechny uvidíme a výtěžek věnujeme dětem v SK Čechoslovan. 

Vstupné: 190,- Kč/os. v předprodeji, na místě 250,- Kč/os. (Cena zahrnuje večeři)

Nekuřácká akce!

ples2017inzerat_Layout 1  22.1.2017  14:43  Page 1

47

47

46

46

20

23

22

24

25

27

28

29

30

26



4� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2017 www.psary.cz 5

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33–2016 ze dne 7. 12. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 144/33–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy č. IZ-12–6000433/VB/11 o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce 
a. s. na pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 42.500,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 145/33–2016
I. schvaluje

Přijetí účelového daru od sponzora ve výši 3.993,- 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Psáry, který bude použit na 
financování záloh za obědové služby pro období 
2. 1. 2017–30. 6. 2017 ve prospěch jednoho nezle-
tilého dítěte. 

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

RO Usnesení č. 146/33–2016
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě mezi 

obcí Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s. na 
pronájem pozemků p. č. 379/2, 343/21 a st. 573 vše 
v k. ú. Dolní Jirčny. Předmětem dodatku je úprava 
názvu nájemce – doplnění z. s. Ostatní ujednání 
smlouvy se nemění. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 147/33–2016
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 22. 12. 
2015 mezi obcí Psáry a  Technickými službami 
Dolnobřežanska s.  r.  o. Předmětem dodatku je 
definice cen a počtu nádob na směsný komunální 
a separovaný odpad uvedených v příloze č. 2. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 148/33–2016
I. souhlasí

S  předloženým soupisem víceprací a  méněprací 
na akci „Vegetační úpravy – náves Psáry“ realizova-
né spol. Realizace zeleně Dřevčice s. r. o. Konečná 
cena díla činí 91.870,78 Kč bez DPH oproti schvále-
né ceně 83.631,98 Kč bez DPH.

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

RO Usnesení č. 149/33–2016
I. schvaluje

Pokácení 2 ks smrku ztepilého s obvodem kmene 
89 cm a  95 cm a  1 ks borovice lesní s  obvodem 
kmene 79 cm na pozemku p. č. 583/15 v k. ú. Psáry 
u  komunikace v  ul. Sportovní dle zpracovaného 
znaleckého posudku ze dne 29. 11. 2016 z důvodu 
bezpečnosti a zhoršeného zdravotního stavu. 

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

RO Usnesení č. 150/33–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí 
Psáry (stavebník) a  Miroslavou Dubovou, Hanou 
Jirsákovou a Jiřím Olmerem. Předmětem smlouvy 
je provedení stavby trafostanice (IO06-02), oplo-
cení (IO11–01), okraj areálové komunikace (IO08), 

Usnesení ze zasedání 
Rady obce Psáry w
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sadové úpravy (IO10-02) a terénní úpravy – svaho-
vání na pozemku 75/112 v k. ú. Dolní Jirčany. 

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu mezi 
obcí Psáry (stavebník) a  Irenou Hájkovou, Ivanou 
Svobodovou a  Otakarem Kukalem. Předmětem 
smlouvy je provedení stavby oplocení (IO11-01), 

sadové úpravy (IO10–02) a  terénní úpravy – sva-
hování na pozemku 75/99 v k. ú. Dolní Jirčany. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2016 ze dne 14. 12. 2016
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Martina Šmerglová, 

Ing. Roman Štípek, Ing. Jan Čihák, Vladimír Kadeřábek, Ing. Antonín Rak (příchod 18.04 hod.), 
Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, Pavel Otruba

Nepřítomni: Mgr. Jakub Adámek, Ing. Petr Jaško, Pavel Kuka

Usnesení č. 45/6–2016
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

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

Usnesení č. 46/6–2016
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 47/6–2016
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o  nočním 
klidu. 

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

Usnesení č. 48/6–2016
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Ivanou Málkovou (kupující) na převod po-
zemku p. č. 129/72, ostatní plocha o výměře 7 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 8.400,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem kupní smlouvy. 

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

Usnesení č. 49/6–2016
V  souladu s  §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o  územním plánování a  stavební řádu (stavební 
zákon) rozhodlo celkem o  2 návrzích na pořízení 
územního plánu obce Psáry dle přílohy č. 1 takto: 
a) nebude projednáváno:
2 návrhy v rámci pořizování Územního plánu Psáry 
podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených pod poř. 
č. 91 na pozemku p.  č. 824/1 v  k.  ú. Psáry a  poř. 
č. 92 na pozemku p. č. 140/10 v k. ú. Dolní Jirčany 
v příloze č. 1 tohoto usnesení.

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

Usnesení č. 50/6–2016
I. schvaluje

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 343/176 o výměře 
224 m² v k. ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce Psáry.

II. schvaluje
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 610/18 o výměře 
96 m² v k. ú. Psáry do vlastnictví obce Psáry.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smluv o  bez-
úplatném převodu nemovitých věcí a to pozemků 
p. č. 343/176 o výměře 224 m² v k. ú. Dolní Jirčany 
a p. č. 610/18 o výměře 96 m² v k. ú. Psáry.

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

Usnesení č. 51/6–2016
I. schvaluje

Podání žádosti o dotaci na projekt „Nová škola pro 
Psáry a  Dolní Jirčany“ v  rámci programu MŠMT 
subtitul 133  331 a  zavazuje se spolufinancovat 
uvedený projekt ve výši minimálně 30 % z uzna-
telných nákladů projektu.

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

Usnesení č. 52/6–2016
I. bere na vědomí

Rozhodnutí o  poskytnutí dotace v  rámci výzvy 
IROP 018 na projekt „Dostavba cyklostezky v obci 
Psáry CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000949“ a zava-
zuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.

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

Usnesení č. 53/6–2016
I. schvaluje

8. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

19. 4. 2017, 18 hod.

Na základě opakova-
ných žádostí našich obča-
nů jsme jednali s Českou 
poštou o  rozšíření oteví-
rací doby pošty v Psárech. 
Z  jednání vyplynulo, že 
pošta sice nemůže navýšit 
stávající počet hodin, 
vyjde nám ale vstříc jejich přesunutím ve středu až 
do 19 hodin.

Od 1. 12. 2016 došlo na poště 252 44 Psáry 
k úpravě hodin pro veřejnost:
pondělí 08.00–11.00 13.00–17.00
úterý 08.00–11.00 13.00–17.00
středa  08.00–11.00 15.00–19.00
čtvrtek  08.00–11.00 13.00–17.00
pátek 08.00–11.00 13.00–17.00
sobota zavřeno
neděle zavřeno
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– navýšení přebytku hospodaření.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 54/6–2016
I. pověřuje

Radu obce Psáry případným schválením rozpočto-
vého opatření obce na rok 2016 ke konci tohoto 
roku do maximální výše 300.000,- Kč v  případě 
přijetí účelové dotace. 

II. pověřuje
Radu obce Psáry schválením rozpočtových opatření 
v  roce 2017, jde-li o  změny ve finančních vztazích 
k jinému veřejnému rozpočtu (dotace), bezodkladně.

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

Usnesení č. 55/6–2016
I. schvaluje

Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisí for-
mou finančního daru za činnost v  roce 2016 dle 
§85, odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

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

Usnesení č. 56/6–2016
I. schvaluje

Rozpočet obce Psáry na rok 2017 ve výši 
83.390.912,- Kč jako schodkový – příjmy ve výši 
49.520.500,- Kč, financování ve výši 33.870.412,- Kč 
a  výdaje ve výši 82.435.500,- Kč, financování ve 
výši 955.412,- Kč. Schodek bude kryt z  přebytku 
minulých let (2016).

II. schvaluje
Rozpočtový výhled na roky 2017–2019.

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

Usnesení č. 57/6–2016
I. schvaluje

Výši poplatků na rok 2017 za svoz komunálního 
odpadu v  obci dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální 
odpad v nezměněné výši jako v r. 2016.

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

Usnesení č. 58/6–2016
I. schvaluje

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Psáry na rok 2017: 22. února, 19. dubna, 21. června, 

20. září, 13. prosince 2017.

Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.

Návrh byl přijat.

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2016 ze dne 14. 12. 2016
Odměny pro členy výborů a komisí za činnost v roce 2016:
jméno a příjmení odměna funkce
Hana Ortová 2 000 Kč finanční výbor
Michal Kroupa 2 000 Kč finanční výbor
Jitka Svobodová 2 000 Kč redakční rada
Jiří Římovský 2 000 Kč redakční rada
Jaroslav Sokol 2 000 Kč redakční rada
Ondřej Kracman 3 000 Kč sociální komise
Naděžda Komárková 2 000 Kč sociální komise
Michaela Hájková 3 000 Kč sociální komise
Martina Jedličková 3 000 Kč sociální komise

jméno a příjmení odměna funkce
Jitka Svobodová 3 000 Kč sociální komise
Milan Zetocha 2 000 Kč sportovní komise
Lukáš Málek 2 000 Kč sportovní komise
Stanislav Kopp 2 000 Kč stavební komise
Hynek Šorm 1 000 Kč stavební komise
Aleš Laboutka 2 000 Kč stavební komise
Martina Jedličková 1 000 Kč školská komise
Ondřej Kracman 1 000 Kč školská komise
Ivana Málková 1 000 Kč školská komise
Matěj Vrhel 1 000 Kč školská komise

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34–2016 ze dne 21. 12. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 151/34–2016
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Jan a  Jaroslava Odvárkovi – pozemek p.  č. 

636/26 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 152/34–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Ing. Michalem Zouharem zastoupeným Ing. arch. 
Petrem Marušiakem – pozemek p. č. 587/3 v k. ú. 
Psáry. Výše finančního příspěvku je 260.800,- Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Magdalénou Procházkovou – pozemek p. č. 
351/7 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěv-
ku je 315.000,- Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

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

RO Usnesení č. 153/34–2016
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi obcí 
Psáry, některými zaměstnanci obce a jejich rodin-
nými příslušníky. Předmětem smlouvy je možnost 
využívat zvýhodněné služby od poskytovatele 
telekomunikačních služeb O2 Czech Republic a. s.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 154/34–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení a pří-
pravu stavby – Rekonstrukce a  odbahnění MVN 
Nádržka“ od: 
1. Projektový ateliér Dlabáček s.  r.  o. za cenu 

123.000 Kč bez DPH,
2. Atelier M.A.A.T. s.  r.  o. za cenu 150.000  Kč bez 

DPH.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Projektový 
ateliér Dlabáček s. r. o. za cenu 123.000 Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

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

RO Usnesení č. 155/34–2016
I. souhlasí

S  předloženým soupisem víceprací a  méněprací 
na akci „Rekonstrukce komunikace a  dešťová 
kanalizace v  ulici Sportovců, v  k.  ú. Dolní Jirčany 
„ realizované spol. Silnice Chmelíř s.  r.  o. Konečná 
cena díla činí 3.079.169,45 Kč bez DPH oproti 
schválené ceně 3.397.343,56 Kč bez DPH.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 156/34–2016
I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Psáry – dešťová kanali-
zace + komunikace v části ul. Slunečná“. 

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Psáry – dešťová kanalizace + ko-
munikace v části ul. Slunečná“ ve složení: Renáta 
Sedláková, Nikola Alferyová, Ing. Jiří Nádvorník 
jako náhradníci Ing. Eduard Veselý, Vlasta Málková.

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Psáry – dešťová 
kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Psáry 
– dešťová kanalizace + komunikace v  části ul. 
Slunečná“. 

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

RO Usnesení č. 157/34–2016
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Výroba a  dodání 
odpadových pytlů s potiskem“ od: 
1. ateo packing s.  r.  o. za cenu 2,82 Kč bez DPH/

modrý pytel a 2,20 Kč bez DPH/žlutý pytel,
2. Pytlík s.  r.  o. za cenu 2,82 Kč bez DPH/modrý 

pytel a 2,98 Kč bez DPH/žlutý pytel.
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Mateo 
packing s.  r.  o. za cenu 2,82 Kč bez DPH/modrý 
pytel a 2,20 Kč bez DPH/žlutý pytel.

III. pověřuje
Ivanu Šimkovou zasláním objednávky. 

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

RO Usnesení č. 158/34–2016
I. schvaluje

Plán inventur za rok 2016. Inventury budou zahá-
jeny 2. 1. 2017 a ukončeny 15. 2. 2017. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 35–2016 ze dne 29. 12. 2016
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 159/35–2016
I. schvaluje

9. rozpočtové opatření na rok 2016 – použití 

přebytku hospodaření ve výši 110.802,- Kč. 
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2017 ze dne 5. 1. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 1/1–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 

opatření:
1. Tomáš Číhal – pozemek p. č. 343/77 v k. ú. Dolní 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2017 ze dne 18. 1. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr 
Nepřítomni: Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 2/2–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Magdaléna Procházková – pozemek p. č. 351/7 

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

RO Usnesení č. 3/2–2017
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obda-
rovaná) a Alešem Kohoutem. Předmětem smlouvy 
je dar ve výši 75.000,- Kč. 

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  provedení stavby mezi 
obcí Psáry a  stavebníkem Alešem Kohoutem. 
Předmětem smlouvy je provedení stavby – vo-
dovodní a  kanalizační přípojky pro p. č. 141/114 
v k. ú. Dolní Jirčany. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 4/2–2017
I. schvaluje

Přijetí sponzorského daru od sponzora ve výši 
10.000,- pro zřízenou příspěvkovou organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Psáry, který bude 
použit na podporu environmentální výchovy dětí. 

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

RO Usnesení č. 5/2–2017
I. schvaluje

Úhradu vícenákladů spojených se svozem sepa-
race za období 09–12/2016 Technickým službám 
Dolnobřežanska s. r. o., a to:

• druhý svoz plasty 512 ks – 86.376,96 Kč s DPH,
• druhý svoz papír 107 ks – 12.723,37 Kč s DPH.

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

RO Usnesení č. 6/2–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-
12–6302021/6 mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce 
a. s. na stavbu „Psáry-VN, TS, kNN, AES u hasičské 
nádrže“ pozemcích p. č. 651, 654/2 a  655 v  k. ú. 
Dolní Jirčany a p. č. 1063, 1061/1 k. ú. Psáry za jed-
norázovou náhradu 295.620,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

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

RO Usnesení č. 7/2–2017
I. schvaluje

Pokácení 1 ks jedle ojíněné s  obvodem kmene 
151 cm v 130 cm nad zemí, 1 ks smrku pichlavého 

s  obvodem kmene 210 cm v  130 cm nad zemí, 
1  ks smrku ztepilého s  obvodem kmene 192 cm 
v 130 cm nad zemí a 2 ks smrků omorika s obvody 
46 a 60 cm v 130 cm nad zemí na pozemku p. č. 
81/1 v  k. ú. Psáry u  pomníku dle zpracovaného 
znaleckého posudku ze dne 11. 1. 2017 z důvodu 
bezpečnosti a zhoršeného zdravotního stavu. 

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

RO Usnesení č. 8/2–2017
I. schvaluje

Záměr pronájmu nebytových prostor provozovny 
v budově č. p. 3 o celkové výměře 150 m² za úče-
lem provozování restaurace, kavárny, cukrárny atp. 

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

RO Usnesení č. 9/2–2017
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku, a to část „a“ z pozemku 
parc. č. 465/29, ostatní plocha, o  výměře 12 m2 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m². 

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

RO Usnesení č. 10/2–2017
I. schvaluje

1. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 1.112.600,- Kč. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2017 ze dne 1. 2. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 11/3–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 4 k  nájemní smlouvě 
č.  17N07/81 mezi obcí Psáry (nájemce) a  ČR – 
Státním pozemkovým úřadem (pronajímatel). 
Dodatkem se mění předmět nájmu a výše ročního 
nájemného na pozemky p.  č. 465/535 o  výměře 
818 m² a p. č. 621/4 o výměře 9193 m² v k. ú. Dolní 
Jirčany za roční nájemné 2.213,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

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

RO Usnesení č. 12/3–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Petr Grác – pozemek p.  č. 343/12 v  k. ú. Dolní 

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

RO Usnesení č. 13/3–2017
I. schvaluje

Záměr bezplatné výpůjčky pozemků, a  to částí 
pozemků parc. č. 497/4 o výměře 12,56 m² a p. č. 
497/36 o výměře 28,6 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany. 

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

RO Usnesení č. 14/3–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 11 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 do-
tčenými obcemi. 

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 
2019 – linky PID č. 606 mezi obcí Psáry a Hl. m. Praha 
zast. spol. ROPID a dalšími dotčenými obcemi. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2017 ze dne 22. 2. 2017
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák, 

Mgr. Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová, Pavel Kuka, Pavel Otruba, Ing. Antonín Rak, Martina Šmerglová
Nepřítomni: Jakub Adámek, Vladimír Kadeřábek, Ing. Roman Štípek

Usnesení č. 1/1–2017
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

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

Usnesení č. 2/1–2017
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
II. bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce. 
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3/1–2017
I. souhlasí 

S přípravou a vyhlášením veřejné zakázky na do-
davatele stavby v rámci projektu „Nová škola pro 
Psáry a  Dolní Jirčany“ dle podmínek programu 
MŠMT 133 330.

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

Usnesení č. 4/1–2017
I. souhlasí 

Se záměrem rozdělení organizace Základní ško-
la a  Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ,  
IČ 70840512 na samostatnou základní školu a sa-
mostatnou mateřskou školu.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.
II. schvaluje tuto formu realizace záměru:

Zánik a  zrušení příspěvkové organizace 
Základní škola a  Mateřská škola Psáry, okres  
Praha – západ, IČ 70840512, a  založení dvou sa-
mostatných školských právnických osob, základní 
školy a mateřské školy.

Hlasování – pro: 10, proti: 2 (Kuka, Otruba), zdr-
želi se: 0.
Návrh byl přijat.
III. pověřuje 

Místostarostku Martinu Běťákovou přípravou po-
třebných podkladů pro schválený způsob rozdě-
lení, které budou předloženy zastupitelstvu obce.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 2 (Kuka, 
Otruba).
Návrh byl přijat.

P. Kuka opustil zasedání zastupitelstva ve 20.13 hod.

Usnesení č. 5/1–2017
I. schvaluje

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany 

(příjemce) ve výši 55.000,- Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

II. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SDH Psáry (pří-
jemce) ve výši 100.000,- Kč, z  toho 50.000,- Kč je 
určeno na dětské družstvo. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

III. schvaluje
Znění 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
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 380.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k  pokrytí nákladů spoje-
ných s činností SK. 

V. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (pří-
jemce) ve výši 25.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností MS.

VI. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a TEAMGYM Dolní 
Jirčany z. s (příjemce) ve výši 20.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s činnos-
tí spolku.

VII. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 6/1-2017
I. schvaluje

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Centrem Mozaika 
(příjemce) ve výši  300.000,- Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností centra.

Hlasování – pro: 10, proti: 1 (Čihák), zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 7/1–2017
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 300.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 8/1–2017
I. souhlasí

Na základě žádosti Lesů ČR s. p. z důvodu zkapacit-
nění a zabezpečení koryta Záhořanského potoka 
s budoucím odprodejem částí pozemků p. č. 1109 
o výměře 61,2 m², p. č. 1089/10 o výměře 96,1 m², 
p. č. 1089/16 o výměře 35,7 m², p. č. 1089/3 o vý-
měře 65,4 m², 1089/9 o výměře 57 m², p. č. 558/4 
o výměře 80 m², p. č. 23/3 o výměře 22,3 m², p. č. 
22/7 o  výměře 194,4 o  výměře 57 m², p. č. 23/4 
o  výměře 106 m² vše v  k. ú. Psáry a  p. č. 646/4 
o výměře 260 m² v k. ú. Dolní Jirčany. Cena bude 
stanovena dle znaleckého posudku. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 9/1–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Psáry (oprávněná) a  vlastníkem pozemku p. 
č. 579 v k. ú. Dolní Jirčany (povinná). Předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemeno – služebnost 
inženýrské sítě – vodovodního řadu větev G za 
jednorázovou úhradu 25.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 10/1–2017
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a I. T. A. Project s. r. o. (kupující). Předmětem 
smlouvy je pozemek p. č. 465/29 o výměře 12 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 14.400,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 11/1–2017
I. schvaluje

S  uzavřením smlouvy na vybudování chodníku 
na pozemku č. 497/22 v k. ú. Dolní Jirčany mimo 
metodiku obce o  zadávání veřejných zakázek. 
Smlouva bude uzavřena s vítězem výběrového ří-
zení na dílo „Přeložka komunikace II/105“ v Dolních 
Jirčanech, kde je investorem Středočeský kraj. 
Cena bude vycházet z jednotkových cen ve stejné 
výši, jaká bude ve smlouvě o dílo mezi zhotovite-
lem a Středočeským krajem.

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
II. pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 12/1–2017
I. schvaluje

Rozhodnutí obce o přečíslování budovy – ruší se 
č. e. 304 v k. ú. Psáry a nahrazuje se č. e. 384 v k. ú. 
Dolní Jirčany na pozemku p. č. st. 254 a 608/9 v k. 
ú. Dolní Jirčany. 

Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v období�prosinec�2016–leden�2017
 9zahájení rekonstrukce chodníku v  ul. Kutná od 
návsi po křižovatku s ul. Úzká – pokládka nových 
obrubníků,
 9výměna poškozených košů na psí exkrementy,
 9příprava návsi v Dolních Jirčanech na vánoční trhy 
a úklid po skončení akce,
 9úklid odpadků z příkopů podél silnice II/105 v obci, 
náves Psáry,
 9úklid listí po obci,
 9oprava vpusti dešťové kanalizace – ul. Kutná,
 9instalace nových dopravních značek – náves Dolní 
Jirčany, instalace poražené dopravní značky – Pod 

Vápenkou,
 9oprava povrchu komunikací – Ke Kukaláku, 
Na  Vysoké, Na Vápence, Za Můstkem, Nad 
Cihelnou, Pod Strání, Sportovní, Houbová,
 9prohrnování sněhu a ruční posyp chodníků,
 9prohrnování sněhu a posyp komunikací,
 9zajištění obsluhy a chodu sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Stavba nové ZŠ
Během posledních dvou měsíců došlo k úpravě 

projektové dokumentace nové základní školy, aby 
vyhověla požadavkům připravované výzvy Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP), která by měla 
finančně podpořit veřejné stavby splňující standard 
pasivní stavby. Odborný posudek konstatoval, že 
projekt se velmi blížil svými parametry pasivnímu 
standardu a proto došlo k zapracování navrhovaných 
opatření do projektové dokumentace, která nyní 
splňuje zmíněné požadavky dotační výzvy. V  této 
aktualizované podobě byla 11. ledna podána žádost 
o stavební povolení na stavební úřad. Do projektové 
dokumentace pro samotné provedení stavby budou 
tyto změny zaneseny do konce měsíce února. 
Následně bude již možné požádat o samotnou dotaci 
MŠMT na náš investiční záměr. Výzva na SFŽP by 
měla být vypsána v dubnu tohoto roku.

Ve spolupráci se Středočeským krajem se připra-
vuje navíc dotační titul, který by mohl v  případě 
nezískání dotace ze SFŽP pomoci částkou 10 mil. Kč 
za účelem snížení podílu spoluúčasti naší obce (více 
v článku na str. 14).

Výstavba kruhového objezdu

Obec Psáry též splnila svůj závazek na výkup 
pozemku, který je součástí stavby kruhového objezdu, 
a připravuje i část chodníku, který je v režii naší obce. 
Dále jsme připravili dokumentaci na veškeré přípojky 
pro novou školu, které je nutné zrealizovat před 
dokončením kruhového objezdu. Obec pomohla 
dokončit majetkoprávní přípravu a  po vydání sta-
vebního povolení na kruhový objezd by se mělo začít 
se samotnou stavbou. Tu Středočeský kraj předpo-
kládá na druhou polovinu dubna.

Obecní dotace
V lednu proběhla kontrola vyúčtování dotací, které 

obec poskytla na rok 2016 spolkům a  neziskovým 
organizacím. Řádné vyúčtování finanční podpory je 
podmínkou pro poskytnutí dotace na další kalendářní 
rok. O schválení žádostí o dotace na rok 2017 v cel-
kové výši 1,3 mil. Kč by mělo rozhodnout zastupitel-
stvo obce na svém únorovém zasedání.

Mostky v havarijním stavu

Jak jsme již informovali, došlo k posouzení hlavních 
mostků v naší obci. Po mnoha desítkách let, kdy se 
do obnovy neinvestovalo, bylo zjištěno, že mostky 
v  ulici Za Mostkem a  K Junčáku jsou v  havarijním 
stavu a je nutná jejich urychlená oprava. Lépe řečeno 
jsou v  tak špatném stavu, že jsme na nich museli 
okamžitě omezit provoz, a připravuje se projektová 
dokumentace na mostky nové. Realizace by měla 
být provedena v jarních měsících. Zejména mostek 
v ulici K Junčáku je nutné udělat co možná nejdříve, 
neboť přes něj povede nová cyklostezka, kterou 
plánujeme realizovat v letních měsících.

Kamerový systém
V měsíci lednu byla po 

mnoha úpravách, které 
si vyžádala koordinace 
s Policií ČR, dokonče-
na zadávací doku-
mentace pro výběr 
dodavatele regionál-
ního kamerového sys-
tému. Do konce dubna 
by měl být záměr schvá-
len v zastupitelstvech mik-
roregionu Dolnobřežanska 
a vypsáno výběrové řízení. Pokud vše půjde podle 
plánu, bude akce zrealizována do konce tohoto roku.

Mosty přes krajské silnice
V prosinci byly zahájeny projekční práce i na dvou 

„krajských“ mostech – u  Rubínu a  psárské návsi. 
S  ohledem na nutnost zkapacitnění průtočného 
profilu těchto mostů bude potřeba zvednout je nad 
stávající terén. To si vyžádá i úpravu okolí a několik 
majitelů okolních pozemků bude dotčeno nejen 
záborem, ale i zbouráním jejich plotů. Díky opako-
vanému rozlivu Zahořanského potoka v této oblasti 
Psár se všichni majitelé nemovitostí k  projektu 
postavili velmi ochotně a zatím neevidujeme žádné 
závažné problémy v majetkoprávní přípravě. Realizace 
s úplnými uzavírkami se plánují na rok 2018.

Kontrola měření hluku
V podzimních měsících u  nás probíhalo měření 

hluku z Pražského okruhu. Ani na jednom ze dvou 
měřených míst hluk nepřekročil zákonem stanovené 
limity. Navzdory tomuto měření, které by mělo být 
podkladem pro dlouho odkládanou kolaudaci, se 
snažíme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic 
připravit návrh dodatečných protihlukových opatření, 
která by mohla ještě situaci zlepšit. Po posouzení 
všech variant se jako zástupci obcí sousedících 
s  okruhem obrátíme na pana ministra dopravy 
Ing.  Ťoka a  požádáme o  podporu realizace těchto 
opatření.
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Lucie Libovická

Zvládne obec financování stavby nové školy?
Přípravy na realizaci nové školy jsou v plném proudu a je tedy na místě otázka, jak je vyřešeno financování 

stavby, zda bude únosná pro rozpočet obce a zda díky tomu nedojde k omezení výdajů v jiných oblastech. 
Na to vše jsem se ptala starosty obce Psáry, pana Milana Váchy. 

 � Začátkem letošního roku se rozbíhají přípravy 
na realizaci nové školy. Jedná se o nákladnou in-
vestici. Jaká je současná finanční situace obce?

Projekt školy připravujeme dlouhodobě a již od 
roku 2014 se snažíme každý rok dát na stranu navíc 
pět milionů korun. Pokud začneme se stavbou školy 
letos, předpokládáme pro rok 2017 výdaje ve výši 
cca 26 mil. Kč. Tuto částku máme našetřenou a v roz-
počtu rezervovanou. Obecně je ekonomika obce 
nastavena dobře, což potvrdil i ministr financí na své 
loňské návštěvě, kdy prohlásil, že patříme mezi velmi 
dobře hospodařící obce v republice. 

 � Jaké bude celkové zatížení obce a  jak vysoká 
její spoluúčast na této investici?

V současné době nelze jednoznačně odpovědět, 
protože není ještě stanoven rozsah uznatelných 
nákladů. Respektive doufáme, že některé související 
náklady budou akceptovány MŠMT jako uznatelné. 
Už dnes víme, že bohužel nebude uznatelné venkovní 
sportoviště, a  netušíme, jak dopadne parkoviště. 
Každopádně jsme si již v roce 2013 stanovili maximální 
přijatelný úvěr ve výši 50 milionů korun, aby jeho 
splácení v  budoucnu příliš neovlivnilo chod obce. 
Tato částka by při úvěru na 25 let odpovídala splátce 
cca 2,5 mil. korun za rok.

 � Byl by úvěr v  této výši zátěží pro fungování 
obce?

Nedomnívám se, že splátka 2,5 mil. Kč ročně je 
vysoká. Pokud se podíváme na finance poněkud 
podrobněji, tak například v meziročním srovnání ji 
plně kompenzují úspory. Jinými slovy, již v březnu 
bude konečně splacen 10 milionový úvěr na nástavbu 
školky z roku 2008, který si ročně vyžádal 1.032.000 Kč. 
Další zhruba milion korun je úspora za odpadové 
hospodářství. A do třetice, novinka letošního roku 
a pro občany Psár jistě dobrá zpráva je, že činnost 
veřejného opatrovníka bude placena státem. 

 � Co to konkrétně znamená?
Díky tomu, že se v našem katastru nachází Domov 

Laguna, jsem jako starosta obce ze zákona povinen 
dělat klientům Laguny veřejného opatrovníka, pokud 
nebyl soudem ustanoven někdo z blízkých. Do konce 
roku 2016 to obec dělala zdarma. Od letošního roku 
bude obcím na opatrovnictví přispívat stát ze svého 
rozpočtu. Konkrétně do rozpočtu naší obce díky 
změně zákona doputuje za tuto činnost ročně 

1.044.000 korun navíc. Jenom pro zajímavost, bez 
sociálního odboru a  úředníků vykonávám funkci 
veřejného opatrovníka 36 opatrovaným. To odpovídá 
stejnému počtu opatrovaných, o které se stará Mladá 
Boleslav a Benešov dohromady, takže si dovedete 
představit rozsah této agendy. A  pokud se vrátím 
ještě k úsporám, dlouhodobě se daří snižovat ceny 
na otevřených veřejných zakázkách a také v běžné 
agendě, jako je třeba dopravní obslužnost. Tam se 
však jedná o méně významné částky.

 � Plánujete šetřit na autobusové dopravě?
Cílem není ani tak šetřit jako spíše zefektivnit. Od 

1. 4. 2017 dojde k  úpravě jízdních řádů autobusů 
MHD. Mimo špičku jsme doposud měli nepravidelný 
interval 20 a 40 min. Nově by měly autobusy jezdit 
pravidelně po 30 minutách. Navíc šest vybraných 
spojů již od dubna nebude zajíždět k cihelně Tondach. 
Tato zajížďka byla využívána naprosto minimálně 
a  vyhodnotili jsme ji jako neefektivní. Obci toto 
opatření přinese úsporu cca 105 tisíc Kč ročně. Věřím, 
že úsporu i pravidelné intervaly občané ocení.

 � Budou se omezovat jiné výdaje, když obec plá-
nuje tak zásadní investici, jakou je stavba školy?

Jediné, co plánujeme pozastavit, je rekonstrukce 
jirčanské návsi. Jinak dál pokračujeme v  realizaci 
opravy komunikací, je vypsána soutěž na ulici 
Slunečnou, opravovat budeme i ulici Hlavní v rozsahu 
cca 1 mil. Kč. Připravujeme rekonstrukci mostků 
Za Potokem a v ulici K Junčáku (odhadem 5 mil. Kč). 
Díky dotaci zrealizujeme také cyklostezku v obci za 
téměř 6 mil. Kč. Schválen je i  kamerový systém 
Dolnobřežanska s  naší spoluúčastí ve výši cca 
1 mil. Kč. To jsou akce, které se jistě realizovat budou. 
Finanční výbor původně navrhoval, aby se zastavily 
veškeré investice, nakonec jsme se ale shodli na tom, 
že omezíme pouze zmiňovaný velký projekt rekon-
strukce návsi v Dolních Jirčanech, který by si vyžádal 
finance v řádech desítek milionů korun. Dokončíme 
jen právě probíhající projektové práce a dotáhneme 
vše do vydání stavebního povolení. S realizací návsi 
počítáme až po dostavbě školy.

 � Čeká na vás v tomto roce spousta práce. Zazna-
menala jsem, že jste byl navíc zvolen předsedou 
Starostů a nezávislých na Praze západ.

To je pravda a  je pro mne velkou ctí, že si mne 
starostové na Praze západ vybrali. Náš region je 

specifické území, kde žije 130 tisíc obyvatel s naprosto 
odlišnými potřebami a  problémy oproti zbytku 
republiky. Funkce předsedy STANu na Praze západ 
je tedy velkou výzvou. Touto cestou bych rád ještě 
jednou poděkoval voličům v  naší obci, protože 
výsledek pro STAN přesahující 62  % měl výrazný 
podíl na mém zvolení předsedou a  následně i  do 
krajského výboru STAN. Zároveň jsem byl zvolen i do 
Výboru pro výchovu, vzdělávání a  zaměstnanost 
Středočeského kraje. 

 � Má vaše aktivita v krajském výboru pro vzdělá-
vání i konkrétní přínos pro naše občany?

Pole působnosti tohoto výboru je poměrně široké, 
ale v  posledních týdnech jsem jako jeho člen měl 
například možnost spoluvytvářet podmínky nového 

dotačního programu na kofinancování výstavby 
nových základních škol. V případě, že by se nám na 
projekt nové školy nepodařilo získat dotaci na snížení 
energetické náročnosti budovy, mohli bychom žádat 
o finanční podporu právě z tohoto nového krajského 
dotačního programu.

 � Když byste to měl shrnout, jaké důležité akce 
tedy obce letos čekají?

Tak kromě nové školy je to určitě výstavba kruho-
vého objezdu na začátku Dolních Jirčan, realizace 
cyklostezek, rekonstrukce nádržky v Psárech, oprava 
mostků a některých místních komunikací. Pokud se 
toto povede, budu považovat rok 2017 z pohledu 
investic za úspěšný.

Rádi čtete? Knihy přijdou za vámi!
Pěkný den všem malým i velkým spoluobčanům. 

Po krásném zimním a zasněženém lednu a  únoru 
klepe na dveře březen. Pro každého knihovníka 
a  knihovnici je březen Měsícem čtenářů. Zvu Vás 
proto co nejsrdečněji do naší obecní knihovny. Přijďte! 
Otevřeno máme v úterý 13–17 hod. a ve čtvrtek 
16–20 hod. Jako lákadlo k návštěvě nabízím několik 
nových knižních titulů. 

Ivana Šimková

Nejste mobilní? Máte zdravotní 
problémy? Po dohodě přineseme 

vybrané knihy až k vám domů!
tel. 241 940 454, simkova@psary.cz
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Rozpočet�obce�Psáry�na�rok�2017�členěný�
dle paragrafů
Příjmy

§ text Kč
dotace 626 900
převody daní ze SR, místní 
poplatky

43 637 000

2119 dobývací prostor 10 000
2212 údržba komunikací 2 500
2221 dopravní obslužnost 

Tondach
12 600

2310 nájem vodovodu VHS 780 000
2321 nájem kanalizace VHS 1 000 000
3399 divadlo, cvičení 60 000
3314 členství v knihovně 1 500
3612 nájmy a služby bytového 

hospodářství
740 000

3613 nájmy a služby nebytových 
prostor

340 000

3639 dohled VHS + provoz 
multikáry

164 000

3725 příspěvek na tříděný odpad 750 000
6171 nájmy pozemků 146 000
6310 příjmy z úroků 50 000
3633 příspěvky investorů 1 200 000

49 520 500
Financování

přebytek hospodaření 33 870 412
Příjmy celkem 83 390 912

Výdaje
§ text Kč

2212 komunikace 8 800 000
2219 chodníky,cyklostezky 2 000 000
2221 dopravní obslužnost 650 000
2310 vodovod 1 350 000
2321 kanalizace 5 760 000
2333 vodní toky a nádrže 1 800 000
3111 mateřská škola 257 000
3113 základní škola 26 175 000
3119 rodinné centrum 28 000
3314 obecní knihovna 30 000
3319 kronika 362 000
3326 obnova místních památek 75 000
3349 zpravodaj 175 000
3399 sbor pro občanské záležitosti 690 000
3419 sportovní kluby 900 000

§ text Kč
3421 dětská hřiště 352 000
3429 ostatní zájmová činnost 30 000
3612 bytové hospodářství 520 000
3613 nebytové prostory 230 000
3631 veřejné osvětlení 760 000
3632 hřbitovy 530 500
3633 výstavba IS 6 000 000
3635 územní plán 800 000
3639 komunální služby / četa 2 490 000
3721 likvidace nebezpečného 

odpadu
250 000

3722 komunální odpad, SD 4 267 000
3725 tříděný odpad 1 700 000
3745 veřejná zeleň 2 105 000
4339 sociální pomoc rodinám 30 000
4399 sociální pomoc důchodcům 200 000
4351 pečovatelská služba 300 000
5212 plán ochrany životů 6 000
5311 obecní policie, kamerový 

systém
1 520 000

5512 požární ochrana 655 000
6112 zastupitelstvo obce 2 170 000
6171 činnost místní správy 8 308 000
6310 finanční operace/bank.

popl.,úroky
60 000

6320 pojištění majetku 100 000
82 435 500

Financování
8124 splátka úvěru a půjčky 955 412
Výdaje celkem 83 390 912

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
Daňové příjmy 43 637 000

Nedaňové příjmy 4 056 600

Kapitálové příjmy 1 200 000

Dotace 626 900

Financování 33 870 412

Příjmy celkem 83 390 912

Výdaje 82 435 500

Financování/ splátka úvěru 955 412

Výdaje celkem 83 390 912

Vít Olmr, radní obce

Ceny a termíny svozu domovního 
a tříděného odpadu

Svoz směsného domovního odpadu i tříděného 
odpadu probíhá v obcích Psáry a Dolní Jirčany stej-
ným způsobem jako minulý rok. V současné chvíli se 
vyhodnocuje uplynulý rok s novou svozovou firmou 
a o výsledcích Vás budeme informovat v příštím čísle 
zpravodaje. 
Poplatky za komunální odpad 2017

Podle usnesení zastupitelstva obce Psáry č. 57/6-
2016 ze dne 14. 12. 2016 se výše cen oproti loňskému 
roku nemění. 

Popelnice 120 litrů (jedna 
známka) 

2.145,- Kč

Popelnice 240 litrů (dvě známky) 3.795,- Kč

Odpady z rekreačních objektů 
(pouze trvale neobydlených)*

1.210,- Kč

Pes 100,- Kč

Druhý a další pes  200,- Kč
* Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná 

částka jako za popelnice.
Poplatek za komunální odpad je splatný do 

29. 2. 2017.
Číslo bankovního účtu pro zaplacení: 237 343 49/ 

0800 (Česká spořitelna a. s.). Známka Vám bude po 
zaplacení poplatku zaslána na základě písemné 
žádosti nebo telefonické dohody nebo si ji můžete 
vyzvednout na obecním úřadu.
Bioodpady

Svoz bioodpadu od roku 2017 provádí společnost 
Technické služby Dolnobřežansko s.  r. o. v období 
od 5. 4. do 29. 11. 2017. Smlouvu o svozu bioodpadu 
je proto třeba uzavírat s ní. Svoz bioodpadu bude 
i v letošním roce probíhat ve středu. 

Pro zjednodušení sjednání svozu se obecní úřad 
s firmou dohodl, že naši občané mohou sjednat svoz 
bioodpadu přímo na obecním úřadě, kde zároveň 
zaplatí a vyzvednou si známku, kterou je třeba vylepit 
na popelnici. Protože se jedná jen o zprostředko-
vání, je třeba platit poplatek za svoz na obecním 
úřadu HOTOVĚ.

Ceny svozů bioodpadu: 
 y 1x týdně – 35 svozů: 2.200,- Kč (nádoba vlastní), 
2.450,- Kč (nádoba pronajatá),

 y 1x 14  dní – a  to v  sudém týdnu – 18 svozů: 
1.200,-  Kč (nádoba vlastní), 1.450,- Kč (nádoba 
pronajatá).

Svoz komunálního odpadu (popelnice)
Dolní Jirčany až po budovu OÚ pondělí

Psáry od budovy OÚ úterý

Pytle (chatová oblast) pondělí a úterý
Info pro chataře: Svozové dny pro svoz odpadů 

z chatových oblastí pro ty, kteří používají k odkládání 
odpadů pytle (tuhý komunální odpad a plasty), jsou 
v pondělí – Psáry a v úterý – Dolní Jirčany, vždy od 
7 hod. 
Svoz tříděného odpadu (kontejnery)

Papír středa

Plast úterý odpoledne

Sklo úterý

Nápojové kartony čtvrtek
Je-li kontejner plný, žádáme Vás o  vyhledání 

a  použití jiného volného kontejneru – nejvíce je 
k  odkládání odpadu exponovaná jirčanská náves, 
kontejnery U Rybníčku a kontejnery před Rubínem 
– všechny ostatní kontejnery na jiných místech v obci 
jsou většinou volné. Největším problémem je papír 
– i několik málo krabic kontejner spolehlivě zaplní. 
Proto je třeba  velké krabicové obaly před jejich 
vyhozením do kontejneru nejprve rozložit, sešlapat, 
roztrhat nebo jinak zhutnit a  zmenšit tím jejich 
objem.  Dále je tříděný odpad, a  to v  jakémkoliv 
množství, vždy možné odvézt do sběrného dvora. 

Více informací naleznete na adrese  
psary.cz/odpady.
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Co nového se událo v projektu nové školy?

 y 12/2016 – výzva SFŽP na výstavbu pasivních 
veřejných budov nově určena i pro spolufinanco-
vání výstavby základních škol – projektanti tedy 
provedli úpravy v projektové dokumentaci a naše 
škola se nyní může pyšnit i energetickým štítkem 
pasivní budovy, což je u staveb takovéhoto rozsahu 
opravdu raritou. Kromě energetických úspor do 
budoucna může tento krok přinést zároveň pod-
poru SFŽP ve výši až 50 mil. Kč,

 y 12/2016 – byl otevřen dotační program MŠMT na 
výstavbu předem určených deseti základních škol, 
mezi kterými je i ta naše,

 y 11. 1. 2017 – podána žádost o stavební povolení 
na novou školu,

 y 2/2017 – příprava výkazu výměr a  vypracování 
studie proveditelnosti pro podání žádosti na 

MŠMT,
 y 22. 2. 2017 – v souvislosti s projektem nové školy 
zastupitelstvem schválen záměr rozdělení školy 
a školky na dvě samostatné organizace.

Co nás čeká
 y podání dotační žádosti – 2–3/2017,
 y rozhodnutí MŠMT o  přidělení dotace 
– 4–5/2017,

 y vydání stavebního povolení na kruhový objezd 
– 5/2017,

 y vydání stavebního povolení na novou školu 
– 6/2017,

 y veřejná zakázka na zhotovitele stavby 6–9/2017,
 y zahájení výstavby nové školy 10/2017,
 y zahájení provozu nové školy – v průběhu školního 
roku 2018/2019.

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Samostatná škola i školka
Zastupitelstvo obce Psáry schválilo záměr rozdělení školy a školky na samostatné organizace. 
Příprava výstavby nové školy je v plném proudu. 

Vzhledem k plánované velikosti nové školy i školky 
(pro MŠ bude potřeba zpracovat v následujících letech 
projekt výstavby dalších dvou tříd) jsme přesvědčeni, 
že je výhodnější, aby obě součásti dále fungovaly 
jako samostatné organizace s  vlastním vedením 
a  hospodařením. Základní škola i  mateřská školka 
mají svá rozdílná specifika jak v oblasti vzdělávání, 
tak řízení, jejich provoz je odlišný a množství admi-
nistrativy, která padá na vedoucí zaměstnance, je 
obrovské. A  bohužel s  úpravami legislativy stále 
narůstá. Proto považujeme rozdělení školy a školky 
na dvě samostatné organizace za krok správným 
směrem. 

Od 1. srpna 2017 budou škola a školka z pohledu 
legislativy nástupnickými organizacemi současné 
školy, tedy převezmou veškeré povinnosti a závazky 
vůči dětem i  zaměstnancům. Nová škola i  školka 
samozřejmě plynule navážou v oblasti vzdělávání, 
veškerá dokumentace a evidence žáků bude převe-
dena na nové organizace. Rozdělení nebude mít na 
děti a jejich rodiče negativní dopady ani v adminis-
trativní či organizační rovině. Naopak samostatnost 
školy a školy přinese efektivnější řízení zaměřené na 
specifické potřeby těchto organizací, přesné zacílení 

finančních prostředků tam, kde jsou potřeba, a per-
sonální posílení, aby se jednotlivé týmy mohly plně 
soustředit na kvalitu vzdělávání, provozu a nabíze-
ných služeb. Moderní trendy a vzdělávací strategie 
tak, jak je nyní propaguje MŠMT, kladou na manage-
ment i pedagogy základních a mateřských škol velké 
nároky – a jako zřizovatel budeme všemi dostupnými 
prostředky podporovat naši školu a školku, aby těmto 
nárokům nejenom dostály, ale aby našim dětem 
nabízely vzdělání na nejvyšší možné úrovni.

Příští školní rok bude ve znamení intenzivní práce 
na projektu nové školy. Hlavním úkolem vedení školy 
bude především příprava organizace na přechod do 
nové budovy, tvorba nového školního vzdělávacího 
programu, tvorba strategie pro vzdělávání na druhém 
stupni, stabilizace pedagogického sboru, nábor 
zaměstnanců na nově vzniklé pozice a samozřejmě 
intenzivní spolupráce se zřizovatelem a  architekty 
při výstavbě nové školy, vybavování učeben, komu-
nikaci s  veřejností i  nejrůznějšími organizacemi. 
Všichni se těšíme, že nová škola dětem i pedagogům 
nabídne nejenom komfort architektonicky do detailů 
promyšlené budovy, ale především podnětné pro-
středí a  nespočet možností pro rozvoj 
a vzdělávání. 

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Kam po 5. třídě – aneb když v obci chybí 2. stupeň ZŠ
Základní škola v naší obci měla vždy jen první stupeň, na ten druhý jezdívaly děti historicky nejčastěji do 

Jílového. V posledních desetiletích stále více dětí přecházelo na druhý stupeň do Prahy, někteří žáci se dostali 
na osmiletá gymnázia. Ovšem s tím, jak přibývá dětí a v pátých třídách jsou aktuálně velmi silné populační 
ročníky, poptávka po místech v šestých třídách leckde převyšuje nabídku.

V loňském roce Jílové jednostranně vypovědělo 
smlouvu o  spádovosti, která žákům z  naší obce 
zajišťovala přednostní přijímání do šesté třídy. Jistotu 
přijetí ani v Jílovém nikdy děti neměly, přijímalo se 
vždy jen do naplnění kapacity, ale aspoň měly před-
nost. Vypovězením smlouvy o tento nárok měly přijít. 
Připravili jsme tedy na začátku školního roku pro 
rodiče páťáků dotazník, abychom zjistili, jaké mají 
s  dětmi plány, které okolní školy preferují a  jak 
bychom jako obec mohli pomoci. Z odpovědí vyply-
nulo, že názory rodičů jsou velmi rozdílné a  jejich 
preference jsou prakticky rovnoměrně rozložené 
mezi gymnázia, okolní základní školy i školy pražské. 
O  nabízenou možnost zřídit detašovanou třídu 
s dopravou školním autobusem projevilo jednoznač-
ný zájem pouze 7 rodičů. Vzhledem k rozmanitým 
preferencím (viz. graf) v příštím školním roce záměr 
detašované třídy realizovat nebudeme – avšak bude-
me ho připravovat pro školní rok 2018/2019, neboť 
v průběhu tohoto školního roku by měla být otevřena 
nová škola, do které by se detašovaná třída 
přesunula.

Protože se vzhledem k nedostatečným kapacitám 
škol v regionu nepodařilo uzavřít smlouvu o spádo-
vosti s žádnou z obcí v blízkém okolí, na základě námi 

podané žádosti určí dle zákona spádovou školu pro 
naše děti Krajský úřad Středočeského kraje. Toto 
rozhodnutí očekáváme v nejbližších týdnech.

A jaké jsou tedy možnosti pro naše páťáky od září 
2017?

 y ZŠ v Jílovém – paní ředitelka je připravena volná 
místa v  6. třídě nabídnout dětem z  naší obce, 
předpokládá cca 15 volných míst. 

 y ZŠ v Kamenici – paní ředitelka deklarovala dostatek 
volných míst (otevření nové 6. třídy) a ochotu při-
jmout děti z naší obce.

 y Ostatní ZŠ v  okolí – budou přijímat jednotlivé 
žadatele dle volných míst v závislosti na úspěšnosti 
svých žáků při přijímacích zkouškách na gymnázia. 
Tyto školy negarantují aktuálně volná místa, ale 
budou řešit jednotlivé žádosti přímo s rodiči.

 y Pražské základní školy – rodiče dle svých preferencí 
mohou oslovit s žádostí o přestup jakoukoli zvo-
lenou základní školu a jednat o přestupu s vedením 
vybrané školy.

 y Osmiletá gymnázia – možnost pro děti se studij-
ními předpoklady absolvovat přijímací zkoušky, 
od letoška již na úrovni ČR jednotné.



20� PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ�•�ÚNOR�2017 www.psary.cz 21

vás srdečně zvou k dalším setkáním v rámci EDUpointu Psáry

vždy od 17.30 do 19.30 hod.
Obecní úřad Psáry, Pražská 137

Potřebují děti ve škole známky, aby dosahovaly dobrých výsledků? Potřebují 
známky učitelé, rodiče? Nabízí slovní hodnocení více než známky?  Své zkušenosti 
s vámi bude sdílet Olga Doležalová ze ZŠ Na Beránku.

EDUin, o. p. s. a obec Psáry 

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

Může škola fungovat bez zvonění, sezení v lavicích, ticha během vyučování a paní 
učitelky před tabulí? O své zkušenosti ředitelky první soukromé základní školy 
v ČR se s námi podělí Iva Málková.

Montessori, Waldorf, Začít spolu, lesní školy, svobodné či komunitní školy, 
unschooling a mnoho dalších – jak se v tom jako rodič zorientovat a jak vybrat 
tu správnou školu pro své dítě? Labyrintem alternativních škol vás provede 
Kateřina Tomešová, Společnost Montessori.

- individualizace vzdělávání jako cesta jak dosáhnout toho, aby každé dítě mohlo 
pracovat na svém maximu, aby každé dítě mohlo ve škole zažít úspěch. O svých 
zkušenostech a konkrétních přístupech bude hovořit Vít Beran, 
ředitel ZŠ Kunratice.

  ZNÁMKY NEBO SLOVNÍ HODNOCENÍ?9. 3. 

  ŠKOLA JINAK6. 4.

  KOLIK JE NA SVĚTĚ ŠKOL?4. 5.

  ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO15. 6.

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - ZAŽIJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR

Vstupné dobrovolné

EDUpoint 
Psáry

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov

Odstraňování závad na splaškové kanalizaci bude 
pokračovat i letos

V Psárech a Dolních Jirčanech je celkem 22,7 km 
gravitačních kanalizačních stok. Přestože stáří kana-
lizace nesahá ani 20 let nazpátek, vykazuje kanalizační 
síť řadu závad, které snižují průtočnost stok a zvyšují 
nátok balastních vod do systému splaškové kanali-
zace. Tím se následně zvyšují náklady na provoz 
čistírny odpadních vod. 

Nejčastějšími závadami jsou praskliny potrubí 
a chybějící části stěn, jejichž důsledkem proniká do 
kanalizační sítě balastní voda, zemina nebo hrubý 
materiál. Častý je výskyt špatně provedených přípojek, 
odbočky jsou na stoku nesprávně napojeny a přesa-
hují do stoky. Vyskytují se také vypadlá těsnění, 

betonové nálitky, posuny a  deformace potrubí, 
případně vzpříčené předměty. Všechny překážky 
v potrubí jsou příčinou zachycování nečistot, postup-
ného zanášení stoky a možného ucpání kanalizačního 
potrubí.

Kamerové revize kanalizace a čištění stok provádí 
provozovatel VHS Benešov v  Psárech a  Dolních 
Jirčanech již čtvrtým rokem v  rámci provozování 
vodovodu a  kanalizace pod koncesní smlouvou. 
Za  pomoci moderních technologií a  vyškolených 
pracovníků kamerového vozu je možné přesně 
lokalizovat a detailně prověřit poškození stok, změřit 
rozsah deformací, přesahů odboček, délku prasklin, 
zjistit výskyt cizích potrubí, předmětů nebo infiltrace 
balastních vod. Kamera zároveň odhalí nekvalitní 
stavební provedení stok a  napojení kanalizačních 
odboček.

Dle vyhodnocení kamerových prohlídek kanalizace 
provozovatelem jsou obci navrhovány závady nutné 

k opravě. Výběr závad závisí na míře jejich závažnosti 
a stanoveném rozsahu. Opravy jsou většinou opra-
vovány bezvýkopovou metodou, použitím frézy 
a  sanační vložky. Pouze v  případě rozsáhlejšího 
poškození stoky je nutná výměna roury.

V  roce 2016 bylo na základě výběrového řízení 
odstraněno odbornou firmou 18 závad, které byly 
vybrány z kamerových prohlídek v předchozích dvou 
letech. V letošním roce se připravuje odstranění závad 
zhruba ve stejném finančním rozsahu. 

Odstranění problémových míst v  kanalizačních 
stokách sice není pro běžného občana vůbec vidět, 
ale zlepšení stavu stok se projeví zvýšenou funkčností 

odvádění odpadních vod. Bude možné využívat plnou 
kapacitu potrubí a  zároveň předcházet rizikům 
ucpávání kanalizace, problémům se zápachem 
a výskytem potkanů. 
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka 

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Kalendář akcí pro seniory
každý týden

úterý Korálkování 15.00 Mozaika

středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna

březen

2. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ

7. 3. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

9. 3. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

10. 3. Kavárnička (1. výročí) 10.00 Mozaika

13. 3.
Procházka s trekingo-
vými holemi 10.00 před OÚ

14. 3. Výuka country tanců 14.00 Mozaika

16. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ

16. 3.
Setkání seniorů – foto 
umělců 16.00 OÚ

17. 3. Toulky Prahou 8.30 od OÚ

22. 3. Diskuzní středa 14.00 OÚ

22. 3.
Diskuze – Kniha 
o historii 18.00 OÚ

24. 3. Večer s harmonikou 18.00
Rest. Na 
Kopečku

30. 3. Trénování paměti 15.00 OÚ

duben

6. 4. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

10. 4.
Procházka s trekingo-
vými holemi 10.00 před OÚ

11. 4. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika

12. 4. Trénování paměti 15.30 OÚ

13. 4. Kavárnička 10.00 Mozaika

18. 4. Výuka country tanců 14.00 Mozaika

27. 4. Trénování paměti 15.00 OÚ

27. 4.
Setkání seniorů 
– cestování 16.15 OÚ

Bližší informace vám podá Vlasta Málková, 
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místosta-

rostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi 
nad aktuálními tématy, proběhne dne 22. března 
od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.

Toulky Prahou
Srdečně vás zveme na první procházku z  cyklu „Toulky Prahou“, kterou jsme naplánovali společně se 

zkušenými průvodkyněmi Jitkou Svobodovou a Jitkou Kratochvílovou na pátek 17. března. Společný odjezd 
ze Psár, od OÚ a z Dolních Jirčan bude v 8.30 hod. autobusem pana Adámka. Procházka potrvá cca 2 hodiny 
a s přestávkami na kávu nebo něco dobrého počítejte celkově cca 4 hodiny v Praze. Po skončení se společně 
vrátíme autobusem do Psár.

Naše pražské putování odstartujeme od divadla 
Hybernia, odkud vyrazíme na Staroměstské náměs-
tí, Mariánské náměstí, Karlův most, uvidíme 
Čertovku, Kampu a  skončíme na Malostranském 
náměstí. Procházka se může upravit podle věku 
a zdravotního stavu účastníků, počasí atd.

 Postupně budeme otevírat jednotlivé tajemné 
brány historické a současné Prahy – podíváme se 
do míst, kde působili poslední templáři, navštívíme 
místa historických zednářských lóží – dozvíme se 
například více o Alfonsi Muchovi, malíři a velmis-
trovi nejvyššího 33. stupně zasvěcení či zakladateli 
české myslivosti Františku Šporkovi. Přes historickou 
bránu Králova dvora přejdeme do Celetné a sezná-
míme se s žebravým kostlivcem, necudnou Luckou 
a historií nejstaršího řemesla na světě. Projdeme 
uličkami lásky a ukážeme, kde bylo historicky první 

peep show v Evropě. Projdeme muzeum čokolády 
a  před námi v  zapadlém koutě se objeví Salon 
Gogo, který navštěvoval Franz Kafka i  Gustav 
Mahler. Zjistíme, proč se do nárožních zdí pražských 
paláců zazdívala novorozeňata a kde v Praze nafac-
koval osobně císař Franz Josef I. svému následníku 

Františku Ferdinandovi d´Este. Proč je pražské 
židovské město druhým největším soustředěním 
židovských památek na světě a kde se uvařilo 
nejsilnější pivo na světě. No a  pak se před námi 
otevře pohled na nejdelší hrad na světě a my se 
seznámíme s vodníkem Kabourkem. Přes Werichovu 
Kampu se dostaneme na místo, kde dozrávají pod 
širým nebem již tři staletí pomeranče a  citrony 
a rozloučíme se na místě, kde bezpečně poznáte, 
zda Váš vyvolený je tím pravým na celý život, nebo 
také ne. 

Paměťová posilovna
V lednu odstartoval na obec-
ním úřadu v Psárech nový kurz 

pro seniory – Paměťová 
posilovna, během něhož si 
účastníci jednou za 14 dní 
trénují paměť a učí se 
například některé z mne-
motechnik. Kurz se setkal 

s velkým ohlasem a pokud 
se i vy chcete ještě připojit, 

máte možnost. 
Pro více informací může-

te kontaktovat paní Vlastu 
Málkovou – malkova@psary.cz, tel. 602 714 101. 

Děkujeme firmě Staving Olomouc, jež 
společně se svými obchodními partnery 
zorganizovala charitativní akci, na které 
se vydražily výrobky seniorek a klientů 
Domova Laguna Psáry.

Celkem se vybralo 80 tisíc korun a výtě-
žek byl rozdělen na dvě části. 40 tisíc 
dostal pro své klienty Domov Laguna 
a 40 tisíc mohou na své akce využít senioři 
Psár a Dolních Jirčan.

D
E

Večer s harmonikou
Zveme vás na Večer s harmonikou, který se bude 

konat 24. března od  18 hodin v  Restauraci 
Na  Kopečku. 
Přijďte si užít 
pohodový večer 
s  hudbou, dob-
rým jídlem 
a  pitím, příjem-
nou partou lidí 
a třeba i tancem!
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Stejně jako v minulých letech, připravili jsme pro 
letošní podzim ve dnech 23.–24. 9. dvoudenní výlet 
do sklípku kombinovaný s  návštěvou kulturních 
památek. 

Co nás čeká?
Autobusem pojedeme ze Psár do Telče, kde spo-

lečně absolvujeme prohlídku zámku (1. okruh – rene-
sanční sály + zahrada) a  následný volný program 
umožní každému si prohlédnout ostatní okruhy, okolí 
zámku a samozřejmě i malebnou Telč, město plné 
pohádek.

Z  Telče se pojedeme ubytovat do Znojma do 
hotelu U Divadla a večer strávíme ve sklípku v Šatově. 

Čeká na nás prohlídka 300 let starého sklepa s ochut-
návkou znovínského vína, teplá večeře, raut, víno, 
burčák a živá hudba. Nebudou chybět ani oblíbené 
moravské koláčky. 

V neděli se nasnídáme a prohlídneme si malebný 
Malovaný sklípek. Poté nás čeká společný odjezd 
domů.

Předpokládaná cena zájezdu je 1690 Kč, program 
se může ještě upravit. Cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování, snídani, pobyt ve sklípku, degustaci vína, 
burčák, teplou večeři, raut, vstup na zámek a  do 
Malovaného sklípku.

Zájemce o  výlet prosíme o  vyplnění přihlášky, 
kterou naleznou na www.psary.cz.

Dvoudenní výlet do sklípku s návštěvou Telče

Setkání seniorů – duben
Zveme Vás dne 27. dubna od 16.15 hod. na další 

akci z  cyklu Setkání seniorů, tentokrát na téma 
Cestování. O  zámořských lodích a  životu na nich 
bude vyprávět paní Jiřina Hiršlová. O své daleké cestě 
na Antarktidu, kde je nejen sníh a led, ale také velryby, 
kosatky, mořští ptáci a  desítky tisíc tučňáků bude 
vyprávět paní Ing. Hana Šmídlová. Těšit se můžete 
i na fotografie z cest.

Telč
Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty 

mezi Prahou a Vídní. Podle pověsti je založení města 
spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad 
českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Právě vítěz 
se zasadil o založení kaple, později kostela a osady, 
dnešního Starého Města. Počátkem 19. století už 
hrála Telč významnou roli v  celém jihozápadním 
regionu Moravy, která ještě vzrostla s  příchodem 
železnice v roce 1898. Zdejší kulturní i hospodářský 
život dostal nový náboj, město ožilo, rostlo a získávalo 
na významu. Zatím poslední zásadní změna v životě 
města nastala po zápisu do Seznamu UNESCO v roce 
1992 a přinesla zvýšený zájem a  následný příliv 
turistů.

Historické jádro města, uzavřené rybníky a brana-
mi, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář. 
Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, 

která spolu s historickým jádrem města získala svou 
dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. K zámku 
ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada 
s parkem. Uvnitř zámku zaujmou honosné interiéry 
s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cen-
nými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum 
s etnografickými sbírkami a expozicí o historii města. 
Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské 
památky také náměstí s  unikátním nenarušeným 
komplexem historických domů v  renesančním 
a barokním stylu. Podloubí a průčelí těchto domů 
byla v drtivé většině stavěna podle jednotného plánu.

Zdroj: www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni

Telč je oblíbeným místem filmařů a natáčela se 
zde například Pyšná princezna, Hudba z Marzu, Jak se 
budí princezny, Svatby pana Voka, Nezralé maliny či 
Z pekla štěstí. 

Setkání seniorů – březen
Další z  cyklu Setkání seniorů se uskuteční 

16. března od 16 hod. na OÚ Psáry a všichni senioři 
jsou na něj sociální komisí srdečně zváni. 

Programem tohoto odpoledne bude komentované 
prohlížení sbírky Josefa Malce, který za dlouhá léta 
nashromáždil úctyhodné množství fotografií a auto-

gramů umělců a sportovců z celého světa.
Uvidíte např. fotografie fotbalistů Pelého a Eucebia, 

herců Zdeňka Štěpánka či Olgy Scheinpflugové, 
zpěváků Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, jazzového 
trumpetisty Louise Armstronga a spoustu dalších.
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Vlasta Málková, místostarostka

Kniha o historii obcí Psáry a Dolní Jirčany  
je před dokončením

Myšlenka zpracovat historii 
obcí Psár a  Dolních Jirčan 
a vydat je v přehledné a zajíma-
vé publikaci vznikla před mnoha 
měsíci. Naše práce, i díky mnoha 
z Vás, se pomalu chýlí ke konci. 

Poctivě jsme se věnovali 
nejen zpracování dostupných 
archivních materiálů i úředních 
dokumentů nedávné minulosti, ale také jsme se 
pokusili shrnout události ještě „nehistorické“. 

Cílem bylo přiblížit a zaznamenat život v obcích 
s ohledem na malé dějiny místních lid. Oslovili jsme 
i  místní spolky, rodiny a  občany, aby nám se 

shromažďováním informací 
pomohli. A povedlo se! Již teď 
máme před sebou snad stovky 
krásných fotografií (včetně těch 
rodinných) a mnoho stran textu 
vypovídajících o osudech míst-
ních lidí. A především – v prů-
běhu času jsme poznali mnoho 
báječných a vstřícných lidí, kteří 

se na naší práci v různém rozsahu podíleli! Všem již 
teď děkujeme!

Nyní nás čeká zkompletování textu a  pečlivá 
redakční práce. Pevně věříme, že výsledek se Vám 
bude líbit!

Zveme vás na setkání s autorkou 
Mgr. Janou Koutnou nad vznikající kni-
hou o historii našich obcí!

Ke konci se blíží práce, jejímž cílem je vydání knihy 
o minulosti obcí Psár a Dolních Jirčan. A právě proto 
jsme se rozhodli – již naposledy – vtáhnout Vás do 
její přípravy. Stále máme na paměti, že kniha je psána 

hlavně pro Vás, místní občany, a proto se přijďte ještě 
jednou podívat na fotografie, vyslechnout informace 
a  případně nám pomoci doplnit neznámé. Čas je 
opravdu neúprosný a  některé detaily nám stále 
mohou unikat.

Setkání se koná na obecním úřadu dne 22. břez-
na v 18.00 hodin. 

Zámek Herrenchiemsee, Bodamské jezero, 
Švýcarsko, květinový ostrov Mainau 14. 5.–16. 5.

Připravili jsme pro vás zájezd do sousedního Německa. To je pro nás Čechy zemí velmi příjemnou kvůli 
snadné dostupnosti, rozmanitosti krajiny, atraktivním středověkým městům, nádherným zámkům či výhod-
ným nákupům. To vše jsme zařadili do programu třídenního výletu, který se uskuteční v květnu 2017.

Na co se můžete těšit:
 y 1. den: odjezd v  časných hodinách, návštěva 
zámku Herrenchiemsee – zvaného také bavorské 
Versailles, přejezd k Bodamskému jezeru (jednomu 
z  nejčistších jezer Evropy), ubytování v  Kostnici, 
možnost podvečerní procházky po promenádě 
u jezera.

 y 2. den: snídaně, přejezd do Švýcarska, projížďka 
loďkou k Rýnským vodopádům (největším v Evropě), 
vyhlídka z  pevnosti Munot (nákladná pevnost 
v  Schaffhausenu, obklopená vinicemi), Stein am 
Rhein (středověké městečko s malovanými hrázdě-
nými domy), malebné město Kostnice (památka 
na Jana Husa, budova koncilu 1415, dóm, prome-
náda u jezera se sochou Impérie), nocleh Kostnice.

 y 3. den: snídaně, květinový ostrov Mainau, přejezd 

trajektem do městečka hrázděných domů 
Meersburgu, návrat do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobu-

sem, parkovné, průvodce, dvakrát ubytování v hotelu 
– dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2× snídaně, 
vstupné do zámku Herrenschiemsee.

Pojištění léčebných výloh si může každý sjednat 
sám, nebo jej zařídíme my za cenu cca 100,- Kč na 
osobu.

Vstupy nejsou (kromě zámku Herrenschiemsee) 
zahrnuty do ceny zájezdu. Orientačně: Mainau 20 €, 
loď Rýnské vodopády 7 €.

Předpokládaná cena 4 950,- Kč. Zájezd je nutné 
zaplatit na podatelně OÚ u pí Šimkové do 6. 3. 2017.

Informace u  paní Málkové: malkova@psary.cz, 
tel. 602 714 101.

Herrenschiemsee – zámek v  historizujícím slohu, 
který nechal na břehu Chiemského jezera vybudovat 
král Ludvík II. podle vzoru francouzských Versailles. 
Nádherně zdobené interiéry zahrnují i  proslulou 
Zrcadlovou síň.

Kostnice – historické město u  švýcarských hranic 
bodamského jezera s  řadou zajímavých památek. 
Pro nás známé hlavně koncilem, během něhož byl 
souzen a poté upálen Mistr Jan Hus. 

Mainau – rozkvetlá botanická zahrada zahrnující 
Motýlí dům, růžovou zahradu, pět sezónních zahrad 
či skleník s palmami a orchidejemi. Krásné výhledy 
na jezero.

Meersburg – malebné městečko s úzkými uličkami, 
hrázděnými domy, kavárnami a také dvěma zámky. 
Jeden z  nich platí za nejstarší osídlený hrad 
v Německu.

Chcete se stát sponzorem knihy 
o  historii našich obcí? Máte jedi-
nečnou příležitost!

Za částku v minimální hodnotě 1000 Kč budete 
uvedeni (občan nebo firma) v  knize 
jako sponzor a navíc získáte 
knihu podepsanou autor-
kou. Vybrané prostředky 
napomohou pokrýt nákla-
dy na tvorbu kvalitní gra-
fiky, tisk a vazbu knihy.
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Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:
Kdy:  do 31. července 2017. 
Jak:  v elektronické podobě. 
Kam:  na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 

NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 2 MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte:  uvést své jméno a adresu. 
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejně-
ním v materiálech obce Psáry.

I na další rok vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž, 
tentokrát na téma Retro.

Čas tak rychle kvapí dopředu, že nemáme příliš 
prostoru na vzpomínky a ohlédnutí se zpátky. Možná 
bychom se o to mohli pokusit v novém ročníku naší 
fotosoutěže. Retro je označením pro něco bývalého, 
zaniklého, pro cokoliv zpět v čase. Podívejte se tedy 
do svých komor, šaten, sklepů, garáží či na půdy, 

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

Fotosoutěž – téma Retro

Pojďte s námi do divadla
Zveme vás na divadelní představení Kdes to byl(a) 

v noci?, na které pojedeme společně 31. března do 
Divadla Bez zábradlí.

Představení začíná v 19 hodin. Doprava je opět 
zajištěna zdarma autobusem pana Adámka, odjezd 
ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany v 17.15 hod. 

Vstupenky lze zakoupit v  pokladně OÚ u  paní 

Šimkové za zvýhodněnou cenu 160 Kč. 
Těšit se můžete na situační komedii z pera úspěš-

ného současného britského dramatika Alana 
Ayckbourna o tom, že odpověď na otázku „Kdes to 
byl(a) v noci?“ může být za jistých okolností v man-
želství jedna z nejtěžších. 

Režie Jiří Menzel, hrají: Josef Carda, Rudolf Hrušínský, 
Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák, 
Barbora Leichnerová, Ljuba Krbová, Marcela Rojíčková.

Martina Jedličková

3. Psárský sedmiboj
Opět se blíží jaro a s ním doba sportovních výkonů. 

Zástupci obce a psárští hasiči společně s dalšími 
dobrovolníky zvou malé i  velké sportovce ze 
Psár a Dolních Jirčan dne 22. dubna do okolí 
Vápenky na již třetí ročník oblíbeného spor-
tovního klání. 

Již nyní můžete začít trénovat například 
střelbu z  luku, znalost dopravních značek, 
uzlování, zdravovědu a hlavně běh. Čekají na 
vás opět dvě tratě – jedna kratší pro mladší 
a druhá delší a náročnější pro kategorii starší. 

Na závod se mohou hlásit 
2–3členné hlídky spor-

tovců, a to prostřed-
nictvím registrací, 
které budou spuš-
těny na webu 
www.psary.cz 
v průběhu března 
2017. 

Kromě připra-
vených tratí, úkolů 

a dobrovolníků na jed-
notlivých stanovištích 

budou všechny zúčastněné 
sportovce čekat odměny ve formě občerstvení, tři 
nejlepší hlídky budou odměněny i medailemi a diplo-
my. Občerstvení bude na místě zajištěno i pro dospělý 
doprovod malých sportovců. 

Veškeré další informace o  Psárském sedmiboji, 
registracích, startovném a časovém začátku závodu 
se dozvíte na webu www.psary.cz či v připravovaném 
letáku. 

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum (70, 75, 80, 81, 82... let) 
a nechtějí být uvedeni v této rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu  
psarskyzpravodaj@psary.cz

Vlastimila Domincová 94
Marie Chudáčková 88
Jarmila Dvořáčková 86
Jarmila Havlíčková 85
František Machač 85
Josef Mlejnek 85
Miroslav Šafařík 85
Božena Hrušková 84
Oxana Jirkalová 84
Blažena Šafaříková 84
Jiří Dewath 83
Stanislava Ramešová 81

Růžena Švecová 81
Jiří Čermák 80
Miluše Flossová 75
Vlasta Márovcová 75
Rozalia Poskočilová 75
Jiřina Sejtková 75
Hana Chrudimská 70
Květa Kopecká 70
Josef Malec 70
Miroslav Paur 70
Vladimír Pop 70
Taťána Vyskočilová 70

Blahopřejeme našim občanům, kteří v březnu a dubnu oslaví 
významné životní jubileum
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Májové slavnosti
Srdečně vás zveme na tradiční Májové slavnosti, 

které jsme na sobotu 13. května připravili společně 
s místní školou. 

Co vám můžeme slíbit tentokrát? Spoustu 
dobrého jídla, pití a zábavy, vystoupení 
našich dětí a  první představení 
místního ochotnického divadla 
pod vedením Moniky Mrkvové. 
Nebude chybět ani Kavárnička 
Míši Hájkové a  páťáků 
a samozřejmě také oblíbe-
né dílničky pro všechny 
tvořivé děti. A  protože 
k máji patří neodmyslitelně 

pouť, mohou se letos malí 
i velcí těšit na řadu atrakcí 
a stánků s dobrotami.

Zdenka Lexová

Slavnostní promoce absolventů Univerzity třetího 
věku

V pondělí 16. ledna se všichni absolventi Univerzity 
třetího věku se svým doprovodem a paní místosta-
rostkou Vlastou Málkovou sešli u autobusu v Dolních 
Jirčanech, který mířil na Českou zemědělskou uni-
verzitu v Suchdole, kde na nás – absolventy – čekalo 
slavnostní předávání osvědčení o  absolutoriu 
Univerzity třetího věku a promoční ceremoniál. 

Přestože ten den vládlo velmi nevlídné počasí 
a silnice byly pokryty sněhem a náledím, pan řidič 
měl autobus pod kontrolou a  díky jeho duchapří-
tomnosti jsme se včas dostali i z kolony a na místo 
dorazili včas. Ještě jednou díky! 

U univerzity jsme se vyfotili, poté se zaregistrovali, 
a protože jsme měli volnou chvilku, mohli jsme se 
podívat na balkon auly a  udělat pár dalších fotek. 
Díky tomu, že nás paní místostarostka předem o všem 
podrobně informovala a  vysvětlila nám, jak se dle 
univerzitních regulí chovat, mohli jsme si slavnostní 
atmosféru užívat bez zádrhelů a obav. V klidu jsme 
se usadili na svá místa,  vychutnávali atmosféru 
a myslím, že jsme se tak trochu cítili „důležití“. Míním 
to v nadsázce, ale byla to výjimečná chvíle, kterou 
bychom bez svého studia nikdy nezažili. Nám se to 
ale povedlo díky tomu, že U3V funguje i v naší obci 
a my dostali skvělou možnost se ještě něco dozvědět 
a naučit. Využili jsme ji a jsme na to pyšní. Je na místě 

zmínit, že z naší obce 
zde bylo nejvíce stu-
dujících – osmnáct! 
A  to se v  aule sešli 
absolventi z  celé 
republiky!

Po skončení slavnostní promoce jsme ve stoje 
a  s  úctou vyslechli studentskou hymnu a  tím byl 
ceremoniál ukončen. 

Odcházeli jsme s  nádhernými dojmy, spokojeni 
s tím, co jsme dokázali, a plni odhodlání pokračovat 
v dalším studiu. 

Přála bych všem nově studujícím, aby zažili stejné 
pocity.

Po opuštění univerzity jsme se opět bezpečně 
dostali do Dolních Jirčan, kde na nás čekal výborný 
oběd, přípitek. Pak nám paní místostarostka Vlasta 
Málková s paní Ivou Tesařovou slavnostně předaly 
osvědčení o  absolutoriu a  byli jsme i  originálně 
ostužkováni. To se paní místostarostce opravdu 
povedlo! Pokračovali jsme volnou zábavou, hráli nám 
krásně dva harmonikáři, tancovalo se a zpívalo. Vše 
se krásně prolnulo a my všichni zažili báječný den! 

Děkujeme paní místostarostce Málkové, bez které 
by tohle všechno nebylo. 

Jiřina Hiršlová

Silvestrovské překvapení
Několik z nás, dříve narozených, vyřešilo dilema, 

jak strávit poslední den roku jinak než přípravou 
chlebíčků a jiných silvestrovských dobrot.

Nečekaně se, na popud paní Marcely Miklové, 
sešla parta přátel chůze s holemi a vyrazili jsme do 
přírody.

A právě tam přišlo to překvapení – modrá obloha, 

sluníčko, zasněžená krajina a dobrá nálada nás všech, 
byla to čistá radost.

Završením výšlapu byl společný oběd v hospůdce 
U Zdeňky a došlo i na novoroční předsevzetí – příští 
rok se opět na Silvestra sejdeme a založíme tak novou 
tradici.

Tak přijďte i Vy!

Řád

Pilného
studenta
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Škola

Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ

Výchova ke zdraví
Některé děti, které začínají navštěvovat  mateř-

skou  školu, bývají častěji nemocné. Není to nic 
neobvyklého – dětský organismus si postupně vytváří 
imunitní látky, avšak než se zadaptuje, může být dítě 
opravdu častěji nemocné. Přechod z  domácího 
prostředí do velkého kolektivu je náročný jak na 
psychickou, tak i fyzickou odolnost dítěte. Rodiče by 
zdravotní stránku svého dítěte neměli podceňovat, 
nýbrž konzultovat ji a řešit s pediatrem. Kolem šestého 
roku se celková odolnost dětského organismu zvy-
šuje, což se navenek projevuje např. tím, že dítě je 
méně nemocné, rychleji se s nemocemi vyrovnává, 
rychleji se po nemoci zotavuje a  také vydrží větší 
tělesnou zátěž a zvládá i náročnější sportovní aktivity. 
Drobné opakující se virózy v předškolním věku bývají 

v prostředí dětského kolektivu zcela běžné. Rodiče 
mohou těmto recidivám bránit a předcházet, např. 
otužováním dětí, vhodným oblékáním, zdravou 
životosprávou apod. V současné době se setkáváme 
více než dříve s dětmi, které docházejí do kolektivu 

svých vrstevníků s rýmou nebo kašlem. Někteří rodiče 
totiž nedodržují doporučenou dobu rekonvalescence 
dítěte po nemoci, čímž jej v dětském kolektivu vysta-
vují další nákaze. Docházka do mateřské školy je 
určena pro zdravé děti. Mateřská škola by neměla 
sloužit k doléčení dítěte, neboť hrozí nejenom naka-
žení ostatních dětí, ale i oslabení jejich imunitního 
systému. Nejlepší prevence, jak pečovat o zdraví dětí, 
je výchova ke zdraví, která se týká reálného života 
a jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. 

Mgr. Jiří Kučera – koordinátor projektu MIKROJESLE Psáry

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích
Od května spouštíme v  Psárech novou službu. 

Mikrojesle jsou zařízení, kde o maximálně 4 děti ve 
věku 0,5 roku – 4 roky pečuje chůva. 

Rodinné centrum Dolní Jirčany, které provozuje 
DK Klubíčko, ve spolupráci s  DS Michael, podaly 
v  minulém roce žádost o  finanční prostředky na 
projekt pilotního ověření péče o  nejmenší děti. 
Partnerem projektu je také naše obec Psáry.

České republice je ze strany Evropské komise 
dlouhodobě doporučováno právě zvýšit dostupnost 
a kvalitu služeb péče o nejmenší děti. Rovněž studie 
dokládají, že rodičovství má dopad na zaměstnanost 
rodičů s  dětmi. Obdobná zařízení úspěšně existují 
v  zahraničí již několik let (Německo, Francie apod.) 
a  služba mikrojeslí navazuje na osvědčený systém 
tzv. denních matek/otců, který funguje např. ve 
Spolkové republice Německo, kde již od roku 2004 
pomáhá vyrovnávat kapacity služeb pro předškolní 
děti v souvislosti s právním nárokem na předškolní 
péči od jednoho roku. Také v Rakousku jsou služby 
denních matek/otců rodiči malých dětí využívány. 
Rovněž ze zahraničních zkušeností vyplývá, že služby 
péče o nejmenší děti by měly být založeny na uni-
verzální dostupnosti, tj. jako veřejná služba péče, 
kterou lze zajistit samosprávnými celky, neboť sou-
kromá zařízení jsou pro některé skupiny rodičů 
finančně nedostupná.

Cena umístění dítěte tomu odpovídá. V mikrojes-
lích předpokládáme úhradu symbolických 30,- Kč na 
den (bez ohledu na počet hodin).

Rodiče mohou smluvně dohodnout péči na 
potřebný počet hodin, dní v týdnu, případně využít službu také nárazově. Přednost však budou mít 

pravidelní uživatelé. 
Mikrojesle budeme provozovat 

v  prostorách domu (původní fary) 
v Dolních Jirčanech na adrese Pražská 2, 
kde již nyní sídlí Dětská skupina 
Michael.
Detaily k tomuto projektu

Přihlašování rodičů a další informa-
ce budou v  průběhu měsíce března 
dostupné na webu obce a na stránkách 
www.michael. onlineskolky.cz . 
Obecné informace k mikrojeslím najde-
te také na webu mikrojesle.mpsv.cz. 
Projekt MIKROJESLE Psáry byl podpo-
řen z  evropského sociálního fondu 
v  rámci výzvy operačního programu 
zaměstnanost.

Projekt

PILOTNÍ OVĚŘENÍ PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI V
MIKROJESLÍCH V OBCI PSÁRY
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003700)
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace (Pražská 2, Psáry) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Zajistíme
vybudování a provoz mikrojeslí dle výzvy s kapacitou 4 děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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: 17. března, 27. dubna a 1. června.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
728 605 840.

Prodej slepiček
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Úvodník

Terka Meduňová

Recenze Wattpad • 1 vajíčko                                                                 

• 30-40 g ovesných vloček

• 3 lžíce bílého jogurtu

• 1 lžička medu

• lesní ovoce

• skořice

Nejprve smícháme ovesné vločky 
s vajíčkem. Poté lžící vytvoříme na 
rozehřáté pánvičce či grilu 3 hro-
mádky, které se nám trošku rozte-
čou do stran.

Lívanečky pečeme z obou stran asi 
2 minuty.

Potřeme bílým jogurtem, přidáme 
ovoce (vcelku nebo rozmačkané), 
zakápneme medem a posypeme 
skořicí.

Tak si běžte pochutnat a ať vám 
chutná Anička Krbcová

Zdravé lívanečky

Terka  Meduňová

Tak a je tu nový rok. A já věřím, 
že jste vykročili tou správnou no-
hou a zatím se vám daří. S novým 
rokem Psina oslavila první rok a 
tím i změnila grafiku z modré na 
červenou. Také jste měli pololetní 
vysvědčení. Tak doufám, že jste 
dostali samé jedničky a jestli tam 
byla nějaká ta dvojka, tak to vů-
bec nevadí. Do druhého pololetí 
vám přejeme, abyste měli krásné 
známky hned na začátku. Ve Psině 
máme také nové nápady, napří-
klad: malované čtení, recepty, kte-
ré zvládnou i děti, jazykový koutek 
a další zajímavé věci. Tak hurá do 
čtení a mějte se fajn :) .

Hledáme vás, kteří umí nejlépe s počítačem, ale 
to neznamená, že vás ostatní nepotřebujeme. 
Každý, kdo přijde třikrát na naše setkání, do-
stane týmovou kartičku. Když se budete chtít 
zúčastnit našeho setkání, napište nám email na 
psina@psary.cz. Moc se na vás těšíme.

Můžete tady tvořit a psát své vlast-
ní knihy, a co je asi nejdůležitější, 
číst knihy od ostatních. Knížka se 
tady samozřejmě nevydává celá 
najednou, ale píše se po kapito-
lách. To znamená, že pokud máte 
zrovna rozečtený příběh, který ješ-
tě není dokončený, musíte často 
čekat, než se autor uráčí vydat dal-
ší část. Najdete tu spoustu témat, 
od vtipů, přes historické romány 
až k vlkodlakům. Většina knih má 
nějakou obálku, tady na Wattpadu 
to platí taky, akorát se tomu říká 
„cover“. Na takové covery existuje i 
speciální appka. Wattpad je webo-
vá stránka, ale můžeme si ho stáh-
nout na mobil jako aplikaci, která 
je podle mě mnohem lepší než 
stránka na internetu. 

Psina
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Křížovka

Zimní zábava

Anička Krbcová

Vodorovně

1.  Bílá námraza po ránu

3.  Dá se na něm lyžovat i v létě

5.  Zimní dopravní prostředek bez 
kol

6.  Kus ledu, který je často na okraji 
střech

10.  Světelný pás na obloze, obvyk-
le na severu

Svisle

2.  Krystal vody padající z nebe

4.  Sněhový panák

7.  Když venku taje sníh

8.  Upravuje sjezdovky

9.  Druhý měsíc

Malované čtení

JEDNOHO ZIMNÍHO DNE SE MAMINKA S MALOU        VYDALY VEN 

BRUSLIT A SÁŇKOVAT. PŘEMÝŠLELY, KAM SE MAJÍ VYDAT, A TAK SE 

KOUKLY NA              A ZJISTILY, ŽE VE VESNICI MAJÍ ZAMRZLÝ             .              

VZALY SI             SE              A VYŠLY. JEZDILY NA             , PAK SI DALY 

SVAČINU A BRUSLENÍ JE PŘESTALO BAVIT, TAK ŠLY NA                 . 

PO OBĚDĚ ŘEKLA MALÁ          , ŽE CHCE JÍT JEŠTĚ VEN. MAMINKA 

ŘEKLA, ŽE MŮŽOU JÍT STAVĚT          . 

A TAK SPOLU POSTAVILY VELKÉHO A KRÁSNÉHO
Bára  Meduňová
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Kočičí příběhy 5
Dnes mám pro Vás připravený úryvek z kapitoly Sníh aneb Jak Mourka zebou tlapky

Kristýna Janečková

Už začalo svítat, když do dveří vbě-
hl Marek a řval na celé kolo, že už 
je ráno. „Ale vždyť dnes je víkend!“ 
zachraptěla Bára a převalila se na 
bok. „To je jedno!“ řval jako siréna 
Marek. To už Báře došla trpělivost, 
vylezla z postele… a bác! Zakopla 
o roztahané hračky na podlaze, 
pravda, roztahal jsem je já, když 
jsem se nudil, ale mohla se kou-
kat, kam šlape, přestože to asi ne-
čekala. Marek rozsvítil a hlasitě se 
rozesmál. Po snídani, když šla Bára 
pro dopisy a letáky z kaslíku, jsem 
se sestrou utekl ven. Doběhli jsme 
jen na zahradu, ale ta byla dnes 
jiná, byla totiž celá bílá! V tom bí-
lém mrzly tlapky a opravdu hodně! 
Byl to sníh, do kterého jsem zapa-
dal a hlasitě vřískal, kvůli tomu, jak 
moc byl studený. Dovedete si to 

představit? Amy našla ulomený 
rampouch, který spadl ze střechy 
a plácla do něj. Rampouch se pře-
lomil, což Amy hodně rozveselilo, 
ale pak i ona začala žalostně ječet. 

Vzpomínal jsem, jak nám máma 
vyprávěla o tom, jak v zimě zebou 
tlapky, ale netušil jsem, že zebou 
tak hodně.

Čáp bílý
Čáp je pták, který v ČR dlouho ne-
pobývá a odlétá do teplých krajin 
Afriky. Bývá vysoký 90 až 110cm 
a rozpětí křídel mívá 180 až 218 
cm. Jeho hmotnost je 2,3–4,4 kg. 
Typickým zvukovým projevem je 
klapání zobákem. Živí se hlavně 

drobnými savci (hraboš, myš) nebo 
třeba žížalami. Lahůdkou jsou pro 
něj hlavně žáby. Čáp bílý žije ve 
volné přírodě, ale je také chován 
v mnoha českých zoologických 
zahradách. 

Ondra Tománek

I takto vypadá zima

Ondra Tománek
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Kristýna Janečková

In one village named Psáry, there is a dog called* Lucky. Lucky is 
strong, cute*, sweet, clever and wandering*. Lucky is scared about 
other dogs*, but he really enjoys catching cats. One day he found* 
an animal with big ears. “Hello, I am Lucky and I am a dog. Which 
animal are you? “said Lucky. “What do you think?” said the ani-
mal with big ears. “Are you a donkey?” asked Lucky. “No, I am not, 
guess* again.” Answered the animal. “So, are you a rabbit?” asked 
again Lucky. “No I am not.” said the animal and smiled. “Hmmm… 
I don’t know, please tell me!” “I am an eared cat.” said the cat and 
ran away.

*called – kterému říkají  
*cute – roztomilý  
*wandering – toulavý  
*is scared about other dogs – bojí se ostatních psů  

Jazykový koutek

*found – našel  
*guess – hádat 
* ran - běžel

Anička Krbcová a Kristýna Janečková

Bludiště
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Zajímavá byla i práce pro americký film o templářích, 
pro který jsme vyrobili bránu, která se bourala a na 
jejíž hliníkovou mříž dopadalo mrtvé tělo. Na kontě 
máme i upírskou ságu. Ale jak jsem říkal, větší význam 
pro nás mají reklamní zakázky, na kterých pracujeme 
v podstatě pořád. 

 � Můžete mi nějakou svou dekoraci popsat kon-
krétněji?

Tak třeba místnost, která se má otočit o  180°. 
Postaví se obrovský kovový kruh, do kterého se 
zabuduje pokoj. A celé se to pak elektronicky ovládá 
podle toho, jak potřebujete, aby se místnost otáčela 
nebo zastavovala, vlastně to funguje podobně jako 
třeba ruské kolo na pouti. A souběžně s tím se otáčí 
i kamera, pro kterou zase vyrobíme speciální držák. 
Zjednodušeně řečeno, když ve filmu chodí někdo po 
stropě, dělá se to tak, že se otočí místnost zároveň 
s kamerou. Takové a podobné záležitosti jsme pro 
film dělali několikrát. Mimo jiné i  repliku boeingu 
v reálné velikosti, kdy se trup letadla při katastrofě 
otočí na záda a ve filmu pak vidíte, jak uvnitř padají 
cestující, zavazadla, … 

 � V české filmové branži uplatnění není?
Něco málo jsme připravovali i do českých televiz-

ních seriálů, jako je například Ulice, něco i do muzi-
kálů. Spíš více spolupracujeme s  divadly, hodně 
s Národním divadlem, pro které vyrábíme ocelové 
pohyblivé dekorace. Zhotovili jsme také obrovskou 
točnu pro Divadlo Kalich. Oproti filmu je rozdíl v tom, 
že dekorace pro divadlo slouží dlouhodobě, kdežto 
u filmu jsou na jedno použití.

 � A jaký je výčet Vaší účasti na reklamách? 
Bylo jich tolik, že si je už ani nepamatuji. Opakovaně 

jsme se podíleli na reklamě na belgické pivo Stella 
Artois, na pivo Heineken, několikrát jsme dělali pro 
značku Coca-Cola. Jednou z našich největších akcí 
pro ni byla výroba chodící loutky Santa Clause 

v nadživotní velikosti. Loutka měřila 7 metrů, měla 
ocelovou konstrukci a hydraulické ovládání. Vyrobit 
a umět ovládat takhle velkou loutku je dost specifické, 
takže jsme se kvůli její obsluze zúčastnili i  velké 
reklamní akce v Mexiku, kde jsme s loutkou chodili 
po ulicích. Mimochodem, u nás se málo ví, že posta-
vičku Santa Clause vymyslela a vyrobila jako reklamní 
produkt právě Coca-Cola v  roce 1905. Do té doby 
žádný Santa Claus neexistoval. 

 � Proč nechcete aktivity své firmy rozšiřovat, 
když jste žádaní?

Je pro mě důležité, abych mohl dělat věci podle 
svého nejlepšího přesvědčení, abych si mohl prosadit 
svůj názor. Nechci být svázaný postojem velkého 
investora, představenstva a asi ani společníka. Navíc 
dnes není vůbec jednoduché najít šikovné zaměst-
nance, manuálně zruční lidé nejsou, neseženete je. 
Takže bereme jen zakázky, o  kterých víme, že je 
v našem počtu zvládneme. Víte, u filmové práce bývá 
extrémně málo času na výrobu a neumím si před-
stavit, co by následovalo, kdybychom termíny nedo-
drželi nebo kdyby náš výrobek stoprocentně nefun-
goval. Filmaři to vždycky chtějí na poslední chvíli, na 
druhou stranu se nám ale nikdy nestalo, že bychom 
za práci nedostali zaplaceno.

 � Jste hlavně šéf, nebo chodíte i do výroby?
No, na administrativu moc nejsem, chodím v mon-

térkách a  pracuju s  klukama, to je to, co mě baví. 
Vystudoval jsem průmyslovou školu strojnickou 
a mám rád železné věci, které se hýbou a mají nějakou 
duši. Když se nám povede vytvořit něco, co jezdí, 
vrčí, bliká nebo cokoli jiného dělá, jsem spokojený. 
A úplně nejvíc pro mě je, když můžu na něčem pra-
covat o víkendu a nemusím k tomu řešit obvyklou 
stovku telefonních hovorů. To je pro mě největší 
oddech.

Firmy, jak je neznáte
Redakční rada Psárského zpravodaje uvítá tipy na zajímavé firmy v našich obcích, se kterými bychom 

připravili rozhovor do dalších vydání časopisu.

Renata Malinová

Co spojuje Psáry, Coca-Colu a Jamese Bonda? Milan Vinecký 
Zámečnictví a kovovýroba Psáry. Těžko uvěřit, že pod nenápadnou hlavičkou firmy psárského starousedlíka 

Milana Vineckého (49) se už léta vyrábí především pohyblivé železné dekorace do zahraničních reklam a filmů. 
A ne ledajakých. Vinecký a jeho kolegové se podílejí na reklamě tak prestižních značek, jako je Coca-Cola, 
ale také na úspěšných velkofilmech – třeba o agentu 007 Jamesi Bondovi. 

 � Pane Vinecký, kdy Vaše firma vznikla?
Začátkem roku 1990, kdy jsme začínali pouhým 

lisováním plastů. Vyráběli jsme různé komponenty 
pro technické výrobky, například klouby pro nástěnné 
lampy. Až později k tomu přibyla klasická výroba ze 
železa, což dnes představuje největší díl naší 
činnosti. 

 � Jak získáváte práci u zahraničních filmů? 
Specializujeme se na pohyblivé kovové dekorace 

a  takových výrobců u  nás v  republice moc není – 
možná tři, čtyři. Takže české dceřiné kanceláře 
zahraničních filmových produkcí o nás vědí a podle 
potřeby nás samy oslovují. Nebo nám volají architekti, 
kteří zrovna pro nějaký film pracují. Se spoustou 
z nich se známe z dřívějška, z devadesátých let, kdy 
jsme se potkávali při realizacích interiérů stylových 
restaurací, obchodů a bytů po celé Praze. Kované, 
ocelové věci v interiérech byly tehdy velmi módní. 
V poslední době máme ale tolik práce kolem reklam 
a filmu, že nám na nějaký kovaný nábytek či vrata 
vůbec nezbývá čas. 

 � Jste tak malá firma?
Ano, jsme spíš taková přátelská komunita lidí, kteří 

tuhle práci dělají, protože ji mají rádi. Jsou mezi námi 
výborní elektrikáři, zámečníci, soustružníci, téměř 
všichni ze Psár a z blízkého okolí. Pouze jeden z nás 
dojíždí ze Slovenska. Jiní dva kolegové Slováci, kteří 
sem původně rovněž dojížděli, si tu postupem času 

našli partnerky a už jsou z nich taky Psárováci. 
Jsme všichni kamarádi, nehodlám z  nás dělat 

žádnou velkou fabriku, tyhle ambice opravdu nemám.
 � Děláte víc do reklamy nebo spíš klasické filmy?
Z devadesáti procent děláme pro zahraniční klienty 

reklamní spoty, což jsou vlastně takové malé filmy. 
V  Česku jsou desítky zahraničních štábů, protože 
máme dobré osvětlovače, kaskadéry, ateliéry a navíc 
je tu levněji. Pokud jde o klasické velkofilmy, dělali 
jsme speciální pohyblivé dekorace například do 
Casina Royale s  Jamesem Bondem, do akčního 
Triple X nebo do pohádek bratří Grimmů. 

 � Co přesně si představit pod pojmem pohyblivá 
kovová dekorace?

Věci, které mají ve filmu nějaký pohyb. Nemusí to 
být vždy velká věc, klidně třeba jen zrcadlo, které se 
otočí kolem dokola, nebo stěna, která se promění 
v  jinou. Různé repliky zbraní, třeba fantastických, 
které se různě otevírají, mění v něco jiného a podob-
ně. Repliky důlních mašinek, ty jsme dělali pro 
dokumentární film o  stavbě švýcarského 
Gotthardského tunelu. Ale také repliky automobilů. 
Například do koprodukčního filmu Anthropoid 
o atentátu na Reinharda Heydricha jsme dodali jeho 
auto, což byl žigulík oblečený do kabátu mercedesu. 
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Lucie Kružíková, Pavel Smola

Benefiční Mikulášský večer v Domově LAGUNA 
proběhl úspěšně!

„Bylo nám ctí a  potěšením připravit a  s  týmem 
Domova Laguna Psáry uspořádat tak krásnou akci, 
jakou byl v sobotu 10. prosince 2016 Benefiční miku-
lášský večer v Domově Laguna Psáry“, říká zástupce 
neziskové organizace Důstojně, z. s. pan Pavel Smola. 

Benefiční Mikulášský večer byl určen jak návštěv-
níkům z Prahy a okolí, tak klientům Domova Laguna 
Psáry. Večer úspěšně propojil obě skupiny a společně 
je provedl cestou řady kulturních a  hudebních 
vystoupení. Večer měl dva cíle. Prvním cílem bylo 
udělat spokojenými a šťastnými jak běžné návštěv-
níky, tak dětské i dospělé klienty Domova Laguna. 
Druhým, neméně důležitým cílem, bylo vybrat peníze, 
ať už od sponzorů, partnerů, dárců nebo účastníků, 
na jasně definovanou aktivitu, která pomůže klientům 
Domova Laguna Psáry v  jejich nelehké cestě 
životem. 

V rámci benefičního večera vystoupila se skvělou 
hudební show kapela Lucie Revival. Jazzové vystou-
pení skupiny Petr Kroutil Orchestra nadchlo svou 

autenticitou a vánoční atmosféru podpořilo umění 
Ladislava Bubnára, jehož zpěv byl k  nerozeznání 
od zlatého slavíka Karla Gotta. Nechybělo ani vystou-
pení Františka Nedvěda mladšího s kapelou. Na děti 
čekal Mikuláš se svojí povedenou partou s dárečky 
pro všechny, česká premiéra interaktivního zpraco-
vání pohádky Jeníček a Mařenka, soutěže a výtvarné 
dílničky. Pro odrostlejší děti a puberťáky bylo připra-
vené vystoupení parkouru a freerunningu Family of 
Move. Dospělí se mohli zapojit do diskuze a probrat 
aktuální společenská i politická témata s poslancem 
parlamentu ČR Františkem Laudátem. 

Vyhodnocení dětských soutěží, mezi které patřila 
také soutěž o nejhezčí dětský výkres na téma Namaluj 
svoje město, svoji obec tak, aby se ti líbilo tam žít, 
provedl poslanec parlamentu ČR, pan František 
Laudát. Kromě předání odměn dětským autorům 
nejkrásnějších prací předal poslanec Laudát zástup-
kyni Domova Laguna Psáry cenný dar od neziskové 
organizace Mluvte s  námi, z. s. – nový notebook 
Lenovo a také osobní finanční dar. 

Ladislav Bubnár pozval na premiéru pohádkového 
muzikálu, ve kterém zpívá jednu z  hlavních rolí, 
muzikálu Pražské sny na Vánoce, a zároveň předal 
dětem i  dospělým z  Domova Laguna Psáry 20 ks 
čestných vstupenek. Premiéra se konala 23. prosince 
v Divadle Hybernia. 

Na Mikulášský večer v Laguně naváže již tradiční 
zářijový LagunaFest 2017, který se bude konat 
v sobotu 2. září 2017 v areálu u rybníka Domova 
Laguna Psáry. Již teď můžeme prozradit, že program 
bude o něco více pohybový a sportovní, podle mož-
ností účastníků a klientů. 

Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Co�vše�se�událo�u hasičů�z Dolních�Jirčan�v roce�2016
Více požárů, méně technických zásahů. To jsou nejčastější druhy výjezdů naší jednotky za rok 2016. 
Začátkem minulého roku jsme během sněhové 

kalamity zasahovali u  nebezpečně nakloněných 
a spadlých stromů v Psárech, Dolních Jirčanech, ale 
i ve Studeném a Hlubočince. Požáry jsme likvidovali 
nejčastěji v  okolních obcích a  většinou se jednalo 
o požáry obytných domů, sklepů, střech a osobních 
automobilů. Naštěstí žádná z těchto událostí nebyla 
tragická, ve Vestci však došlo ke zranění dvou hasičů. 
U  dopravních nehod jsme zasahovali ve Vestci 
a v Měchenicích. Celkem naše jednotka zasahovala 
u 32 událostí. Pořídili jsme i nový systém navigace 
k zásahu, tablet a svolávací systém hasičů při výjezdu. 
Postupně nahrazujeme staré zásahové obleky za 
moderní, splňující nejpřísnější bezpečnostní poža-
davky. Loni se jednalo o dva nehořlavé komplety. Na 
vyprošťování osob zasypaných ve stavební konstrukci 
či na otevírání dřevěných i plechových střech zasa-
žených požárem jsme si pořídili motorový rozbrušo-
vací agregát Husqvarna Rescue s  diamantovým 
řezným kotoučem. Všechny tyto prostředky nám 
pomáhají k rychlému a efektivnímu zásahu v těžkých 
podmínkách požáru.

Mnoho času jsme též věnovali odborné přípravě. 
Taktické cvičení bylo provedeno v Jesenici u Prahy. 
Cílem cvičení byla likvidace vytékající chemické látky 
a následná dekontaminace zasahujících hasičů. Pro 
nácvik vyprošťování osob z havarovaných automobilů 
a výměnu zkušeností jezdíme do Milevska. Na zdejší 
soutěži jsme obsadili pěkné druhé místo. Ve vyproš-
ťování jsme soutěžili i  v  německém Osnabrücku. 
V družstvu Racing Rescue byli i naši dva hasiči, Jirka 
Hofírek a  Martin Zela. Byl to jeden velký zážitek 
s jednou velkou rodinou hasičů a záchranářů. 

Pilně cvičíme i záchranu tonoucích osob v ledu. 
Mráz a  silný proud řeky je silný nepřítel. Poslední 
výcvik se konal na soutoku Berounky s Vltavou při 
teplotě -10 stupňů. Bohužel každoročně několik lidí 
podcení sílu ledu a utone. I na tento druh záchrany 
jsme tedy připraveni. 

V letošním roce chceme i nadále držet již dobře 
zavedenou úroveň techniky a vybavení našeho sboru. 
Odborná příprava, požární sport, TFA, výchovné akce 
pro děti a mnoho dalších akcí nás letos ještě čekají. 

Zvládáme je i s vaší podporou.
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Martina Komrsková

Další zajímavý rok dolnojirčanských hasiček
 Minulý byl pro dolnojirčanské hasičky opět rokem 

zajímavým a  pestrým. V  oblasti požárního sportu 
jsme sice nebyly tolik aktivní, neboť jsme daly ten-
tokrát přednost soukromým a rodinným záležitostem, 
jako byla svatba členky Jany Remkové (nyní Kollerové) 
a porod další dcery Martiny Komrskové, ale i tak jsme 
zaznamenaly pár úspěchů, které stojí za zmínění. 
V 1. kole požárního sportu ve Psárech jsme běžely 
poprvé ve smíšeném družstvu a umístily se na krás-

ném 2. místě s časem 23:50. Dalších závodů požárního 
sportu ve smíšených družstvech jsme se tentokrát 
účastnily s  kolegyněmi SDH Psáry, a  to na třetím 
ročníku Vesteckého vodníka, kde jsme obsadily 
1. místo.

Sezóna cyklistických závodů „Kola pro život“ 
začala stejně jako loni pro Markétu Chvátalovou 
velkými úspěchy. S novým dresem SDH Dolní Jirčany 
výborně reprezentovala náš sbor. První závod 
tohoto cyklistického pásma se konal 23. dubna 
v  Brdech, kde obsadila ve své kategorii 2. místo, 
v  dalším závodě, který se konal 11. června na 
Ještědu, se umístila také na 2. místě a do třetice se 
23. července účastnila závodu na Karlštejně, kde 
byla opět druhá.

Prvním rokem nás také reprezentovala na běžec-
kých závodech RUNGO. V  září se tento běh konal 

v  Dolních Břežanech na trase dlouhé 10 km, zde 
obsadila 3. místo, v říjnu se závod pořádal v Praze 
v Divoké Šárce, kde na trase 7 km obsadila 1. místo.

Také Naďa Raušerová reprezentovala náš sbor, 
a to 19. listopadu na běžeckých závodech Runtour 
v Pardubicích. Zde byla trasa dlouhá 5 km a z 645 
běžkyň byla Naďa na velmi dobrém 370. místě.

Ani v  roce 2016 nechyběla podpora a  účast na 
kulturních akcích pro obec. 5. června to byl dětský 

den v Dolních Jirčanech, v září 5. ročník Pohádkového 
lesa a  v  prosinci účast na adventních trzích na 
Mikulášské taškařici.

Na závěr bych ráda zmínila oslavu našeho 90. výro-
čí. Připravily jsme scénku s parodií schůze na přípravu 
našeho výročí a jako hlavní dárek na počest tohoto 
výročí jsme vydaly pro děti knihu pohádek. Každá 
pohádka v  této knize vypráví příběh o  zajímavém 
nebo známém místě v naší obci a jeho okolí, proto 
kniha nese název Pohádky z Jirčan. Kniha vznikla díky 
inspiraci na loňské hasičské literární soutěži „Dávají 
za nás ruku do ohně“. Je možné, že v  budoucnu 
vznikne ještě pohádková kniha o Psárech.

Doufáme, že tento rok bude více času a možností 
na přípravu dalšího slíbeného divadelního předsta-
vení. Také bychom opět rády věnovaly čas přípravě 
na TFA a další hasičské a sportovní závody.

Markéta Větrovcová, SDH Psáry

Rok se Sborem dobrovolných hasičů Psáry
Rok 2016 pro nás byl velice úspěšný, což jsme 

zhodnotili v lednu na výroční valné hromadě.
Minulý rok jsme uspořádali mnoho kulturních akcí. 

První byl tradiční Masopust. Masopustní průvod 
tvořila spousta krásných a zajímavých masek, které 
prošly celými Psáry. Večer se uskutečnila masopustní 
zábava.

Další akcí byl Psárský sedmiboj. Tuto akci pořádá-
me ve spolupráci s obecním úřadem pro děti z celé 
obce. Na skále Vápenka je pro děti připraveno sedm 
disciplín, ve kterých mohou poměřit své fyzické 
a vědomostní zdatnosti a schopnosti. 

V červnu proběhl na psárském fotbalovém hřišti 
Dětský den. Děti i  organizátoři si tento den velice 
užili. Počasí nám přálo a disciplíny byly velice pove-
dené. Přes letní prázdniny jsme si všichni užívali 
krásného počasí a „volna od hasičů“.

Po načerpání nových sil jsme se v  říjnu všichni 
setkali na Havelském posvícení. Pro malé i  velké 
účastníky zde bylo o zábavu postaráno. Krom atrakcí 
pro ty nejmenší – vláčku, skákacího hradu a kolotoče 
– byl pro velké návštěvníky uspořádán tradiční fot-
balový zápas psárských žen v  převleku proti staré 
gardě psárských mužů. Po krásném utkání se všichni 
návštěvníci i hráči přesunuli do Hospůdky na hřišti, 
kde k poslechu i tanci hrála kapela SMEČ. 

V tomto roce byla jako pátá kulturní akce uspo-
řádána Mikulášská besídka. Ač přišlo málo dětí, 
besídka se velice povedla. Dětem jsme připravili 
několik her a různých soutěží. V závěru odpoledne 
přišli za dětmi i  Mikuláš, čert a  anděl a  rozdali jim 
drobné dárečky.

Kromě kulturních akcí pomáháme i  na akcích 
pořádaných domovem Laguna. Při Psáryfestu, 
Lagunafestu, Mikulášské besídce či dalších akcích 
zajišťuje naše jednotka požární hlídku. 

Náš sbor se také aktivně věnuje požárnímu sportu. 
V  roce 2016 nás reprezentovala tři družstva – dvě 
družstva žen a jedno družstvo mužů. Všechna druž-
stva se zúčastnila okrskového kola soutěže v požárním 
sportu v  Psárech a  Memoriálu Jaroslava Štíbra 
v Kamenném Přívoze. 

Družstvo žen A  okrskovou soutěž vyhrálo, čímž 
se dostalo do okresního kola v pražských Třebonicích, 
kde naše ženy získaly celkové 2. místo. 

Kromě požárního sportu se naše „nejsilnější žena“ 
Barbora Harenčáková věnuje i závodům v disciplíně 
TFA (Thoughest firefighter alive – Nejsilnější hasič 
přežívá). V  této disciplíně závodí nejsilnější hasiči 

i hasičky a během závodu si sáhnou až na dno svých 
sil. Barbora soutěžila v několika závodech Středočeské 
ligy, kde měla velice pěkné výsledky (3. a 1. místo). 

Nejen naši dospělí se věnují sportu, ale také naše 
děti si zaslouží veřejnou pochvalu. Na začátku roku 
jsme pilně trénovali na Uzlovou štafetu, ve které naše 
mladší družstvo získalo 8. místo a  starší družstvo 
7.  místo ve svých kategoriích. Výsledky štafet se 
započítaly do celkového hodnocení Hry Plamen 
2015/2016. Posledním kolem bylo okresní kolo, kde 
jsme skončili 10. v kategorii mladších a 7. v kategorii 
starších. 11. září jsme se zúčastnili XII. ročníku 
Memoriálu Jaroslava Zajíčka v požárním útoku druž-
stev mladých hasičů. V kategorii mladších žáků jsme 
obsadili 10. místo a v kategorii starších žáků místo 11. 
Také v říjnu jsme pokračovali v soutěžení. Započal 
nám další ročník hry Plamen pro rok 2016/2017. 
Závod požárnické všestrannosti jsme přípravou 
nepodcenili, a proto se naše nově založená přípravka 
umístila na krásném 6. místě, první hlídka mladších 
žáků na 16. místě, druhá hlídka na 23. místě, první 
hlídka starších žáků na 11. místě a druhá hlídka na 
13. místě. Abychom závodění neměli málo, 22. 10. 
jsme ještě jeli do pražských Cholupic na Orientační 
běh mladých hasičů a doprovodnou soutěž v uzlo-
vání. V  tomto závodě naše děti překvapily nejen 
pořadatele a  rozhodčí, ale i  samy sebe a  hlavně 
vedoucí. Přípravka přivezla 2. místo, mladší 
žáci  A  7.  místo, mladší žáci B 11. místo, starší 
žáci A 5. místo a starší žáci B 8. místo. V doprovodné 
uzlové štafetě získalo družstvo starších žáků B nád-
herné 3. místo.

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu našeho 
sboru, ze srdce děkujeme.
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Jiří Michna, zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
od�poloviny�listopadu�2016�do�poloviny�ledna�2017

 y 2. prosince ve večerních hodinách zajišťovala MP 
Jesenice dohled nad průběhem konání kulturní 
akce v  obci Psáry, Dolní Jirčany (Čertovský 
průvod).

 y 7. prosince v  dopoledních hodinách poskytla 
hlídka MP součinnost PČR Jílové a HZS Jílové při 
zajištění místa události v  ul. Hlavní, Psáry, kde 
došlo k většímu úniku provozních kapalin z náklad-
ního automobilu na pozemní komunikaci. Hasiči 
provedli likvidaci kapalin a  uvedli 
komunikaci do původního 
stavu. Strážníci po celou dobu 
zajišťovali místo havárie proti 
vstupu nepovolaných osob 
a  dohlíželi na bezpečnost 
silničního provozu. 

 y 11. prosince ve 14 hod. 
poskytla hlídka MP součinnost 
HZS Jílové při odstraňování 
stromu, který vlivem silného 
větru spadl na dráty elektrické-
ho vedení v ul. Jílovská a ohrožo-
val tak bezpečnost silničního pro-
vozu. Strážníci po dobu prací usměr-
ňovali provoz na pozemní komunikaci 
a zajistili místo události proti vstupu nepovo-
laných osob.

 y 12. prosince v 14.21 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o špatně stojících vozidlech v ul. K Halám, 
které brání v průjezdu ostatních vozidel. Po pří-
jezdu na místo zjistila hlídka dvě vozidla, která 
nerespektovala obecnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích. V  době kontroly se 
u vozidel nikdo nenacházel, proto strážníci událost 
fotograficky zdokumentovali a  umístili na oba 
automobily upozornění pro nepřítomné 
přestupce.

 y 14. prosince v 9.49 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení o opakovaném znečištění pozemní komu-
nikace při provádění stavebních prací v  ul. 
V  Halách, Dolní Jirčany. Po příjezdu na místo 
vedoucí stavby zajistil úklid uvedené 
komunikace.

 y 17. prosince v 9.00 hod. zajistila hlídka MP v ul. 

Lesní zraněného dravce (krahujce), který se prav-
děpodobně zranil o  dráty elektrického vedení 
a  nemohl létat. Strážníci ihned kontaktovali 
záchrannou stanici pro zvířata ve Vlašimi. 
Ve 14 hod. si zraněného dravce převzala pracov-
nice ČSOP Vlašim k odbornému ošetření.

 y 29. prosince v  11.46 hod. přijala hlídka MP tel. 
žádost o pomoc od majitelky psa, který se dopo-
ledne ztratil v  ul. V  Aleji. Strážníci provedením 

místního šetření zjistili, že toulavého 
pejska našel a odchytil muž v blíz-
kosti pekárny Laguna. Následně 
si psa od nálezce převzali a poté 
jej v  pořádku předali šťastné 
majitelce.
y 1. ledna v 11.30 hod. byla při 
provádění hlídkové činnosti zjiš-
těna pomalovaná čekárna auto-
busové zastávky Psáry. Událost 

byla zdokumentována a předána 
příslušnému odboru OÚ Psáry, 

Dolní Jirčany.
y  5. ledna v  13.09 hod. přijala hlídka 

MP oznámení o  nálezu psa v  ul. Ke 
Kukaláku. Následně byla zjištěna majitelka psa, 

která si jej v odpoledních hodinách převzala.
 y 19. ledna ve 21.15 hod. převzala hlídka MP nale-
zeného psa, který byl odchycen v ul. Sportovní, 
Psáry. Následující den se podařilo v součinnosti 
s  OÚ Psáry zjistit majitelku psa, která si svého 
mazlíčka ihned vyzvedla.

Fotbal
SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany – rozpis utkání 
– jaro 2017
zápasy venku  zápasy doma 

Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ 
ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

SO 25. 3. Dobrovíz / 15.00

NE 26. 3.
Hradišťko / 

15.00
Libeř B / 15.00

SO 1. 4. Holubice / 16.30 Libeř / 16.30
NE 2. 4.
SO 8. 4. Zlatníky / 16.30 Krňany / 16.30

NE 9. 4.
Zlatníky B / 

16.30
SO 15. 4. Rudná / 17.00 Davle / 17.00

NE 16. 4.
Bojanovice / 

17.00

SO 22. 4.
Tuchoměřice / 

17.00

NE 23. 4.
Jesenice B / 

17.00
Mníšek B / 17.00

SO 29. 4. Jeneč / 17.00
D. Břežany / 

17.00
NE 30. 4. Zvole B / 17.00
SO 6. 5. Hostivice / 17.00 Slapy / 17.00

NE 7. 5.
Průhonice B / 

17.00

SO 13. 5.
Měchenice / 

17.00

NE 14. 5. Vestec B / 17.00
Čisovice B / 

17.00
SO 20. 5. Roztoky / 17.00 K. Přívoz / 17.00
NE 21. 5. Klínec / 17.00

SO 27. 5.
Štěchovice B / 

17.00

NE 28. 5.
Hvozdnice B / 

17.00
Libeň / 17.00

SO 3. 6. Libčice / 17.00 Jílové B / 17.00
NE 4. 6. Pikovice / 17.00

SO 10. 6. Úhonice / 17.00 Radlík / 17.00

NE 11. 6.
D. Břežany B / 

17.00

SO 17. 6. Choteč / 17.00
Okrouhlo / 

17.00
NE 18. 6. Řevnice / 17.00
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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
web: www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
4. 2.–30. 6.
Škola základ života aneb výuka za časů 
našich prababiček
Interaktivní výstava se školními pomůckami a ukáz-
kami vyučování před více než 100 lety.

Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich občanů 156 52 500,-

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603�477�211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ÚNOR 2017, vyšlo 2. 3. 2017
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Srdečně vás zveme na Masopust 
v Psárech, který se bude konat 

4. 3. 2017 od 12 hodin.

3. PLES
sportovců
pořádá SK Čechoslovan

KDY: 4. března od 20:00
KDE: Na Kopečku
KDY: 4. března od 20:00
KDE: Na Kopečku

Vstupenky v prodeji na recepci OLTEN a v restauraci Na Kopečku

Program:
klasická živá hudba kapely Tandem
občerstvení formou rautu
tombola, dražba, zábava

Rádi vás všechny uvidíme a výtěžek věnujeme dětem v SK Čechoslovan. 

Vstupné: 190,- Kč/os. v předprodeji, na místě 250,- Kč/os. (Cena zahrnuje večeři)

Nekuřácká akce!
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Odpolední bruslení s hudbou
 so 25. 2. 15.00–16.30
 ne 26. 2. 15.00–17.00
 so 4. 3. 15.00–17.00
 ne 5. 3. 15.00–17.00
 so 11. 3. 15.00–17.00
 ne 12. 3. 15.00–17.00
 so 18. 3. 15.00–17.00
 ne 19. 3. 15.00–17.00
 so 25. 3. 15.00–17.00
 ne 26. 3. 15.00–17.00

1  Dovolujeme si Vás pozvat na 
11. ročník tradičního pálení 
čarodějnic ve Psárech pod 
skalou

Přijďte se pobavit se svými přáteli a dětmi na 
krásném místě s  příjemnou atmosférou. 
Akce začne v 18.00 hod. dětskými soutěžemi, 
které ukončíme tradičně  vyhlášením soutěže 
o nejlepší masku. 

2  Přijďte na tradiční pálení 
čarodějnic na hřišti 
v Dolních 
Jirčanech

Jako každý rok na vás 
čeká oheň, občerstvení 
a pití pro všechny, 
děti navíc dostanou 
špekáček zdar-
ma. Okolo 
20. hodiny proběh-
ne vyhlášení nejlep-
ších masek. Večer se 
můžete těšit 
na skupinu 
Fishmeni.

ČARODĚJNICE 2017
30. dubna

Zveme vás na country večer, který se 
koná 21. dubna od 20 hodin v Restauraci 
Na Kopečku. 

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

oPtickÉ
PŘiPojení

digitÁlní
TELEVIZE

kvalitní
PodPora

ceny tarifů
již od

ÚVT s.r.o., 
stabilní společnost 
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Vám rádi 
poradíme.

www.uvtnet.cz
227 023 023

350,- kč

za měsíc

2016_A5vyska.indd   2 6/21/16   11:44 AM


