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 aktivit pro dospělé

Nevíte si rady?

Důležitá telefonní čísla
  poruchy vodovodu a kanalizace – VHS Benešov 

– pohotovost 24 hod. denně  317 721 866
  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – nepřetrži-

tá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239
  nevyvezené popelnice – Rumpold – ve všední 

dny v pracovní době 
 e-mail: kzehrovice@rumpold.cz, 312 658 057
 e-mail: cernosice@rumpold.cz, 251 640 846

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba
 775 775 978

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

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

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

Obecní úřad – úřední hodiny 
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
út, čt, pá – pouze podatelna a nahlížení do spisů

Sběrný dvůr – otevírací hodiny: 
středa 15–18 hod., sobota 9–13 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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Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

15. 9., 13 hod.
Fotbalový turnaj 

„starších pánů“
Hřiště v D. Jirčanech

13. 10., 13 hod.
Havelské posvícení

Hřiště v Psárech

18. 10., 15.30 hod.
Interaktivní pohádka 
Maxipes Fík
OÚ Psáry

20. 11., 19 hod.
Muzikál Hello Dolly
Divadlo Hybernia v Praze

28. 9., 11 hod.
Svatováclavské 

posvícení 
Na návsi v Dolních 

Jirčanech

12. 9., 18 hod.
Zasedání 
zastupitelstva
OÚ Psáry

12.–13. 10.
Volby do 
Zastupitelstva 
Středočeského kraje
OÚ Psáry

19

11. 10., 19.30 hod.
„Žena vlčí mák“

Herecký koncert 
Hany Maciuchové

SC Kamenice

20. 10., 13 hod.
Drakiáda, 5. ročník

Hřiště v D. Jirčanech

5. 9., 9.15 a 10.30 hod.
Cvičení seniorů
Laguna Psáry

6. 10., 12 hod.
 Cross 

Country II. ročník
Rybník Kukalák
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8. 9., 13–18 hod.
Pohádkový les

Hráz rybníka Kukaláku 
v D. Jirčanech

19. 9., 19 hod.
Neformální setkání se 
zástupci vedení obce

Restaurace Rubín

17. 9., 19 hod.
Neformální setkání se 
zástupci vedení obce

Restaurace Na Kopečku

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

19. 9., 15 hod.
8. setkání seniorů

OÚ Psáry

20. 9., 15.30 hod.
Interaktivní pohádka 

O Budulínkovi
OÚ Psáry
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RO Usnesení č. 103/16–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na stavbu vodovodní pří-
pojky pro č. p. 155 na Štědříku (mateřská škola) od: 
1. Zepris s. r. o. za cenu 199.122,- Kč bez DPH,
2. Plasson Praha s. r. o. za cenu 249.436,- Kč bez DPH.

II.  schvaluje
Provedení rekonstrukce vodovodní přípojky k č. p. 155 
(mateřská škola) od fy Zepris s. r. o. za cenu 199.122,- Kč 
bez DPH z důvodu předložení nejvýhodnější cenové 
 nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zadáním zakázky a přípravou 
smlouvy o dílo. 

RO Usnesení č. 104/16–2012
I. souhlasí

S přijetím nabídky na dodávku elektrické energie od 
stávajícího distributora (ČEZ Prodej, s. r. o.) se sníženou 
cenou.

RO Usnesení č. 105/16–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 

obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce) ve 
výši 5.700,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s uspořádáním memoriálu Karla Vondráčka.

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 106/16–2012
I. schvaluje

Přijetí účelového daru od sponzorů ve výši 15.000,- 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola 
a  Mateřská škola Psáry, který bude použit na  financování 
nákupu a instalace herních prvků na zahradě mateřské 
školy. 

II. schvaluje
Přijetí účelového daru od sponzora ve výši 18.615,- 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola 
a   Mateřská škola Psáry, který bude použit na financo-
vání nákup didaktických pomůcek pro mateřskou a zá-
kladní školu.

RO Usnesení č. 107/16–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 108/17–2012
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 

č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1. Paní J. M. na akci „Zahájení prázdnin“ na hřišti 

v  Dolních Jirčanech dne 7. 7. 2012.

RO Usnesení č. 109/18–2012
I. bere na vědomí

Rozhodnutí Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního pří-
spěvku ve výši 1 mil. Kč na projekt „Multifunkční 
sportoviště v Psárech – Dolních Jirčanech“.

II. pověřuje 
Starostu přípravou smlouvy o poskytnutí nadačního 
 příspěvku.

III. pověřuje 
R. Sedlákovou přípravou výběrového řízení na zhotovi-
tele předmětné stavby.

RO Usnesení č. 110/18–2012
I. schvaluje

Využití herních prvků z pobytové louky na Štědříku pro 
potřeby mateřské školy v návaznosti na rozhodnutí 
 zastupitelstva obce.

II. pověřuje 
R. Sedlákovou realizací.

RO Usnesení č. 111/18–2012
I. doporučuje

Na základě stížností občanů zastupitelstvu obce dopl-
nění grafické přílohy k Obecně závazné vyhlášce obce 
Psáry č. 1/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství o pozemky p. č. 621/5, 621/33, 
621/4 a 621/1.

RO Usnesení č. 112/18–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 113/19–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rekonstrukci  komunikace 
v ul. Krátká od:
1. Šlehofer stavební společnost s. r. o. za cenu 

169.764,- Kč bez DPH,
2. Čakus spol. s r. o. za 187.566,- za cenu Kč bez DPH,
3. SP spol. s r. o. za 172.602,- Kč za cenu bez DPH.

II. schvaluje
Zhotovení bezprašného povrchu komunikace Krátká za 
částku 169.764,- Kč bez DPH firmou Šlehofer stavební 
společnost s.r.o. a to z důvodu předložení nejvýhodnější 
cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zadáním zakázky a přípravou 
smlouvy o dílo. 

RO Usnesení č. 114/19–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na výměnu PVC v prostorách 
obecního úřadu (2. NP) pro potřeby dětského  klubu:
1. Pokorný – kladení podlahovin, s. r. o. za cenu 

35.807,- Kč bez DPH,
2. Jiří Chloupek, prodej a poradenství podlah za cenu 

40.047,50 Kč bez DPH.
II. schvaluje

Výměnu podlahové krytiny v prostorách obecního 
 úřadu (2. NP) pro umístění dětí do předškolního zařízení, 
které zde bude zřízeno, za částku 35.807,- Kč bez DPH 
firmou Pokorný – kladení podlahovin, s. r. o., a to z důvo-
du předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 115/19–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na výměnu koberce 
v   Domově Laguna Psáry po ukončení užívání prostor 
pro potřeby mateřské školy:
1. Pokorný – kladení podlahovin, s. r. o. za cenu 

31.365,50 Kč bez DPH,
2. Jiří Chloupek, prodej a poradenství podlah za cenu 

32.504,- Kč bez DPH.
II. schvaluje

Výměnu podlahové krytiny v Domově Laguna Psáry po 
ukončení užívání prostor pro potřeby mateřské školy za 
částku 31.365,50 Kč bez DPH firmou Pokorný – kladení 
podlahovin, s. r. o., a to z důvodu předložení nejvýhod-
nější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 116/19–2012
I. schvaluje

Navýšení kapacity Základní školy, součásti Základ-
ní  školy a Mateřské školy Psáry, IČO: 70840512, okres 
 Praha-západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze 145 
na 175 žáků, tedy o 30 žáků, s účinností od 1. 9. 2012.

II. schvaluje
Navýšení kapacity školní družiny, součásti Základní ško-
ly a Mateřské školy Psáry, IČO: 70840512, okres Praha- 
západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, z 90 na 140 
žáků, tedy o 50 žáků, s účinností od 1. 9. 2012.

III. schvaluje
Z důvodu ukončení Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor uzavřené mezi Obcí Psáry (nájemce) a Domovem 
Laguna Psáry (pronajímatel) zrušení místa poskytování 
předškolního vzdělávání a školní jídelny – výdejny na 
adrese Jílovská 138 a s tím související snížení  kapacity 
mateřské školy, součásti Základní školy a Mateřské 
školy Psáry, IČO: 70840512, okres Praha-západ, se síd-
lem  Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze 137 na 112 žáků, tedy 
o 25 žáků, s účinností od 1. 9. 2012.

IV. schvaluje
Podání patřičných žádostí o zápis změn v rejstříku škol 
a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje a na MŠMT.

RO Usnesení č. 117/19–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a panem 
R. P. – pozemek p. č. 351/5 k.ú. Dolní Jirčany. Výše finanč-
ního příspěvku je 258.400,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 118/19–2012
I. schvaluje

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípo-
jek infrastruktury mezi obcí Psáry a P. H. za cenu celkem 
14.707,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 119/19–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2012 ze dne 25. června 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2012 ze dne 2. července 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2012 ze dne 9. července 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2012 ze dne 23. července 2012Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení č. 31/6–2012
I. schvaluje

3. rozpočtové opatření na rok 2012 – navýšení 
o 1.900.000,- Kč.

Usnesení č. 32/6–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

č.  OH  09_12 mezi obcí Psáry (příjemce) a Nadací ČEZ 

( poskytovatel). Předmětem smlouvy je poskytnutí na-

dačního příspěvku za účelem vybudování sportovního 

hřiště v obci Psáry – Dolní Jirčany ve výši 1.000.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 6–2012 ze dne 1. srpna 2012

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

12. září, 18 hod.
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RO Usnesení č. 120/20–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Panu R. P. – pozemek p. č. 351/5 k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 121/20–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zhotovení žlabů pro 
 odvod povrchových vod – komunikace Pod Strání od:
1. Lesopol s.r.o. za cenu 56.318,- Kč bez DPH,
2. PSS Bohemia s.r.o. za cenu 71.918 Kč bez DPH.

II. schvaluje
Zhotovení žlabů pro odvod povrchových vod v ul. Pod 
Strání v délce 67 m za cenu 56.318,- Kč bez DPH  firmou 
Lesopol s. r. o. z důvodu předložení nejvýhodnější 
 cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 122/20–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
č.  IP-12-6004957/VB/01 mezi obcí Psáry (budoucí po-
vinný) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí oprávněný). Před-
mětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na 

 pozemku p. č. 1061/7 k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
14.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 123/20–2012
I. revokuje

Bod I. Usnesení č. 116/19–2012 ze dne 23. 7. 2012.
II. bere na vědomí

Na základě konzultací s Krajskou hyg. stanicí Stč. kraje 
stanovení maximální kapacity Základní školy, součásti 
Základní školy a Mateřské školy Psáry, IČO: 70840512, 
okres Praha-západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, na 
170 žáků.

III. schvaluje
Navýšení kapacity Základní školy, součásti Základní ško-
ly a Mateřské školy Psáry, IČO: 70840512, okres Praha-
západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze 145 na 170 
žáků, tedy o 25 žáků s účinností od 1. 9. 2012.

IV. schvaluje
Podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a na 
MŠMT.

RO Usnesení č. 124/20–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2012 ze dne 6. srpna 2012

 9pravidelné pondělní a úterní svozy pytlů s odpady 
z chatových osad,
 9sekání, shrabání, naložení a odvoz trávy – ul. 
K  Junčáku, veřejné prostranství naproti hřišti 
v Dolních Jirčanech, Horní, K Lůžku, Pražská, náves 
Dolní Jirčany, Hlavní, hřbitov Psáry vč. přístupové 
cesty a hřbitov Dolní Jirčany, V Zahradách, sídliště 
Štědřík, Kutná, Jílovská, Sportovců, Psárská, 
Na  Kopečku, Dlážděná, Slunečná, Na Výsluní, 
Na Skalce, Nádržka Psáry, bývalá lokalita Central 
Groupu, Na Vápence,
 9prořezávání a odvoz větví v ulici K Junčáku, Psárská, 
Hlavní, Ve Stráži,
 9pravidelné týdenní úklidy sběrných míst, autobu-
sových čekáren a odpadkových košů, výměny 
pytlů v koších na psí exkrementy,
 9zametání chodníků – ul. Horní, Okružní, K Lůžku, 
Pražská, K Lesu, sídliště Štědřík, U Sv. Jána,
 9čištění příkopu v ulici Houbová,
 9natírání hracích prvků na dětském hřišti v ulici 
K Lesu,

 9škrábání krajnic a chodníků – ul. Pražská, Psárská 
a Hlavní,
 9čištění dešťové kanalizace v ulici V Zahradách,
 9čištění košů dešťové kanalizace na místních 
komunikacích,
 9natírání zábradlí u hnízd na separovaný odpad,
 9oprava čekárny na autobusové zastávce Psáry 
– u trafiky,
 9navážení štěrku a úprava komunikace Psáry – 
chaty, části ul. Hlavní,
 9pomoc při zajišťování akcí konaných k oslavě Dne 
dětí – Dolní Jirčany, Psáry,
 9bourací a zednické práce, odstraňování tapet ve 
II. patře v prostorách obecního úřadu spojené 
s  úpravou prostor pro potřeby mateřského 
centra,
 9stěhování vybavení MŠ z prostor Laguny vč. oprav 
a výmalby používaných prostor,
 9stěhování vybavení v základní škole,
 9instalace City bloků – chodník Dlážděná.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících červen a červenec

Informace z obce

Rekonstrukce Kutné 
skončila

Třináctka dostala novou 
střechu

Na budově č. p. 13 v Dolních Jirčanech, ve které 
jsou obecní byty a přízemí je využíváno jako školní 
družina, se kompletně měnila střešní krytina. Původní 
šindel byl již k nepoznání, do bytů zatékalo, střešní 
okna netěsnila. Původní krytina byla nahrazena opět 
šindelem a vyměnila se i všechna střešní okna.

Před opravou

Pokládka první asfaltové vrstvy 6. 8. 2012

Hotovo! Sobota 11. 8. 2012

Plánovaná oprava ulice Kutná v Psárech proběhla 
od 1 do 11. srpna. Na části chodníku, kde se pokládaly 
nové kabely elektrického vedení, byla provedena 
i výměna asfaltu za novou zámkovou dlažbu. 

 Jana Hrušková, pracovnice školní kuchyně a Jan 
Gajdoš, školník, připravují školu na 3. září
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Středočeský fond sportu a volného času poskytl v dotačním 
řízení fotbalovému klubu SK Čechoslovan finanční příspěvek 
ve výši 38 000,- Kč na provozní náklady spojené se zimními 
tréninky fotbalové přípravky.

D
E

Výběrová řízení a faktury 
na psárském webu

Jako výsledek protikorupčního auditu vedeného 
občanským sdružením Oživení byla na červnovém 
zastupitelstvu schválena nová metodika zadávání 
veřejných zakázek, která mimo jiné ukládá obci zve-
řejňovat na obecních stránkách nejen všechna výbě-
rová řízení a veřejné zakázky nad 40 000 Kč, ale rovněž 
uveřejňovat všechny zaplacené faktury s hodnotou 
nad 20 000 Kč. K tomuto účelu bude k 1. 9. 2012 
spuštěna na psárském webu aplikace, která umožní 
výběrová řízení i faktury prohlížet a třídit. První verze 
sledování veřejných zakázek je k dispozici již nyní, 
finální bude spuštěna až koncem prázdnin. 

Věříme, že toto opatření přispěje k větší transpa-
rentnosti a přehlednosti hospodaření vedení naší 
obce. 

V pátek 13. července jsme společně se starostou 
Milanem Váchou přivítali na OÚ experty Výboru pro 
politiku regionálního rozvoje Organizace pro eko-
nomickou spolupráci a rozvoj (TDPC OECD) v České 
republice. Setkání se zúčastnilo celkem 12 odborníků 
např. z Portugalska, Velké Británie, Spojených států 
amerických, Francie a zástupci ministerstva pro místní 
rozvoj.

Díky studii, do které byly zařazeny některé členské 
země OECD včetně České republiky, budou identifi-
kovány a vyhodnoceny vztahy mezi metropolemi 
a okolními obcemi a městy. Studie v ČR se zaměří na 
vybrané obce ve Středočeském kraji. Jednou z nich 
jsou Psáry.

Diskuse s odborníky OECD se z původně pláno-
vaných dvou hodin protáhla na téměř čtyři hodiny 
a zahrnovala problematiku samosprávy a státní sprá-
vy, dopravní obslužnosti, životního prostředí se 
zaměřením na řešení odpadového hospodářství, 
školství a zajištění sociálních a zdravotních služeb 
pro občany obce. Největším problémem byla vyhod-
nocena nedostatečná kapacita základního školství 
na Praze východ a západ.

Studie OECD bude ukončena příští rok a její výsled-
ky přispějí i díky naší spolupráci k efektivnímu využiti 

rozvojových politik a pozitivní prezentaci České 
republiky v ostatních členských státech OECD a záro-
veň přinesou cenné podněty pro další rozvoj obce 
Psáry. 

V minulých dnech nás potěšilo poděkování od 
ředitele Odboru rozvoje a strategie regionální politiky 
RNDr. Josefa Postráneckého za dobrou reprezentaci 
obce Psár, a tím i celé České republiky.

Setkání na OÚ Psáry se zúčastnili zástupci obce Psáry, čeští zástupci OECD a odborníci z Francie, Velké 
Británie, Portugalska a USA

Co je OECD?
OECD je fórem, na kterém 34 demokratických 

zemí společně řeší ekonomické, sociální a environ-
mentální výzvy globalizace. OECD stojí také v čele 
úsilí, které má napomoci vládám porozumět novým 
vývojovým trendům a polickým zájmům a reagovat 
na ně. Mezi takové oblasti patří správa a řízení spo-
lečnosti, informační ekonomika a výzvy spojené se 
stárnoucí populací. Organizace poskytuje platformu, 
na které mohou vlády porovnávat zkušenosti s růz-
nými typy politiky, hledat odpovědi na obecné 
problémy, seznamovat se s dobrými příklady řešení 
a pracovat na koordinaci domácí a zahraniční 
politiky.

Zahraniční odborníci diskutovali v Psárech
Srdečně Vás zveme 

v pondělí 17. září od 19 hod. 
do restaurace Na Kopečku

nebo ve středu 19. září od 19 hod. 
do restaurace Rubín na

neformální  
setkání 

se zástupci vedení obce.

? ! 9 


Přijďte si popovídat, svěřit se se svými 
problémy, zeptat se na to, co vás zajímá. 
Vaše názory jsou pro nás důležité! 

Na setkání, kritiku  
a možná i pochvalu se těší

Milan Vácha, starosta 
Vlasta Málková, místostarostka

Vlasta Málková, místostarostka 

Děkujeme všem, kdo nám zaslali fotografie do soutěže. 
Během měsíce září bude vybráno 12 nejkrásnějších snímků, které 

budou použity v obecním kalendáři pro rok 2013. 
S výsledky vás seznámíme v příštím zpravodaji.
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V říjnu 2012 proběhnou volby do krajských zastu-
pitelstev. Volební účast u krajských voleb je dlouho-
době nízká. Zeptali jsme se tedy Milana Váchy, sta-
rosty obce, jaký mají význam a proč jít či nejít volit.

 � Pane starosto, chodil jste ke krajským volbám 
v době, kdy jste se sám ještě aktivně v politice ne-

angažoval?
Ano, ale musím se přiznat, že jsem volil 

spíše podle preference stran na par-
lamentní úrovni, protože drti-

vou většinu jmen z voleb-
ních lístků jsem neznal, 

takže jsem volil 
spíše „značku“.

 � A proč si myslíte, že volební účast ve volbách 
do krajských zastupitelstev je tak nízká?

Domnívám se, že vychází z nepochopení funkce 
kraje. Mnoho lidí si neuvědomuje, v kolika oblastech 
kraj život v obcích ovlivňuje. Běžný občan s krajským 
úřadem téměř nepřijde do styku, ale pro nás, jako 
zástupce měst a obcí, je kraj klíčovým partnerem. 

 � Jaké oblasti kraj řídí?
Těchto je mnoho. Mezi stěžejní patří školství,  silnice 

II. a III. třídy, dopravní obslužnost, zdravotnictví, 
sociální služby, záchranné sbory. Samostatnou kapi-
tolou jsou nechvalně známé krajské dotace. Dobře 
fungující krajské zastupitelstvo a úřad jsou pro obce 
důležité.

 � Obec Psáry spadá pod Středočeský kraj. Jste 
s jeho fungováním spokojen, nebo si od podzim-
ních voleb slibujete zlepšení?

Současná situace ve Středočeském kraji je díky 

kauze Davida Ratha velice komplikovaná. Nejedná 
se pouze o mediálně známé přerozdělování peněz 
na kraji. Politizace nepříjemně pronikala i do běžných 
záležitostí. Vzpomínám si, jak jsme ještě 24 hodin 
před plánovaným prvním výjezdem nové autobusové 
linky č. 344 na Smíchov neměli jistotu, že opravdu 
vyjede. Účastníky povolovacího řízení totiž byli jak 
Středočeský kraj (ČSSD), tak hl. m. Praha (ODS) a naše 
autobusová linka se stala nástrojem v souboji těchto 
dvou rivalů. Každopádně po volbách očekávám 
zklidnění a zlepšení situace. 

 � A to bez ohledu na to, jak volby dopadnou?
Předpokládám, že po aktuálním působení nepsa-

né koalice ČSSD a KSČM dojde ke změně. Osobně 
se angažuji v hnutí Starostů a nezávislých, které 
i letos kandiduje společně s TOP 09. Měl jsem mož-
nost v posledních letech spolupracovat při řešení 
mnoha problémů s kandidáty na předních místech, 
zejména s paní Věrou Kovářovou a starostou Dolních 
Břežan Věslavem Michalikem. Společně se snažíme 
řešit nedostatečnou kapacitu škol, odpadové hos-
podářství a finance na rekonstrukce silnic. Podařilo 
se úspěšně dotáhnout do konce boj za nový zákon 
o rozpočtovém určení daní, který obcím naší veli-
kosti přinese do rozpočtu významné finanční pro-
středky. Jsem přesvědčen, že díky své vytrvalé 
a poctivé práci mají velkou naději na dobrý volební 
výsledek. Krajské volby nejsou referendem o vládě, 
církevních restitucích a poplatcích u doktora, nýbrž 
o práci lidí, kteří znají středočeský region a jeho 
problémy.

 � Co byste jako starosta Psár a Dolních Jirčan 
vzkázal našim občanům?

Chtěl bych, aby si co nejvíce lidí pečlivě přečetlo 
volební programy, podívali se na jednotlivé kandidáty 
a jejich práci v předchozích letech a po zralé úvaze 
přišli 12. či 13. října k volebním urnám.

Lucie Libovická

Pochybné smlouvy, předražené zakázky, 
neprůhledné odprodeje bytů... těmito nešvary 
trpí mnoho radnic. A není divu, že to lidem 
vadí. Když už se některá z podobných kauz 
dostane před soud, viník se stejně nenajde. 
Byť nespravedlnost leckdy bije do očí, postupy 
po formální stránce splňují zákonné požadavky. 
To však snad nyní skončí. Jeden takový exem-
plární případ totiž občané vyhráli. Ve sporu 
mezi nájemníky domu a městskou částí Prahy 
5 byl vyřčen naprosto průlomový verdikt 
ústavního soudu, který konstatuje, že „správa 

(obce) je správou ve prospěch obce a nikoliv 
ve prospěch jiných subjektů“. Rozsudek jasně 
vymezuje povinnosti zvolených zastupitelů 
a pouhá formální správnost podle něj nestačí. 
Z celého nálezu předsedkyně senátu Ústavního 

soudu Vlasty Formánkové bych zde rád 
vyzdvihnul alespoň jeden naprosto zásadní 
odstavec, který svou kvalitou a pojetím samo-

správy dává naději dosud beznadějnému boji 
s nekalými praktikami. Verdikt jistě potěší kaž-
dého slušného občana a zaslouží si uveřejnění 

v našem zpravodaji.

V Dolních Jirčanech vznikne nové „oranžové“ 
multifunkční hřiště

Krajské volby

Duch versus litera zákona

Milan Vácha, starosta „Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní spole-
čenství občanů majících právo na samosprávu 
(článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní 
korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy), hospodařila 
s jí vyvlastněným majetkem prostřednictvím svých 
volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochyb-
ným charakterem tohoto hospodaření podlamovala 
důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa 
je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch 
jiných subjektů. Samostatné spravování obce 
zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) nezna-
mená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé 

obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu 
samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli 
by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou maji-
teli obce a že správa obce není poručníkováním 
těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce 
z  těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla 
formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat 
soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby 
takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě 
namířené a tudíž protiústavní chování zastupitel-
stva neaprobovaly.“

Milan Vácha, starosta

V areálu SK Čechoslovan Dolní Jirčany již delší 
dobu pustne asfaltový plácek, který ještě před něko-
lika lety sloužil místním volejbalistům, nohejbalistům 
i malým fotbalistům. Povrch tohoto hřiště ovšem již 
dávno nesplňuje požadavky na bezpečnou hru, a tak 
jsme během roku 2011 připravili projekt na jeho 
rekonstrukci. Na podzim se pro přestavbu a rozšíření 
na víceúčelové hřiště podařilo získat stavební povo-
lení. Hřiště je naplánováno jako víceúčelové, s umělým 
povrchem, bude oploceno a chtěli bychom zrealizo-
vat i umělé osvětlení. Tento povrch by měl být vhodný 

zejména pro volejbal, nohejbal, basketbal, malou 
kopanou, florbal, ale dokonce i na in-line hokej. 
Oranžové hřiště bude zdarma přístupné veřejnosti 
mimo hodiny vyhrazené pro žáky základní školy 
a sportovní oddíly.

Proč „oranžové hřiště“? Správní rada Nadace 
společnosti ČEZ vybrala na začátku léta náš projekt 
a  rozhodla se ho podpořit částkou 1.000.000,- Kč. 
Stavební práce by podle plánu měly začít již v září 
2012 a v listopadu hřiště přivítá první sportovce.
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28. září – Svatováclavské posvícení 
Na návsi v Dolních Jirčanech
Od 11 hodin až do pozdního odpoledne

 y tradiční staročeské speciality včetně oblíbených 
kachen a hus v restauraci U Suchánků a v restauraci 
Na Kopečku,

 y na návsi:
 – ochutnávka i prodej vín z bohatého portfolia 
firmy Neubauer & syn s. r. o.,

 – ochutnávka burčáku,

 – stánky se zajímavým a chutným zbožím.
Od 13 hodin

 y slavnostní zahájení 13.30 hod.,
 y šermířské vystoupení sdružení pro oživení historie 
Midgard, které zahrne ukázku výcviku raně stře-
dověkých válečníků, boj ve formacích, ukázku 

zbroje i četné souboje, které vyvrcholí vyřazovacím 
turnajem, při kterém zvítězí ten nejlepší,

 y kovář s kovadlinou a výhní předvede, že kovářské 
řemeslo je jen pro silné chlapy,

 y střelba z luku pro všechny zájemce,
 y pro potěšení přítomných pánů i dam zatančí 
svůdná břišní tanečnice,

 y vystoupení dětí z místní školy,
 y v průběhu celého odpoledne bude hrát živá hudba 
k tanci i poslechu,

 y grilované pochoutky.
Od 20 hodin 

 y posvícenská zábava v restauraci Na Kopečku, hraje 
skupina Fishmeni.

Muzikál Hello, Dolly! vznikl 
na motivy frašky Thortona 
Wildera dnes známé pod názvem 
D o h a z o v a č k a . 
Jednoduchý pří-
běh vdovy Dolly 
Leviové, která se 
živí jako dohazo-
vačka a jednoho 
ze svých zákazní-
ků – mrzoutského 
starého mládence 
– přiměje svým 
šarmem a kouz-
lem změnit se 
v  milého, galant-
ního muže, zpra-
coval Michael 
Stewart. Geniální 

hudbou jej opatřil Jerry Herman. 
Muzikál měl premiéru 16. ledna 
1964 v New Yorku a „rozdrtil” 

všechny dosavadní broadwayské 
rekordy. Ústřední píseň v podání 
Louise Armstronga (stejně jako 

slavná filmová 
verze s  Barbrou 
Streisand) obletěla 
celý svět a stala se 
n e s m r t e l n ý m 
hitem – právě tak 
jako celý muzikál. 
Ve zbrusu novém 
zpracování, pod 
režijní taktovkou 
Ondřeje Sokola, 
s  živým orchest-
rem se v titulní roli 
představí Ivana 
Chýlková, a to 
bez alternace.

Zapojte se do projektu 
„Nejkrásnější obraz“ 

Obrazy mají co říct... Podělte se s námi o příběhy 
vašich obrazů, o to, jaký obraz je pro vás ten nejkrás-
nější. Zašlete nám fotografii s „NEJ“ obrazem, který 
visí u vás doma. Připojte krátký příběh, proč je právě 
tento umělecký kousek pro vás důležitý a jaký k němu 
máte vztah. Cílem projektu je vytvořit publikaci, 
výstavu a umožnit všem zapojeným účastníkům 
společně se setkat, sdílet své dojmy a diskutovat nad 
obrazy. 

Vaše fotografie s osobními příběhy, vaším jménem, 
věkem, povoláním, místem bydliště a kontaktem 
zasílejte na: 
simicova.h@seznam.cz nebo pstepanova@seznam.cz, 
případně poštou na JOHAN, o. s., Havířská  11, Plzeň, 
301 00. Více na www.artbuffe.cz.

Paní Jaroslava svůj „nejkrásnější“ obraz okomen-
tovala slovy: „Tento obraz je mým nejmilejším, 
protože v sobě ukrývá příběh. Záleží jen na mé fan-
tazii, co si zrovna představím. Vidíte, je tam malá 
postavička, která se běží schovat před větrem 
a prudkým deštěm, asi do toho hradu. Možná jde 
někoho navštívit, možná je to její domov.“

13. října – Havelské posvícení
Od 13 hodin na hřišti v Psárech
Program

 y od 13  hod. fotbalový zápas 
starých pánů nad 50 let a psár-
ských holek od 15 do 70 let,

 y od 16 hodin mistrovský zápas 
SK Rapid Psáry a Hostivice,

 y zábavné odpoledne pro děti,
 y v průběhu odpoledne pose-
zení s heligonkami,

 y od 19 hod posvícenská zábava 
– hudba Václava Havlíčka, zpěv 
Doris,

 y občerstvení.

Sociální komise

Dobře vykrmená husa, zabijačka z domácího pašíka, koláče, taneční zábavy a pouťové atrakce, to vše 
jsou již tradiční atributy českého posvícení, které se v září a říjnu pořádá v mnoha městech i obcích. Letos se 
naši občané mohou v rozmezí čtrnácti dnů těšit rovnou na posvícení dvě. 

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

K podzimu patří posvícení Máte rádi muzikály, ale notoricky známý příběh 
vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka, 
jste na českých divadelních prknech ještě neviděli? 
Pokud stále nejste rozhodnuti, přesvědčí vás jistě 
zpráva, že v hlavní roli uvidíte Ivanu Chýlkovou! 

Původní cena jednoho lístku byla 699,- Kč, mís-
tostarostce Vlastě Málkové se ale podařilo pro 
zájemce zajistit vstupenky za pouhých 350,- Kč! 

A  k  tomu jako bonus, díky ochotě pana Jakuba 
Adámka, je doprava autobusem až do pražské 
Hybernie opět zdarma! 

Lístky jsou k zakoupení v pokladně OÚ Psáry 
v úředních hodinách. 

Doprava zdarma ze zastávek Psáry, OÚ Psáry 
a Dolní Jirčany u kostela, odjezd v 17.20 hod.

Pojeďte s námi na muzikál Hello, Dolly! 
v úterý 20. listopadu od 19 hodin v divadle Hybernia v Praze
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Pozvánka na 8. setkání 
seniorů dne 19. září od 
15 hodin na OÚ Psáry

Členky sociální komise srdečně zvou všechny 
místní občany důchodového věku na další 
setkání a zahájení cyklu PUTOVÁNÍ PO SVĚTĚ. 
První „zastávkou“ bude Nepál. 

O svém třínedělním putování okolo 
Annapurny, jedné z osmitisícovek, toulání v san-
dálech s batohem na zádech, čistém vzduchu, 
laskavých lidech a místech, kde nejsou mobily, 
televize a většinou ani elektřina, bude vyprávět 
Ing. Pavel Šťastný, CSc. Pokud se chcete dozvě-
dět, co táhne městského člověka do divoké 
přírody, která ještě stále odolává náporu civili-
zace, a prohlédnout si řadu krásných snímků, 
přijďte mezi nás! 

Oblíbené cvičení seniorů 
pokračuje! 

Cvičení začíná 5. 9. v 9.15 hod. nebo v 10.30 hod. 
Cvičení, které se stejně jako minulý rok koná v pro-
storech Domova Laguna Psáry, a to včetně místního 
bazénu, povede paní Lucie Dercsényiová. 

Zájemci si do konce srpna mohou na OÚ zaplatit 
cvičení na 5 měsíců (září–leden) za 1000 Kč. V každém 
kurzu je počet zájemců omezen, je tedy lepší nečekat 
na poslední chvíli. 

Dotazy zodpoví Vlasta Málková, místostarostka, 
tel. 602 714 101, e-mail malkova@psary.cz.
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Josef Moravec 80 let

Ludmila Buriánová 80 let

Marie Heráková 70 let
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Blahopřejeme našim občanům, kteří v září a říjnu  
oslaví významné životní jubileum

Registrace na www.skolapsary.cz. Informace o organizaci Pohádkového lesa najdete také 
na webových stránkách www.psary.cz, www.mcpohadka.cz a www.rcdomecek.cz.
Registrovaní účastníci se mohou těšit na občerstvení zdarma (buřtík, limonáda a sladké pečivo).
K 15. srpnu se zaregistrovalo již 140 dětí!
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Od ledna letošního roku, na základě dohody mís-
tostarostky Vlasty Málkové a ředitele Laguny Jakuba 
Adámka, zajišťuje pečovatelskou službu pro naše 
občany Domov Laguna Psáry. Po půlroce provozu byla 
díky velkému zájmu zcela naplněna plánovaná kapa-
cita 20 klientů a nebylo možné již další přijímat. Od 
srpna získal provozovatel souhlas s navýšením kapacity 
na dvojnásobek, což dává šanci dalším zájemcům. 

Pečovatelská služba je určena pro seniory od 65 let, 
osobám s chronickým duševním onemocněním, 
s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. 
Vedení Domova Laguna Psáry na výkon této činnosti 
přijalo pečovatelku paní Růženu Povolnou, která se 
osvědčila, a klienti si ji chválí. Její služby mohou vyu-
žívat denně v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin. 
V  této době jim zejména přiváží nákupy, pomáhá 
s osobní hygienou, běžným úklidem jejich domovů 

či asistuje při jejich cestě na úřady a za lékařem. 
Nabídku pečovatelských a asistenčních služeb vyu-
žívají především senioři, kteří si také oblíbili možnost 
pravidelné rozvážky chutných obědů, připravovaných 
v Laguně Psáry. Díky vlídnosti sympatického psár-
ského rodáka pana Nováka, který má rozvoz na sta-
rosti, se z obyčejného předání jídla v termonosiči 
stává pro mnohé občany příjemná společenská chvíle. 
Oblíbené jsou také masérské služby pana Karla, který 
po dohodě může za klientem přijet i domů. 

Půlrok provozu pečovatelské služby pro občany 
Psár a Dolních Jirčan hodnotí kladně i Gabriela 
Křížová, vedoucí úseku pečovatelské služby Domova 
Laguna Psáry: „Těší nás velký zájem lidí z této lokality 
a snažíme se jim maximálně vycházet vstříc. Vzhledem 
k tomu, že bydlím v Dolních Jirčanech, obraceli se na 
mne místní lidé se svými potřebami již dlouho předtím, 
než pečovatelskou službu převzala oficiálně Laguna. 
Jsem proto ráda, že můžeme všem od ledna nabídnout 
tak širokou škálu služeb a pomoci mnohým z nich 
v nelehkých životních situacích.“ 

Lucie Libovická

S Matějem Al-Ali a Tomášem Moravcem jsme se 
poprvé potkali v rámci národního finále výtvarné 
ceny EXIT v roce 2009 a dnes již máme za sebou 
několik společných výstav. Kurátory výstavy jsme 
tenkrát zaujali nejen svou prací, ale později i jemně 
nepřizpůsobivým chováním v rámci celé akce. 
Jednoduše jsme chtěli ze situace a místa vytěžit 
maximum pro celkovou instalaci, a přestože se naše 
umělecké vyjadřování často velmi liší, snažíme se 
tento motiv udržet ve všech společných pracích a jinak 
tomu nebylo ani při formování „stezky odvahy“. 

Výzva Culburb nás okamžitě zaujala, protože v ní 
vidíme silné společenské téma, které se ve skuteč-
nosti dotýká i těch, kteří v Psárech a Dolní Jirčanech 
nežijí. Vybranou městskou část chápeme jako mode-
lové místo dokládající svým vývojem důležitou spo-
lečenskou změnu po roce 1989. V jistém ohledu je 
pozitivně vnímáme jako „živé muzeum“, ve kterém 
je možné pozorovat, jakým způsobem se naše spo-
lečnost proměňuje a co tato proměna přináší. Psáry 
navíc známe osobně. Tomášova rodina má v horní 
části chatu několik generací a já jsem měl možnost 
s rodinou svého dobrého přítele zažít stavbu nového 
domu na přelomu 90. let minulého století. Projekt 
pro nás tedy představuje reflexi vlastní paměti a mož-
nost zapojit se do dialogu s místem a jeho komunitou, 
které pro nás není zcela cizí.

„Stezka odvahy“ by proto měla přiblížit novo-
dobou urbanizaci Psár a s ní spojené termíny. 

V prostředí obce Psáry–Dolní Jirčany chceme 
vytvořit síť dvanácti informačních tabulek, popisují-
cích historii a vývoj obydlování obce v posledních 
dvaceti letech. Stezka vytvoří linii propojující původní 
centra obcí s nově strukturovanými oblastmi zástav-
by. Obsahem jednotlivých zastavení bude slovní 
popis obecné problematiky příměstských oblastí 

a různých zajímavostí spojených s jejich plánováním, 
strukturou atd. Kovové informační tabulky budou 
ukotvené ve veřejně přístupných místech na pozem-
cích obce. V centru obce plánujeme základní infor-
mační panel a současně bychom rádi vytvořili infor-
mační letáčky, které by celý projekt osvětlily i těm, 
kteří jej doposud neznají. Ve své podstatě stezka 
vychází ze systému naučných cest, určených k popisu 
přírodovědeckých nebo kulturních zajímavostí dané 
lokality, a my pevně věříme, že i Psáry a Dolní Jirčany 
mají kvalitu hodnou zachycení. 

Název našeho projektu je postavený na vzpomínce 
na dětské tábory, kdy jsme se s příjemným napětím 
a baterkami vydávali hledat dobrodružství a nová 
poznání. Do noci jsme se vždycky báli vykročit, ale 
nakonec jsme se vraceli nadšení z nových zážitků, 
jejichž pravou hodnotu jsme často pochopili až jako 
dospělí.

Za tým autorů Petr Dub
Autoři projektu:
Matěj Al-Ali www.alali.cz
Petr Dub www.petrdub.cz
Tomáš Moravec www.tomasmoravec.cz

Jak se stát klientem 
pečovatelské služby?

Kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech 
nebo přímo osobně v Domově Laguna Psáry sociální 
pracovnice. Ty si s vámi sjednají schůzku nebo při-
jedou za vámi domů, zhodnotí vaši situaci a pomo-
hou vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby 
(ke stažení na webu www. lagunapsary.cz). 
Kontakty:
  Zdeňka Adámková, sociální pracovnice, 

tel. 241 940 609
  Gabriela Křížová, vedoucí úseku pečovatelské 

služby, tel. 731 615 686

Pečovatelská služba se těší velké oblibě

Kmínová polévka a srbské žebírko s těstovinami 
paní Jiřině Líbalové, klientce pečovatelské služby, 
chutnalo.
Zleva: Jaroslav Novák, Jiřina Líbalová, Gabriela 
Křížová

CULBURB aneb Kultura na hraně

Projekt: Stezka odvahy aneb kdo se bojí, nesmí do města

Co Vás zajímá
 �  Dobrý den,

minulý rok se hodně mluvilo i psalo 
o pobytové louce, stále se na ní ale nic 
neděje. Ráda bych se dozvěděla, jaké 
má obec s tímto místem další plány.
Jana Votrubová
Odpovídá Petr Jaško, radní a předseda komise 
sportovní a životního prostředí

Před rokem a půl proběhla obcí hysterická diskuse 

včetně petice k zachování dětského hřiště na 
Štědřiku. Dětské hřiště bylo postaveno na pro-
najatých pozemcích bez řádného povolení 
a certifikace, a proto bylo nutné herní prvky 
odstranit a uložit do depozitu.

 Nyní to může vypadat, že se v této kauze 
nic neděje, protože na pozemku se stále nic 

nemění, ale není to tak. V průběhu času probíhala 
jednání o budoucím využití se stavebním úřadem, 
Pozemkovým fondem jako správcem pozemku 
a zejména s Arcibiskupstvím pražským, jako s před-
pokládaným budoucím vlastníkem. Tato jednání jsou 

poměrně zdlouhavá, což je dáno proměnlivou situací 
v předpokládaném vyrovnání státu s církvemi. Nakonec 
jsme dostali od arcibiskupství nabídku k  podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní za odhadní cenu. 
Tento krok by umožňoval zpracování nového projektu, 
veřejnou diskuzi nad jeho podobou a hlavně díky 
smluvnímu vztahu i možnost žádání o dotace.

 Bohužel, poslední červnové zastupitelstvo tento 
záměr neodhlasovalo (názory jednotlivých zastupitelů 
můžete vidět na videu ze zastupitelstva na obecních 
stránkách) a tudíž nastala poměrně obtížná situace. 
Proto bylo rozhodnuto o umístění některých herních 

prvků z depozita na zahradu ke školce, aby měly 
alespoň nějaké využití. 

 V současné době probíhá zpracování alespoň 
základní ideové studie o využití celého území, i když 
za nevyjasněných a tudíž ztížených podmínek. My, 
jako členové komise sportovní a životního prostředí, 
podporujeme rozvoj této oblasti i případný odkup 
pozemku, což je patrné ze zápisů komise. Osud 
a  podoba tohoto potenciálně atraktivního území 
záleží na vůli zastupitelů i ochotě vás spoluobčanů 
aktivně a konstruktivně se zapojit do veřejné diskuse 
na toto téma.

 předběžná vizualizace
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Elektronické žákovské už 
i v Psárech

S novým školním rokem bude pro žáky naší základ-
ní školy, či hlavně pro jejich rodiče, spuštěna služba 
elektronických žákovských knížek a online prohlížení 
učebních rozvrhů. Rodiče tak budou mít možnost se 
kdykoliv podívat na prospěch svých ratolestí. Spolu 
s tím bude možné zlepšit elektronickou komunikaci 
nejen rodičů s vedením školy, ale zejména s konkrétní 
vyučující. 

Každý žák na začátku školního roku získá přístu-
pové údaje do systému žákovských knížek odděle-
ného od školního webu. Tam bude mít možnost 
prohlédnout si nejen známky získané v daném škol-
ním roce, ale rovněž po celou dobu docházky včetně 
seznamu vyučujících. 

Zavedení systému elektronických žákovských je 
důkazem, že už nejsme jen vesnická malotřídka, ale 
škola, která děti zodpovědně připravuje nejenom 
pro druhý stupeň na velkých školách, ale především 
na život v moderním světě. 

Klubíčko od září  
na obecním úřadě

Pokud se v září vydáte na obecní úřad a uslyšíte 
v budově dětské hlásky, zpěv a hudební nástroje, 
nebude se nejspíš jednat o nácvik na nějakou kulturní 
akci, nýbrž o denní program dětí v Klubíčku. Dětský 
klub Klubíčko bude totiž od září fungovat již ve 
dvou klubovnách. Dopolední klub bude stejně jako 
v loňském roce provozován pro 12 dětí v RC Domeček. 
Klub s celodenním provozem bude otevřen v nově 
zrekonstruovaných prostorech budovy obecního 
úřadu ve 2. patře. 24 dětí zde bude mít k dispozici 
upravený byt 2+1 a hygienické zařízení přizpůsobené 
malým tříleťáčkům. Klub provozuje Rodinné centrum 
Dolní Jirčany, o. s. ve spolupráci a s podporou obce 
Psáry. Klubíčko je určeno pro děti, které se nedostaly 
do místní mateřské školy, a nabídne jim odborně 
připravený vzdělávací program, zajišťující komplexní 
rozvoj. Děti zde budou kvalifikovanými lektorkami 
vedeny především k samostatnosti v sebeobsluze, 
zdravým sociálním návykům, respektování pravidel 
a ostatních lidí, bude u nich rozvíjena sociální  empatie, 
schopnost komunikace i v zátěžových situacích, 
řečové dovednosti, logické uvažování, fyzická zdat-
nost, kreativní dovednosti, radost ze společné práce. 
Na děti čeká spousta výletů, divadélka, solná jeskyně 
i hravá výuka angličtiny. Nezbývá než věřit, že při-
pravený program bude pro děti natolik atraktivní, 
že nebudou mít čas na lumpárny, dupání a rámusení, 
které by rušily práci pana starosty a paní místosta-
rostky v kancelářích přímo pod klubovnou .

Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně ředitelky školy

Milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny se blíží ke konci a já věřím, že se vám 

všem líbily a dopadly podle vašich vysněných přání. 
Všichni víme, že se po odpočinku musí zase „do 
práce“, která školákům začíná vždy s příchodem 
měsíce září. Někteří se po prázdninách těší na kama-
rády ze třídy, někteří na paní učitelku a jiní na nové 
učebnice.

Ve školním roce, který nás čeká, se poprvé sejdeme 
3. září v 8.00 hod. ve škole. Žáci budou s třídními 
učitelkami do svačiny a v 10 hodin se všichni společně 
rozloučíme s prázdninami a zároveň přivítáme nový 
školní rok na zahradě mateřské školy, kde nás čeká 
celá řada různých překvapení a sportovních 
soutěží. 

Od září bude mít naše škola 7 tříd ZŠ a 4 třídy 
MŠ. V budově Hlavní 13 se bude učit 4. třída s paní 
učitelkou Matysovou a 5. třída s paní učitelkou 
Jakabovičovou. V hlavní budově Hlavní 12 se bude 
učit 3. A s paní učitelkou Michálkovou, 3. B s paní 
učitelkou Loukotkovou, 2. A s paní učitelkou 
Gajdošovou a 1. A s paní učitelkou Peterkovou. Třída 
1. B s paní učitelkou Matoušovou bude v budově 
mateřské školky. Všem, kteří budou potřebovat 
pomoc s učením, bude pomáhat paní učitelka Dlouhá, 
speciální pedagožka a školní psycholožka paní 
Vondrášková. 

V průběhu roku nás čeká Svatováclavská pouť, 
kde nás rodiče uvidí vystupovat a prodávat vlastní 
výrobky. Získané peníze věnujeme na sponzorování 
výuky žáků v rozvojových zemích. Připravovat se 
budeme na tradiční vánoční zpívání v kostele, na jaře 
poměříme své znalosti v testech Kalibro a celorepub-
likovém testování žáků pátých tříd. 4. třída se již nyní 
může těšit na výuku plavání, která proběhne 

v   druhém pololetí v rámci hodin tělesné výchovy. 
Na závěr školního roku se celá škola opět vydá na 
školu v přírodě. Budeme vybírat mezi Krkonošemi 
a  jižními Čechami. Paní učitelky plánují výlety za 
novými poznatky a návštěvy divadel.

Rodiče určitě budou mít zájem, aby děti trávily 
svůj čas co nejlépe, a tak bude jistě mnoho našich 
žáků navštěvovat školní družinu, ve které v letošním 
roce přibudou dvě nové paní učitelky. V odpoledních 
hodinách budou moci děti navštěvovat celou řadu 
kroužků – jazykové, pohybové, umělecky či letos 
poprvé i vědecky zaměřené. Atraktivní novinkou 
tohoto roku je kroužek „Věda nás baví“ a kurz zna-
kové řeči. 

Věříme, že páťákům, kteří nás letos opustili, se na 
nových školách bude dařit výborně a že se na nás 
přijdou někdy podívat a podělí se o nové zážitky 
a zkušenosti. 

Na vstup do základní školy se budou letos naši 
předškoláci připravovat ve dvou třídách mateřské 
školy: v oddělení Sluníček s paní učitelkou Čihákovou 
a Šmerglovou, v oddělení Ptáčat s paní učitelkou 
Štěpánkovou a Hubálkovou. V oddělení Motýlků 
bude i letos paní učitelka Kristen s paní učitelkou 
Gazdovou a nově přijaté děti budou patřit do oddě-
lení Broučků, kde se jim bude věnovat paní učitelka 
Heczková a Šormová.

Paní učitelka Dana Kristen byla pro nastávající 
školní rok jmenována zástupkyní ředitelky pro 
 mateřskou školu a školka tedy bude fungovat pod 
jejím vedením. Metodickou vedoucí zodpovědnou 
za vzdělávání v mateřské škole byla ustanovena paní 
učitelka Romana Čiháková.

Na viděnou se všemi dětmi i rodiči se těší paní 
učitelky a pracovníci školy!

Interaktivní pohádky
Pro nejmenší děti ve věku 2–6 let jsme připravili 

cyklus interaktivních pohádek. Děti zapojí všechny 
smysly: zrak, sluch, hmat, čich i chuť, budou naslou-
chat, zpívat, dramatizovat a samozřejmě i tvořit. 
S nejmenšími mohou zůstat rodiče, pokud jsou děti 
odvážné, bude o ně dobře postaráno, zatímco si 
rodiče třeba dojdou nakoupit. Akci organizuje 
RC Domeček ve spolupráci s OÚ Psáry, programem 
provází Petra Honková, povoláním knihovnice 
a lektorka dětského klubu Klubíčko.

Program probíhá v zasedací místnosti obecního 
úřadu, vždy od 15.30 do 16.15 hod. Vstupné 30,- Kč.

Rezervace míst na betakova@rcdomecek.cz
 20. 9. O Budulínkovi
 18. 10. Maxipes Fík
 15. 11. O kohoutkovi a slepičce
 13. 12. Rumcajs

Škola Mgr. Irena Vejsadová, ředitelka školy

Připravte se, 3. září začínáme
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 � Co bylo důvodem, aby škola zaměstnala školního 
psychologa?

Jedním z hlavních důvodů bylo jistě to, že 
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-
západ, se kterou škola v minulosti poměrně často 
spolupracovala, se sloučila s poradnou pro Prahu-
východ a její nové sídlo je až v Hrdlořezích. Škola 
proto navázala spolupráci s bližší poradnou 
v  Benešově, která je dopravně lépe dostupná, na 
objednání dítěte má však své termíny. Školní psy-
cholog je ve škole proto, aby mohl být k dispozici 
hned, mohl poskytnout konzultaci, poradil, co dál. 
Vstříc škole vyšel Obecní úřad v Psárech, který poskytl 
na školního psychologa finanční prostředky.

 � Pokud vím, působíte také na pražském gym-
náziu Budějovická. Máte zkušenosti i s menšími 
 prvostupňovými školami?

Zkušenosti s tímto typem škol jsem získala během 
práce v Pedagogicko-psychologické poradně 
Středočeského kraje, kde jsem spolupracovala s malý-
mi školami i mateřinkami například v Čerčanech, 
Mnichovicích, Stříbrné Skalici, Brázdimi, Veleni 
a v mnoha dalších. Dále jsem pracovala v Jedličkově 
ústavu, který zahrnoval jak MŠ, tak základní i střední 
školu a také speciální školu pro mentálně a tělesně 
znevýhodněné děti. Poté jsem se vrátila zpět do 
poradny a souběžně dělala školního psychologa na 
Gymnáziu Budějovická, kde působím dodnes.

 � Měla jste nějaké prioritní úkoly pro první 
 půlrok svého působení v naší škole?

Po dohodě s paní ředitelkou Vejsadovou bylo 
zprvu mým hlavním úkolem pomoci se zápisem do 
prvních tříd. Soustředila jsem se tedy na děti z mateř-
ské školy, účastnila se jejich denního programu, dělala 
různá předvyšetření a snažila se vytipovat děti, které 
nejsou pro školu zralé. Nezaostávají za svými vrstev-
níky většinou intelektuálně, ale spíše sociálně. 
Nevydrží sedět, ruší, mají úniky pozornosti. Děti jsme 
pak s písemným posudkem posílali do spádové 
poradny. Po zápisu jsem se začala věnovat i ostatním 
dětem, řešili jsme výchovné i výukové problémy 

v základní i mateřské škole. 
 � Můžete být v rámci možností konkrétnější 

a pojmenovat problémy v jednotlivých třídách? 
Škola měla v minulém školním roce dvě první 

třídy, v nichž byly i integrované děti se zdravotním 
oslabením, několik hyperaktivních dětí, v jedné třídě 
bylo využíváno služeb osobní asistentky dítěte. Výuka 
byla pro učitelky náročná, ale obě to výborně 
a s úsměvem zvládly. Ve 2., 3., 4. a 5. ročníku jsem 
zadávala screeningové diktáty, díky kterým se dají 
vytipovat žáci se specifickými poruchami učení. 
Diktáty společně se seznamem dětí, u nichž toto 
podezření bylo, jsem poskytla třídním učitelkám 

a doporučila, aby se rodiče obrátili na pedagogicko-
psychologickou poradnu. Intenzivněji jsem pracovala 
se 4. ročníkem, ve kterém se sešly silné dětské osob-
nosti, a kolektiv tak občas dělal dojem hlučné, někdy 
až nezvladatelné třídy. I v tomto případě měla třída 
štěstí na třídní učitelku, která uměla zlobily zklidnit 
tak, že nebyla narušena výuka ostatních dětí a v závě-
ru školního roku bylo patrné velké zlepšení. S touto 
třídou jsem intenzivně pracovala celý půlrok, zadala 
jsem u ní sociometrii (vyhodnocení celkového klimatu 
třídy prostřednictvím dotazníku, který vyplňují jednotliví 
žáci – pozn. red.) a teď jsem sama zvědavá, jak bude 
třída fungovat po prázdninách, kdy bude na škole 
nejstarší. V páté třídě jsem cítila smutek z toho, že 
se kolektiv rozpadne, děti se rozutečou do různých 
škol v okolí a některé z nich zamíří i do Prahy na 
víceletá gymnázia. Tyto děti docházely v rámci školy 
na přípravný kurz matematiky a českého jazyka 
vedený ředitelkou a zástupkyní školy. Třem z pěti se 
nakonec na vybrané školy podařilo dostat. V páté 
třídě jsem také zadala dotazník, ve kterém děti hod-
notily svou předchozí školní docházku. Byla jsem 
potěšena tím, jak děti dokázaly pochválit učitele 
i sebe, ale zároveň i pojmenovat své slabiny. 

 � Školní psycholog je v pozici nestranného  rádce, 
a to jak pro děti, tak rodiče i učitele. Nakolik si 
všichni zmínění berou vaše rady k srdci?

Obecně mohu říct, že nikoho do ničeho nenutím, 
jen nabízím svůj pohled na věc. U učitelek v mateřské 
škole, se kterými jsem spolupracovala na zdejší škole 
nejdelší časový úsek, mám radost z toho, že hodně 
z mých rad vyzkoušely, často za mnou chodily kon-
zultovat a vedly jsme společně několik dětí. S většinou 
rodičů se mi spolupracovalo dobře, moje pravomoci 
jsou však malé, nemohu například nutit rodiče pra-
videlně pracovat s dítětem, byť by mu to pomohlo 
právě před vstupem do školy. Pro děti samotné je 
povolání psychologa někdy až magické, mají tendenci 
se otevírat a svěřovat i s malými starostmi. U menších 
dětí je důležité, aby mým spoluhráčem byli rodiče. 
Případné problémy se zvládají mnohem lépe. Co 
dělat například s druháčkem, jehož rodiče jsou hodně 
ambiciózní, vyžadují od něj jedničky a docházku do 
spousty kroužků. Dítě by si přitom mnohem raději 
hrálo s panenkami nebo jen povídalo s rodiči a místo 
zahraniční dovolené touží po pobytu u babičky. 
A rodiče to třeba ani netuší.

 � Doporučila jste něco i vedení školy? 
Paní ředitelce jsem například doporučila zaměstnat 

speciálního pedagoga, který by s dětmi každodenně 
ve škole pracoval a ušetřil tak navíc rodinám čas 
i  peníze za dojíždění do poradny v Benešově. Jsem 
ráda, že speciální pedagog od 1. září do školy opravdu 

nastoupí a bude vypomáhat zejména v 1. třídách, 
kde se nikdy nesejdou děti na stejné úrovni a je 
potřeba s některými individuálně pracovat. Hodiny 
matematiky a českého jazyka se díky novému peda-
gogovi budou moci dělit na menší skupiny a odpo-
ledne si bude moci brát děti na nápravy čtení, psaní… 
Na škole, byť v menším rozsahu než dosud, budu 
působit i nadále, rodiče se na mne tedy i v tomto 
školním roce mohou obrátit jak telefonicky, tak 
e-mailem a sjednat si schůzku. 

 � Možná bychom měly zmínit, komu může školní 
psycholog svěřit výsledky svých pozorování. Jen 
rodičům, nebo i učitelům a řediteli školy? 

Školní psycholog má v kodexu etických norem 
jasně stanoveno respektovat zájem klienta a upřed-
nostnit ho nad zájmem svého zaměstnavatele. 
Výjimka se vztahuje pouze na děti týrané, u nich má 
psycholog ohlašovací povinnost. Škola mi poskytla 
místnost v mateřské škole, kde se s rodiči mohu 
nerušeně sejít, a tím se eliminuje obava rodičů, že 
budou ve škole viděni. Sejít se po domluvě můžeme 
i kdekoliv jinde. Zprávu z vyšetření dávám dvojmo 
pouze rodičům a připojuji doporučení, aby jednu 
kopii věnovali škole. Je ale jen na nich, jak se rozhod-
nou. Vždy říkám, že pokud mají odlišný názor na 
problém než já, mají možnost navštívit spádovou 
poradnu a vše konzultovat s dalším odborníkem. 
A  nakonec musím konstatovat, že za celou svou 
kariéru školního psychologa jsem se nesetkala s tla-
kem ze strany učitelů či ředitele, abych poskytla rodiči 
neodsouhlasenou informaci o žácích. 

 � Můžete na základě svých dlouholetých zkuše-
ností srovnat školu v Dolních Jirčanech s podob-
nými školami v jiných obcích? 

Velké pozitivum malých škol vidím v tom, že místní 
děti mají dobré chování, což připisuji příznivému 
vlivu vesnice a většímu obecnému dohledu nad 
dětmi než ve městech. Vážím si osobního nasazení 
učitelů v malých školách. Ve zdejší škole jsem nenašla 
žádného, kterého bych paní ředitelce nedoporučila. 
Na každém z nich bylo a je mnoho pozitivního, dob-
rého a přínosného, každý pracuje jinak, ale v celku 
mohou být rodiče s učitelským sborem základní školy 
spokojeni. Vím, že pedagogický sbor byl na začátku 
minulého školního roku v nejistotě a plný očekávání, 
co se bude dít po příchodu nového vedení. V pololetí, 
když jsem zde nastoupila, už bylo znát, že se situace 
klidní, nepadají žádné hlavy, a paní ředitelka dává 
učitelům velkou svobodu. Na druhou stranu očekává 
práci a snaží se, aby škola dobře fungovala a u dětí 
byly vidět výsledky. V tomhle jí velice fandím.

Kontakt:  psycholog@skolapsary.cz,  
tel. 739 323 074

Lucie Libovická

Na cestě do hlubin (nejen) študákovy duše
Statistiky posledních let jasně vypovídají o stále vzrůstajícím počtu žáků se specifickými problémy a potře-

bami, od učitelů jsou žádány nové metody práce a přístupy k dětem, autorita školy v očích rodičů i dětí klesá, 
z ředitelů jsou manažeři snažící se udržet kvalitní provoz školy se stále menším objemem finančních prostřed-
ků. Role školního psychologa, který nezaujatě naslouchá všem stranám, nabízí řešení problémů a ohlazuje 
hroty případných konfliktů, tak nabývá v této době stále většího významu. Školní psycholog již není nadstan-
dardní službou a výsadou jen velkých městských škol, ale jeho služby vyhledávají i menší vzdělávací zařízení. 
Od ledna letošního roku působí školní psycholožka Mgr. Libuše Vondrášková i na škole v Dolních Jirčanech.
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Během letošních prázdnin jsme možná i díky pro-
měnlivému počasí zatím naštěstí nemuseli, tak jako na 
jaře, zasahovat při lesních požárech. Výjezdy k událos-
tem nás však neminuly. Zasahovali jsme při požáru 
osobního automobilu ve Vestci a při požáru odpadu 
v garáži rodinného domku v Jesenici. Zde jsme se museli 
k požáru doslova prořezat skrz ocelová vrata. Zásah 
probíhal v nulové viditelnosti a s použitím dýchacích 
přístrojů jsme museli zvolit tuto obtížnou, ale jedinou 
přístupovou cestu. Po vstupu do garáže následoval 
vlastní hasební zásah a dále jsme odvětrávali přilehlé 
bytové jednoty, které byly částečně zasaženy kouřem 
z požáru. Naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví, jen 
majitel garáže doplatil na svoji neopatrnost při sklado-
vání nebezpečných hořlavin v uzavřeném a nevětraném 
prostoru. Několikrát jsme vyjížděli do Dolních Jirčan 
a Psár na likvidaci bodavého hmyzu, kdy oznamovatelé 
již vyčerpali všechny možné prostředky na jejich zne-
škodnění. Většinou se jedná o komplikované zásahy, 
částečně ve výškách a ve stísněných půdních prosto-
rách. Společně s  policií a psovody jsme připravovali 
pátrání po nezvěstné osobě v lesním prostoru v Dolních 
Jirčanech, které bylo nakonec odvoláno. Tento zásah 
byl pro nás nový, při přípravě na tuto akci jsme prověřili 
své možnosti jak po stránce osobního, tak technického 
nasazení. V našich možnostech bylo nasazení čtyřkolky, 
veškerého zdravotnického a spojovacího vybavení až 
po týlové zabezpečení zasahujících. Byl jsem překvapen 
množstvím dobrovolníků, dokonce i hasičských sborů 
z okresu Praha–východ, kteří nabízeli svou pomoc. 
I  když nakonec policie tuto akci odvolala, byli jsme 

dokonale připraveni na tento druh společného zásahu 
složek IZS.

Samozřejmě, že si v tomto letním čase také vybíráme 
dovolené, ale vždy tak, aby byl zachován náš hasičský 
výjezd alespoň v minimálním počtu hasičů. Nabíráme 
opět sílu před podzimním cvičením, požárním sportem 
a náročným výcvikem, který na nás čeká od září. 

Možná že je správná chvíle, v tomto „okurkovém 
období“, zavzpomínat na některá naše jirčanská NEJ:

 y Nejkurióznějším zásahem bylo sundání mladého 
kocoura z dvacetimetrového smrku pomocí horo-
lezecké techniky.

 y Největším co do počtu zachráněných zvířat byl 
náš zásah u převraceného kamionu s vepři.

 y Nejčastěji zasahujeme v Jesenici a Psárech.
 y Nejdále jsme zasahovali v Kamenném Újezdci při 
tragickém požáru chaty, kde zahynula jedna osoba.

 y Nejdelší zásah trval pět dnů a zasahovali jsme při 
povodních 2002.

 y Nejtragičtějším zásahem bylo vyprošťování dvou 
mladých obětí větrné smrště ve Vestci.

 y Nejbližším zásahem byla likvidace následků 
dopravní nehody v zatáčce před zbrojnicí.

 y Nejrychlejším zásahem byl požár dřeva u pana 
M., kde jsme zrovna vybírali příspěvky.

 y Ve společenském obleku jsme zasahovali ve 
Zdiměřicích, kam jsme vyrazili rovnou z hasičského 
plesu.

Krásný zbytek léta Vám přejí jirčanští hasiči 
a Miloslav Burián

SDH Dolní Jirčany Bc. Miloslav Burián, velitel

Léto přináší více požárů

Rok s rokem se sešel, a my se rozhodli uspořádat 
II. ročník XC závodu v Dolních Jirčanech. Zvolili 
jsme termín 6. října 2012 a celá trasa bude konci-
pována stejně jako v prvním ročníku.

Základní informace k hlavnímu závodu:
Závod bude odstartován v 12.00 hodin od rybníka 

Kukaláku. Zde bude také připraveno veškeré zázemí. 
Trasa je stanovena na 4 kola a celková délka trasy je 
necelých 40 km.

Pro zpestření a oživení celé akce jsou připraveny 
dětské závody, které budou probíhat v dopoledních 
hodinách. Kategorie budou rozděleny dle věku, a to: 
6–7 let, 8–9 let, 10–12 let a také podle pohlaví.

Kategorie Junior (do 18 let) bude kopírovat trasu 
hlavního závodu, a to v celkové délce 1 kola = cca 
10 km. Junioři budou startovat 5 minut po startu 
hlavního závodu.

Dotazy na pana ředitele závodu Mirka Zavřela
 � Jak jste hodnotil 1. ročník?
Já osobně velmi dobře. Dle mého byla trať pří-

jemná, závod byl velmi rychlý a myslím, že i technicky 
náročný.

 � Bude právě na trati nějaká změna?
Ještě nevím, ale pokusím se najít nějakou podob-

nou věc jako starostův výběžek. Letos jsem trať ještě 
nejel, takže uvidíme přímo na místě.

 � Co SYMBIO+ Cycling team?
No, stále někde jezdíme a dokonce i vyhráváme. 

Máme hodně přírůstků a v Jirčanech pomýšlíme na 
bednu.

 � Jsou nějaké změny v samotném závodu?
ANO, jede se o jedno kolo více.

 � Co dětské závody?
Ty bude mít na starosti Martin Pavlas, který bude 

chystat celou trať. Letos se určitě připravíme a bude-
me postupně informovat na našich webových 
stránkách.

 � Kde najdeme nějaké bližší informace k závo-
dům?

Na všem se intenzivně pracuje a po dokončení 
najdete veškeré informace na stránkách 
 www. symbiopluscycling.cz, kde bude na konci srpna 
otevřena sekce přímo k závodu, a to včetně 
přihlášení. 

 � A nakonec pozvání?
Myslím, že první ročník byl velmi dobrý závod, 

a proto by to letos mohla být pěkná tečka za cyklis-
tickou sezonou 2012. Přijďte si zazávodit 6. října do 
Dolních Jirčan, těšíme se na vás!

Sport

 Cross Country II. ročník

startujeme 6. října 2012!
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – podzim 2012
zápasy venku  zápasy doma Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
ml. žáci

D. Jirčany 
přípr. st.

SO 25. 8. Zbuzany / 
17.00

SO 1. 9. Zvole / 17.00
PÁ 7. 9 Roztoky / 

17.00
SO 8. 9. Choteč / 17.00 Hradišťko / 

10.00
NE 9. 9. Radlík B / 

17.00
Čisovice B / 

17.00
Dobřichovice / 

10.00
PÁ 14. 9. Zvole / 17.00
SO 15. 9. Čisovice / 

16.30
D. Břežany / 

10.00
NE 16. 9. Vestec B / 

16.30
Vrané B / 

16.30
Štěchovice / 

10.00
SO 22. 9. Dobrovíz / 

16.30
Hradišťko B / 

16.30
Zvole / 10.00

NE 23. 9. Vestec B / 
16.30

Kazín B / 
16.30

Roztoky / 
10.00

PÁ 28. 9. Řevnice/
Všenory/ 

17.00
SO 29. 9. Rudná / 16.30 Psáry B / 16.30 Dol. Jirčany A / 

16.30
Vrané/Zvole / 
10.00 (hřiště 

Vrané)

Vrané / 10.00

NE 30. 9. Klinec / 16.30
NE 7. 10. Jílové B / 

16.00
Průhonice B / 

16.00
Hradišťko B / 

16.00
Zlatníky / 

16.00
D. Břežany / 

10.00
Povltavská FA 
/ 13.00 (hřiště 

Hvozdnice)

Vestec / 10.00

SO 13. 10. Hostivice / 
16.00

Libeň / 16.00 K. Přívoz / 
10.00

NE 14. 10. Průhonice B / 
16.00

Průhonice / 
10.00

Čisovice / 
10.00

PÁ 19. 10. Jesenice B / 
16.00

SO 20. 10.
NE 21. 10. Horoměřice / 

15.30
Libeř B / 15.30 Libeň / 15.30 Mníšek B / 

15.30
Černošice / 

10.00
SO 27. 10 Měchenice / 

14.30
K. Přívoz / 

14.30
D. Břežany / 

10.00
Zlatníky / 

10.00
NE 28. 10. Libeř B / 14.30 Všenory B / 

14.30
Hradišťko / 

10.00
PÁ 2. 11. Č. Újezd / 

14.30
SO 3. 11. Krňany / 14.00 Pikovice / 

14.00
NE 4. 11. K. Přívoz / 

14.00
Měchenice B / 

14.00
Lety / 14.00 Průhonice / 

13.00

Srdečně Vás zveme na 
fotbalový turnaj „starších 

pánů“, který se koná dne 
15. září od 13 hodin 
na jirčanském hřišti.

Hledám pomocnici (nejlépe) 
studentku na úklid domu 
v Psárech a žehlení 2x týdně 

dopoledne. 
Své nabídky posílejte na adresu: 
char-julie@seznam.cz nebo 

volejte na 724 030 498.

My vyžehlíme,  
Vám čas ušetříme. 

Levné žehlení oděvů, 
ručníků, ubrusů a pod.

Iveta Herzánová 
Heyrovského 690, Psáry – Dolní Jirčany 

tel. 605 858 128

7 500,- měsíčně 
včetně jídla!
Těšíme se  

na Vás!

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
ml. žáci

D. Jirčany 
přípr. st.

SO 10. 11. Libčice / 14.00 Okrouhlo / 
14.00

NE 11. 11. Pikovice / 
14.00

Kytín / 14.00 Rudná / 10.00 Holubice / 
10.00

SO 17. 11. Úhonice / 
13.30

Hostivice / 
14.00

NE 18. 11. Radlík B / 
13.30

Okrouhlo / 
13.30

Vonoklasy B / 
13.30
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Nabídka volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro dospělé

V tomto školním roce nabídnou nejrůznější orga-
nizace v prostorách naší školy pestrý výběr volnoča-
sových aktivit. Již nyní je zajištěn kurz břišních tanců, 
jógy, pilates, rehabilitační cvičení s míči, výtvarné 
workshopy a kurz angličtiny. Aktuální informace 
hledejte na www.skolapsary.cz, sekce „kurzy pro 
dospělé“.
Kreativní workshopy pro dospělé

Večerní dílny pod vedením profesionální výtvar-
nice, MgA. Michaely Hájkové, pro všechny, kteří rádi 
vlastníma rukama tvoří. Workshopy jsou plánované 
jako cyklus seminářů, zahrnující nejrůznější výtvarné 
techniky.
22. 9., 19,00 hod. Dekorace s WASHI pásky
20. 10., 19,00 hod.  Scrapbooking – tvorba alb 

a přání
Cena jedné lekce v délce 3 hod. 300,- Kč včetně 

materiálu. Rezervace na kurzy@rcdomecek.cz
Kurz efektivního rodičovství

Rodičům dětí především ve školkovém věku nabí-
zíme třídenní akreditovaný vzdělávací seminář. 
Program pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, 
vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, 

 správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit 
konflikty a předcházet špatnému chování, s chutí 
a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších život-
ních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem 
svým dětem. Kurz je koncipován jako vyvážená kom-
binace teoretických částí a praktických či prožitkových 
cvičení.
KDY:  v sobotu 15. 9., 22. 9. a 6. 10. od 9 do 17 hod.
KDO:  kurz vede certifikovaná lektorka 

Mgr. Martina Běťáková
KDE:  ZŠ Psáry, Hlavní 12, Dolní Jirčany 
CENA:  dotovaná cena kurzu 600,- Kč. Manželé 

1000,- Kč
Přihlášky na kurzy@rcdomecek.cz do 5. 9. 2012

Hlídání dětí možno zajistit v RC Domeček, klub 
Klubíčko, cena dle počtu dětí, max. 300,-  Kč za 
sobotu.

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
19. 9., 19.30 hod.  300/280 Kč
„Hvězdy, jak je neznáte“
Talk show s Evou Holubovou a Janem Budařem
11. 10., 19.30 hod. 250–350 Kč
„Žena vlčí mák“ – vlídná komedie o  lásce, která 
přichází v každém věku. Herecký koncert Hany 
Maciuchové ve stylu představení Můj báječný rozvod 
(E. Balzerová) a Shirley Valentine (S. Stašová)
20. 11., 19.30 hod. 250/300 Kč
Kdopak by se konce bál
Travesti skupina SCREAMERS v roce 15. výročí svého 
založení uvádí nový pořad. Výpravná show o proroctví 
konce světa

Kultura

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. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: SRPEN 2012, vyšlo 27. 8. 2012
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Grafokom s. r. o. 
Uzávěrka dalšího vydání: 10. 10. 2012

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,-

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Přihlášky, informace a vstupenky:
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
TANČÍRNA 21. 9. a 19. 10., 19.30 hod. 

SK Čechoslovan Vás srdečně 
zve již na 5. ročník

DRAKIÁDY
20. října od 13 hodin 

na hřišti v Dolních Jirčanech

Kulturní centrum a městská knihovna 
v Jílovém u Prahy

15. září, 14–22 hod.
Dny evropského dědictví

Městské slavnosti s bohatým kulturním progra-
mem na Masarykově náměstí a v přilehlém parku.
Uvidíte: Trn v oku – taneční vystoupení, retro módní 
přehlídka „První republika“, fire show, Kvartet – 
Mafiánské etudy, divadlo Emilion a divadlo Elf – diva-
dla a zábava pro děti, ukázky práce četnictva z první 
poloviny minulého století v podání Četnické pátrací 
stanice Pardubice. Na závěr fire show a ohňostroj.
Zpřístupněné památky:

 y radnice a kulturní centrum – komentovaná pro-
hlídka prostor vč. návštěvy pracovny starostky, 
obřadní síně, šatlavy a prodejní výstavy obrazů 
(v 15.00, 16.00, 17.00 hod.),

 y regionální muzeum – výstava fotografií partner-
ského města Holzgerlingen (vernisáž v 10.00 hod.) 
Prohlídka expozic, na nádvoří rýžování zlata a ukáz-
ka ze života trampů (od 14.00 a 18.00 hod.),

 y Svatováclavská kaple – expozice obrázků žáků 
ZŠ Jílové u Prahy (od 14.00 do 18.00 hod.),

 y Kostel sv. Vojtěcha – otevřen pro veřejnost (od 
14.00 do 18.00 hod.),

 y Kostel církve československé husitské – prohlídka 
interiérů, zahrady a kostelní věže (otevřen pro 
veřejnost od 14.00 hod.) V 18.00 komentovaná 
prohlídka,

 y Štoly sv. Josefa, sv. A. Paduánského a štola Halíře 
– od 13.00 do 17.00 hod., zpřístupněny za 
poplatek.

9. října, 18 hod. 70 Kč
Koncert Jiřího Dědečka



2 zkušení maséři terapeuti 
s 10 letou praxí

HELENA BURDOVÁ ČERNÁ
ŠTEFAN BEDRNÍČEK

nabízí:
  léčebné masáže 
  lymfatické masáže 
  poradenství, odstranění psychických 

bloků
  diagnostika zdravotního stavu podle 

reflexních zón
  léčení bylinnými koncentráty
  numerologický rozbor osobnosti 

a partnerských vztahů
  kursy numerologie a reiki

Tel. 736 774 327
e-mail: lef.lef@seznam.cz
Horní Jirčany, K Chatám 63E
Praha 10, Charkovská 20

SLEVY A BONUSY I PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává 
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra 
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, 
modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! 
Stáří slepiček 14–17 týdnů – cena 159–170 Kč/ks. 

Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 20. září 2012.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.40 hod.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 
728 165 166 a 415 740 719

Prodej slepiček


