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KORONAMOBIL 728 052 123

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o.
605 255 145, 731 410 418 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum
725 334 384  poruchy a havárie 

nonsTop dispečink
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

PORUCHY V DODÁVCE EL. ENERGIE – ČEZ
800 850 860 nepřetržitá služba

POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA PLYNU
1239 pražská plynárenská – nepřetržitě

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE
775 775 978 nepřetržitá služba

OSTATNÍ PORUCHY
poruchy@psary.cz
241 940 454 tel. na oÚ psáry (v prac. době)

TÍSEŇ, HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ – HASIČI DOLNÍ JIRČANY
731 104 110, 604 796 128

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LAGUNA PSÁRY
731 615 686 Gabriela Křížová

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.

OBECNÍ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY

V případě hrozícího vzniku škod na majetku volejte mimo 
pracovní dobu, o víkendech a svátcích na tel.
602 754 837 / Milan Vácha, starosta
602 714 101 / Vlasta Málková, místostarostka
Více informací najdete na webových stránkách 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 zpra-
vodaj do schránek neroznáší, mohou si ho 
vyzvednout na obecním úřadě, v trafice nebo 
ve sběrném dvoře.

OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé a kamarádi,

blíží se vánoční svátky, již podruhé ovlivněné 

pandemií. Doufal jsem, že o covidu už nebudu 

muset psát. Ale nejde to jinak. epidemie nás 

ovlivňuje na  každém kroku, zpomaluje naše 

zakázky a stavební práce, omezuje náš volný 

čas, ochudila nás o adventní setkání na návsi, 

ve škole i  školce stále někdo chybí, zkompli-

kovala první volby do našeho žákovského par-

lamentu, našim seniorům brání v  jejich aktiv-

ní činnosti, kurzech a  vzdělávání. nebaví mě 

to, stejně jako asi většinu z Vás. investujeme 

spoustu energie, času a peněz do řešení dů-

sledků pandemie a  nesprávných rozhodnutí. 

Místo toho, abychom měli prostor budovat 

něco trvalého, co má smysl.

Ale nedá se nic dělat, žijeme s covidem. Mým 

největším přáním je, aby covid neměl fatální 

následky. Abyste Vy všichni a Vaši blízcí zůstali 

zdraví a abyste mohli společně oslavit Vánoce. 

Křesťanské vánoční svátky jsou o radosti, bytí 

pro druhé, vzájemné pospolitosti, ochotě da-

rovat a pomoci bližním.

A tak každému z Vás přeji radostné a pokojné 

svátky, krásné chvíle s  těmi, které máte rádi, 

a vědomí, že stejně jako Vaši blízcí jsou důleži-

tí pro Vás, i Vy jste důležití pro ně. A že je vždy 

na blízku někdo, kdo nabídne pomoc, když je 

potřeba. obzvláště v této těžké době!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

P. F. 2022 P. F. 2022P. F. 2022

P. F. 2022 P. F. 2022P. F. 2022

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
 10 Platby za odpady
 11 Co se v obci udělalo 10–11/2021
 14 Zpráva starosty
 16 Vodo hospo dář ství
 17 Vodné a stočné
 17 Poděkování
 18 Sociální pracovníci v Jesenici
 19 Rozloučení s Janou Valáškovou
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 20 Silvestrovský pochod
 20 Kalendář akcí pro seniory
 21 Betlémské světlo
 21 Vánoční setkání seniorů – ON LINE
 21 Blahopřejeme seniorům
 22 Vánoce a výzdoba v obci
 25 Fotosoutěž 2021 – vyhodnocení
 26 Cestovatelská přednáška
 27 Fotosoutěž 2022 – krása architektury
 29 Den Díkůvzdání ve „Třináctce“
STALO SE
 30 Dýňobraní
 30 Co se děje v lese po setmění
 34 Zapojení sousedů
VZDĚLÁVÁNÍ
 35 Strašidelně vzpomínkový den
 36 Rodičovské kavárny na 2. stupni
 37 Lesní výprava prvňáčků
 38 Malý stavitel města
 39 Liška ve školce
 40 Rafík a Michael – dětské skupinky
 42 Jak prožívat advent i Vánoce s malými dětmi
 43 Psárská pekárna Laguna
 44 Psina – Psárské informace a nápady
SPORT
48 Jirčanské léto a podzim plné sportu
50 Hodnocení fotbalové sezony
 52 Aktivity Sport Academy
 54 Fotbalové tabulky
 54 Městská Policie Jesenice
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2021 ze dne 3. 11. 2021

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha (online, od 17.55 hod. osobně), Vlasta Málková, Mgr. Martina 
Běťáková (online), olga Kramosilová, Vít olmr

RO Usnesení č. 106/31–2021

I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka a montáž herních prvků na dětské 
hřiště v Dolních Jirčanech“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od Alestra s.  r.  o. se sídlem 
Kuřim, Tišnovská 305, 664 34, iČ 29196485 
za nabídkovou cenu 579.435,58,– Kč bez 
DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem 
smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 107/31–2021

I. bere na vědomí
předložené cenové nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Dodávka a  montáž 
herních prvků na  dětské hřiště sídl. Štědřík 
v Dolních Jirčanech“ od:

1. Alesta s.  r.  o., iČ: 29196485 za cenu 
138.287,20 Kč bez DpH,

2. Dětská hřiště a fitparky, Fratišek smitka, 
iČ: 45399298 za cenu 251.615,– Kč bez 
DpH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky 
od Alesta s.  r.  o., iČ: 29196485 za cenu 
138.287,20 Kč bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu uzavřením 
smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 108/31–2021

I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Výměna skla ZŠ Amos“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od JAnoŠÍK oKnA – DVeŘe, 
se sídlem Lačnov, na Kopci 81, iČ 27763099 
za nabídkovou cenu 281.727,– Kč bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem ob-
jednávky.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 109/31–2021

I. souhlasí
s přerušením provozu Mateřské školy Štědřík 
v období od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 110/31–2021

I. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce psáry 
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 
4 tohoto opatření:

1. sJM Martin a  Zuzana Veselých – poze-
mek p. č. 976/14 v k. ú. psáry.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 111/31–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohody o umístění 

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
16. února 2022, 18 hod.

stavby č. iZ-12–6002591/1 mezi obcí psáry 
a  ČeZ Distribuce a.  s. č. iZ-12–6002591/1 
na  p.  č. 664/1 v  k.  ú. Dolní Jirčany za 
1.000,– Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu této smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 112/31–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. iZ-12–6002591/1 mezi 
obcí psáry a  ČeZ Distribuce a.s. č. iV-12–
6024332/1 na p. č. 664/1 v k. ú. Dolní Jirčany 
za 7.000,– Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu této smlouvy.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 113/31–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dí-
lo na  akci „oprava komunikace u  hřbitova 
psáry“ mezi obcí psáry a J. L. T. stavební spo-
lečnost s.  r.  o. předmětem dodatku jsou ví-
cepráce ve výši 29.435,– Kč a cena díla nově 
činí 1.075.155,– Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem toho-
to dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32–2021 ze dne 8. 11. 2021

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, 
Vít olmr

RO Usnesení č. 114/32–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o vymezení práv a povin-
ností mezi Českou republikou – Ministerstvem 
vnitra a  obcí psáry. předmětem smlouvy 
je úprava práv a  povinností v  souvislosti 

s  realizací centralizovaného zadání veřejné 
zakázky „cAs pro JsDHo a GŘ“.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
této smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33–2021 ze dne 16. 11. 2021

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, 
Vít olmr

RO Usnesení č. 119/34–2021

I. schvaluje
Výpověď smlouvy o dílo na opravy a údržbu 
veřejného osvětlení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 116/33–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohody o umístě-
ní stavby č. ip-12–6020536/VB/1 mezi obcí 
psáry a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 
141/4 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
náhradu 5.700,– Kč bez DpH.
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II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 117/33–2021

I. schvaluje
Záměr směny pozemků p. č. 1089/22, ostatní 
plocha o výměře 75 m² a p. č. 1112/2 zast. 
plocha o  výměře 14 m² za pozemek p.  č. 
68/2, ostatní plocha o výměře 50 m². cena 
směňovaných pozemků je stanovena znalec-
kým posudkem.
II. schvaluje
Záměr prodeje pozemku p.  č. 343/180, 
ostatní plocha o výměře 111 m². cena smě-
ňovaných pozemků je stanovena znaleckým 
posudkem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 118/33–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 22. 
12. 2015 mezi obcí psáry a Technickými služ-
bami Dolnobřežanska s. r. o. předmětem do-
datku je definice cen a počtu nádob na ob-
jemný, separovaný a  nebezpečný odpad 
uvedených v příloze č. 4.
II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 7 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. 8.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těch-
to dodatků a příloh.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 34–2021 ze dne 24. 11. 2021

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, olga Kramosilová, 
Vít olmr

RO Usnesení č. 119/34–2021

I. schvaluje
Výpověď smlouvy o dílo na opravy a údržbu 

veřejného osvětlení v obci s Jiřím Hladíkem. 
smlouva bude ukončena k 31. 1. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2021 ze dne 8. 12. 2021 ONLINE

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, 
Vít olmr, Martina Šmerglová, ing. Antonín rak, Bc. Miloslav Burián, ing. Jan Čihák, 
Tomáš pecháček, ing. Jitka svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Josef Žižka (příchod 
18.29 hod.)

Nepřítomni: Jan Honek, petr skřivan

USNESENÍ č. 42/5-2021

I. bere na vědomí
přednesenou zprávu starosty a místostaros-
tek o činnosti obce.

HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 43/5-2021

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 44/5-2021

I. schvaluje
7. změnu rozpočtu na  rok 2021 – navýšení 
o 2.654.916,1 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 45/5-2021

I. schvaluje
rozpočet obce psáry na  rok 2022 ve vý-
ši 124.096.412,- Kč jako schodkový – pří-
jmy ve výši 71.982.000,- Kč, použití pře-
bytku ve výši 52.114.412,- Kč a  výdaje ve 
výši 119.415.000,- Kč, financování ve výši 
4.681.412,- Kč. schodek bude kryt z přebyt-
ku minulých let (2021).
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 46/5-2021

I. pověřuje
radu obce psáry schválením rozpočtových 
opatření v  roce 2022, jde-li o  změny ve fi-
nančních vztazích k  jinému veřejnému roz-
počtu (dotace), bezodkladně.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 47/5-2021

I. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí psáry 
a  Františkem crkvou, Blankou crkvovou 
a  Danou crkvovou. předmětem smlouvy je 
směna obecního pozemku p. č. 1089/22, ost. 
plocha o výměře 75 m² a pozemku p. č. st. 

1112/2, zast. plocha o výměře 14 m² za po-
zemek p. č. 68/2, ost. komunikace o výměře 
50  m². směna se uskutečňuje s  doplatkem 
ve výši 144.195,- Kč ve prospěch obce.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 48/5-2021

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 49/5-2021

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou 
se stanoví poplatek za komunální odpad.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 50/5-2021

I. schvaluje
Vzdání se předkupního práva k  části po-
dílu obce Vestec, iČ: 00507644, se sídlem 
Vestecká 3, 252 42 Vestec, ve společnosti 
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., iČ 
037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 
252 42, zapsáno v  obchodním rejstříku ve-
deném u Městského soudu v praze oddíl c, 
vložka 236760, o velikosti:

a. 1,4 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 1.400,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o prodeji a koupi podílu obci 
Březová–oleško, iČ 44684983, se síd-
lem Hlavní 1143, oleško, 252 45 Zvole 
u prahy;

b. 6,1 % odpovídající vkladu do základního 
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kapitálu společnosti ve výši 6.100,- Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o prodeji a koupi podílu obci 
Dolní Břežany, iČ: 00241202, se sídlem 
5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany;

c. 6,9 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 6.900,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o prodeji a koupi podílu obci 
Libeř, iČ: 00241415, se sídlem Libeř 35, 
252 41;

d. 3,4 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 3.400,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o  prodeji a  koupi podílu ob-
ci okrouhlo, iČ: 00241504, se sídlem 
okrouhlo 44, 254 01;

e. 6,3 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 6.300,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o  prodeji a  koupi podílu ob-
ci ohrobec, iČ: 00241491, se sídlem 
U rybníků ii 30, 252 45, ohrobec;

f. 3,8 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 3.800,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o prodeji a koupi podílu obci 
Vrané nad Vltavou, iČ: 00241831, se 
sídlem Březovská 112, 252 46 Vrané 
nad Vltavou;

g. 6,7 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 6.700,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o  prodeji a  koupi podílu ob-
ci Zlatníky - Hodkovice, iČ: 00241873, 
se sídlem náves sv. petra a  pavla 113, 
25241 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky;

h. 8,8 % odpovídající vkladu do základního 
kapitálu společnosti ve výši 8.800,-  Kč, 
který obec Vestec prodá na  základě 
smlouvy o prodeji a koupi podílu obci 
Zvole, iČ: 00241890, se sídlem J Štulíka 
56, 25245 Zvole;

a  pověřuje starostu obce vystavením listin, 
potvrzujících vzdání se uvedených předkup-
ních práv a všemi úkony souvisejícími, jakož 
i  souhlasí, aby starosta obce k  jednotlivým 
úkonům případně zmocnil či pověřil další 
osobu (zejména advokáta);

II. schvaluje
Změnu zakladatelské listiny společnosti 
Technické služby Dolnobřežanska, s.  r.  o., 
iČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 
252 42, zapsáno v  obchodním rejstříku ve-
deném u Městského soudu v praze, oddíl c, 
vložka 236760 tak, jak je uvedeno v příloze 
tohoto zápisu (změna některých ustanove-
ní souvisejících s  převodem podílů na  spo-
lečnosti a úprava dělení zisku, včetně přijetí 
úplného nového znění společenské smlou-
vy), a  to tak, že jednotlivá ustanovení bu-
dou změněna s  postupnou účinností změn 
nejprve ke dni 1. 1. 2022 (změnový text 
č. 1) a následně opětovně s účinností ke dni 
30. 6. 2022 (změnový text č. 2 v souvislosti se 
vstupem nových společníků do společnosti) 
a  pověřuje starostu obce veškerými úkony, 
nezbytnými, nebo souvisejícími, včetně udě-
lování plných mocí advokátům k  tomu, aby 
za obec jednali;
III. schvaluje
Uzavření smlouvy o  prodeji a  koupi čás-
ti podílu ve společnosti Technické služ-
by Dolnobřežanska, s.  r.  o., iČ 037 11 617, 
se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, za-
psáno v  obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v praze oddíl c, vložka 
236760, ve znění, v jakém je přílohou tohoto 
zápisu mezi obcí Vestec jako prodávajícím 
a obcí psáry jako kupujícím, jejímž předmě-
tem bude prodej části podílu od společní-
ka obce Vestec v této společnosti o velikosti 
5,2 %, odpovídajícího vkladu na základní ka-
pitál společnosti 5.200,- Kč, za kupní cenu ve 
výši 5.200,- Kč obci psáry a schvaluje rovněž 
koupi části podílu za uvedenou kupní cenu 
a  pověřuje starostu obce uzavřením této 
smlouvy a  všemi úkony souvisejícími, jakož 
i  souhlasí, aby starosta obce k  jednotlivým 
úkonům případně zmocnil či pověřil další 
osobu (zejména advokáta);
IV. deleguje
s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení 
jako svého zástupce pro účast na veškerých 
budoucích valných hromadách společnos-
ti Technické služby Dolnobřežanska, s.  r. o., 
iČ 037 11 617 starostu obce a pověřuje jej 
hlasováním na  těchto valných hromadách, 
podpisem veškerých příslušných dokumentů 

a prováděním veškerých jednání a výkonem 
veškerých práv a povinností, jež bude obec 
psáry mít jako společník společnosti, jakož 
i  souhlasí s  tím, aby delegovaný zástupce 
zmocnil ke svému zastoupení vždy na jednu 
konkrétní valnou hromadu jím vybraného 
libovolného člena zastupitelstva obce psáry 
a také souhlasí s tím, aby delegovaný zástup-
ce zmocnil ke svému zastoupení na  všech 
valných hromadách konaných do 30. 6. 2022 
advokáta;
V. navrhuje
s jeho souhlasem znovuzvolení následujícího 
zástupce obce jako člena dozorčí rady spo-
lečnosti Technické služby Dolnobřežanska, 
s. r. o., iČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, 
Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstří-
ku vedeném u Městského soudu v praze, od-
díl c, vložka 236760, ing. AnTonÍnA rAKA, 
dat. nar. 26. července 1969, bytem U sv. Jána 
523, Dolní Jirčany, 252 44 psáry, z  důvodu 
brzkého konce jeho funkčního období jako 
člena dozorčí rady;
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 51/5-2021

I. schvaluje
poskytnutí odměn pro členy výborů a  ko-
misí za činnost v  roce 2021 dle zákona 
č. 128/2000 sb., o obcích dle přílohy č. 1 to-
hoto usnesení.
II. schvaluje
V případě souběhu výkonu více funkcí bude 
neuvolněným členům zastupitelstva poskyt-
nuta odměna až do výše souhrnu odměn za 
tři různé funkce v souladu s § 74 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 sb., o obcích.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 52/5-2021

I. souhlasí
s  poskytnutím mimořádné odměny uvol-
něné místostarostce Vlastě Málkové za rok 
2021 ve výši dvojnásobku odměny zastupi-
tele. odměna se poskytuje za mimořádný 
rozsah práce v sociální oblasti a přímém po-
řádání kulturních a společenských akcí. Dále 
za vedení a přípravu projektů obecní vodo-
hospodářské infrastruktury a  koordinace 

PŘÍLOHA Č. 1 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 5–2021

Jméno a příjmení Odměna Funkce
Hana ortová 2 800 Kč Finanční výbor
Michal Kroupa 2 800 Kč Finanční výbor
radka olmrová 2 800 Kč Finanční výbor

Jiří Římovský 3 000 Kč redakční rada
Jaroslav sokol 3 000 Kč redakční rada

naděžda Jakubková 1 500 Kč sociální komise
Michaela Hájková 2 500 Kč sociální komise
Martina Jedličková 3 000 Kč sociální komise
ivana Tesařová 1 000 Kč sociální komise
Květa Beldová 1 000 Kč sociální komise

ing. Aleš Laboutka 3 000 Kč stavební komise

Komise pro vzdělávání 
Kontrolní výbor se nesešel
celkem 26 400 Kč  

Uvedené částky = čistá odměna. Zákonné odvody odvede Obec Psáry. 







10 www.psary.cz  psárský ZprAVoDAJ / prosinec / 2021 11

bezpečnostních opatření v souvislostí s pan-
demií coViD. Také za realizaci projektu ka-
nalizační stoky „průtah psáry“ a napojení ob-
ce na posázavský vodovod.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 1 
(MÁLKOVÁ)/ ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 53/5-2021

I. bere na vědomí
navýšení cen vodného a stočného od 1. 1. 
2022 bez DpH. nová cena vodného činí 
55 Kč/m³ a stočného činí 42 Kč/m³ bez DpH.

HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 54/5-2021

I. schvaluje
Termíny veřejného zasedání zastupitelstva 
na rok 2022: 16. února, 20. dubna, 22. červ-
na, 21. září.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Co se v obci 
udělalo 10–11/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Zušlechťovací řez dřevin,
•	 dokončení sekání trávy a  úklid v  obci, pravi-

delná údržba traktoru, přezutí pneumatik,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 úklid a kontrola dětských hřišť, demontáž ne-

vyhovujících herních prvků a příprava na mon-
táž nových herních sestav – sídliště Štědřík 
a sK Čechoslovan,

•	 příprava voleb a volební místnosti,
•	 osazení nových dopravních zrcadel a doprav-

ních značek,
•	 čištění škarp, šachet a  vpustí dešťové kanali-

zace,
•	 pravidelná údržba a  zazimování květinových 

záhonů u  pomníků a  na veřejných prostran-
stvích,

•	 sběr odpadků v příkopech a na veřejných pro-
stranstvích,

•	 hrabání listí, sekání trávy a úklid hřbitovů,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany občanů,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-

krementy, úklid kontejnerových stání na třídě-
ný odpad, úklid autobusových zastávek včet-
ně vysypávání košů,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 

oblastí,
•	 oprava zámkové dlažby v ulici sportovní,
•	 úklid spadaných tašek z  kostela v  Dolních 

Jirčanech,
•	 oprava spadlé římsy a čištění okapů – rafík,
•	 příprava na Dýňobraní a noční bojovku a ná-

sledný úklid po akcích,
•	 čištění rybníku Junčák,
•	 pletí kruhového objezdu u školy Ámos,
•	 odstranění tújí, které byly v  havarijním stavu 

u pomníku v ulici V Aleji,
•	 odvoz panelů z  objízdné trasy za sběrným 

dvorem,
•	 oprava sítě u školy Ámos,
•	 oprava výtluků a spár,
•	 zametení listí z chodníků a komunikací,
•	 vybudování nového chodníku mezi ulicemi 

spojovací a Horní,
•	 pokládka nového asfaltového povrchu v ulici 

V Aleji,
•	 pokládka odvodňovacích žlabů v Kutné,
•	 oprava retardérů v Javorové,
•	 vykopání a  zabetonování otvorů pro vánoční 

stromy,
•	 vybudování nových skladovacích prostor ved-

le garáže u budovy úřadu,
•	 opakované opravy elektrického vedení a  ka-

belu veřejného osvětlení na Landoru,
•	 oprava povrchu účelových komunikací v k. ú. 

Dolní Jirčany i psáry,
•	 příprava techniky na zimu,
•	 příprava trvalkového záhonu v ulici Jílovská,
•	 příprava a instalace vánoční výzdoby.

Platby 
za odpady
Blíží se doba, kdy bude třeba uhradit platbu 
za odvoz směsného komunálního odpadu pro 
rok 2022. Díky systému zavedenému v  před-
chozích letech nebude ani letos nutné cho-
dit s penězi na úřad, ale bude možné provést 
platbu bezhotovostně na účet úřadu či pomocí 
Qr kódu, který obdržíte do svých e-mailových 
schránek (pouze ti kteří nám na obecním úřadě 
zanechali pro tento účel své e-mailové adresy).

naopak k mírným úpravám došlo v oblasti vý-
še poplatku za svoz komunálního odpadu, a to 
v  souvislosti se schválením zákona 541/2020 
sb., o odpadech, kdy je obec povinna změnit 
textaci oZV o  místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci tak aby 
nikoho nediskriminoval nebo nezvýhodňoval. 
proto obec zvolila model výpočtu dle rezervo-
vané kapacity (velikosti svozové nádoby), který 
odpovídá stávající praxi a stanovila poplatek ve 
výši 0,4167 Kč / 1 l odpadu. Ve výsledku pak 
roční poplatky vypadají takto:

 Typ sběrné nádoby Frekvence obsluhy 
1x za týden

pe pytel 120 l (52 ks)  2 600 Kč

první a každá další 
nádoba 120 l

 2 600 Kč

nádoba 240 l  5 200 Kč

nádoba 1100 l 23 835 Kč

pe pytel 120 l (20 ks)  1 000 Kč

občanům, kteří mají na  své popelnici známku 
s unikátním číslem loňského letošního jara, nemě-
ní se její velikost a při jejím vyzvedávání na obec-
ním úřadě zanechali e-mailovou adresu přijde 
e-mail s  informacemi, jak lze zaplatit. pro ostatní 
i nadále zůstává možnost platby v hotovosti nebo 
platební kartou přímo na obecním úřadě.

MOŽNOSTI PLATBY – SHRNUTÍ
1. Platba převodem na základě e-mailu z obec-

ního úřadu (jen pokud se nemění velikost 
popelnice) - e-mailem Vám přijde informace 
o částce, číslu účtu, kam platbu poslat a po-
chopitelně i ostatní potřebné. po zaúčtování 
platby Vám přijde e-mail s potvrzením o za-
placení, které bude sloužit jako „vstupenka“ 
na sběrný dvůr.

2. platba na  přepážce obecního úřadu psáry 
(v případě změn, nové nádoby, chataři nebo 
pokud Vám nedorazil mail s platebními úda-
ji) – naše referentky s Vámi sepíšou vše po-
třebné, vydají známku (pokud ji již nemáte) 
a současně vydají potvrzení o zaplacení pre-
ferujeme platby platební kartou, ale možná 
je pochopitelně i platba v hotovosti.

INFORMACE Z OBCE
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

REKONSTRUKCE ULICE 
NA VÁPENCE

 v přípravě

příprava projektu ulice na  Vápence se výrazně 
zpozdila. Došlo k  opakovanému projednávání 
s  občany z  lokality Vápenka, kteří měli výhrady 
k  řešení projektu. původní projekt se snažil vy-
užít omezený prostor v  maximální možné míře, 
s čímž nesouhlasili majitelé nemovitostí ve spod-
ní části ulice. připomínky byly relevantní a opráv-
něné. Došlo tedy k přepracování projektu, který 
se nově snaží nejenom zlepšit vzhled, ale také 
integrovat bezpečnostní prvky, které dopravu 
zklidní. po květnové kamerové zkoušce dochází 

k dopracování dešťové kanalizace, která ve velké 
části úseku chybí nebo ji nelze využít. projekt ta-
ké musí zkoordinovat uložení přívodu vody z no-
vě budovaného vodovodního přivaděče Želivka. 
V rámci projednávání žádosti o stavební povole-
ní jsme byli vyzváni k úpravě dopravního znače-
ní. policie Čr nesouhlasila se změnou na  režim 
„přednost zprava“ pouze v ulici na Vápence, ale 
požaduje rozšíření do širší lokality, aby byl sys-
tém pro řidiče předvídatelnější. se zahájením re-
alizace počítáme na jaře příštího roku.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

projektová dokumentace byla v  základních 
rysech připravena. po jednání s  občany, kte-
ří žijí v  této ulici a  zúčastnili se projednání zá-
měru na  obecním úřadu, jsme došli k  závěru, 
že zajistíme odstranění nevzhledných garáží 
a  nahradíme je parkovacími místy. projektová 
dokumentace byla dokončena a  v půli listo-
padu jsme podali žádost o stavební povolení. 

předpokládané zahájení prací je na jaře 2022.

REKONSTRUKCE KUTNÁ
 dokončeno

V minulých číslech Zpravodaje jsme informova-
li, že v rámci pokládky vodovodního přivaděče 
Želivka bychom ve spolupráci se středočeským 
krajem rekonstruovali ulici Kutná. cílem je jak 
úprava obrubníků a  vjezdů do přilehlých ne-
movitostí (což je investice obce), tak zejména 
spojení asfaltového povrchu z ukládky našeho 
vodovodu a zbývající plochy silnice. Je zájmem 

obce i kraje, aby byl položen asfalt v plné šíři. 
rekonstrukce měla navazovat na uložení vodo-
vodního přivaděče, ale bohužel kvůli dotazům 
uchazečů došlo k průtahům ve veřejné zakázce, 
kterou vypsal středočeský kraj. nakonec bohu-
žel nabídku nikdo nepodal, takže se výběrové 
řízení muselo opakovat. Druhé výběrové řízení 
již bylo úspěšné a zhotovitel byl vybrán, zakáz-
ka byla zahájena a  v listopadu i  dokončena. 
V současné době se ještě řeší oprava chodníku, 
který byl během realizace investičních akcí po-
škozen.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 v realizaci

postupně zastarává vybavení našich dětských 
hřišť. na  základě rozhodnutí zastupitelstva 
se přikročilo k  jejich modernizaci. pro hřiště 
na Štědříku a na hřišti v Dolních Jirčanech byl 
vybrán zhotovitel. společnost, která zakázku 
dodává, zahájila koncem listopadu zemní prá-
ce. Termín předání je konec března. pokud to 

však klimatické podmínky umožní, bude se 
v pracích pokračovat a firma možná stihne do-
končit vše dříve. situace na  Vápence je složi-
tější. Zastupitelé a aktivní obyvatelé, kteří jsou 
výhradně z této části psár, se již setkali a připra-
vují návrh, který by představili svým sousedům. 
po diskuzi obyvatel lokality a jejich následném 
hlasování by měl být závěr doručen zastupitel-
stvu obce.
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SANACE SVAHU V ULICI HLAVNÍ
 dokončeno

první etapa zabezpečení svahu v  ulici Hlavní 
proběhla již v roce 2014. Bohužel během roku 
2020 došlo ke zhoršení stavu a bylo nutno rych-
le zahájit zpevnění svahu, aby nedošlo k sesuvu 
komunikace. Zakázka byla vysoutěžena a  za-
čátkem října i  zahájena. povedlo se a  silnice 
byl zprůjezdněna již v polovině listopadu. Tato 
sanace v  hodnotě 2,8 mil. Kč sice není vidět, 
ale byla nutnou podmínkou, aby do budoucna 
mohla ulice Hlavní sloužit jako doposud.

OPRAVA ULICE HLAVNÍ
 v přípravě

na rok 2021 byla naplánovaná oprava komuni-
kace v úseku od dolnojičanské návsi ke studni 
u „domečku“. Bohužel nebylo možné akci zahá-
jit kvůli nutnosti sanace svahu v bezprostřední 
blízkosti. sanace svahu již je hotová, a tak mů-
žeme začít připravovat výběrové řízení.

OPRAVA CESTY K HŘBITOVU 
V PSÁRECH

 dokončeno

po postupné úpravě památníků a  v přímé ná-
vaznosti na dokončení opravy ulice Kutná došlo 
začátkem listopadu k opravě a rozšíření asfalto-
vého povrchu cesty k psárskému hřbitovu.

OPRAVA CHODNÍČKU V ULICI 
SPOJOVACÍ

 dokončeno

V listopadu se podařilo opravit spojovací chod-
níček mezi ulicemi spojovací a Horní, který je 
intenzivně využíván při cestě na náves, do školy 
či na autobus. Dostávali jsme podněty od obča-
nů, že povrch je již nekvalitní a zábradlí se v zi-
mě téměř nedá použít. Je pravdou, že zábradlí 
bylo dost daleko od samotného asfaltu, a  tak 
jsme se s přihlédnutím ke skutečně prudkému 
svahu a obtížné schůdnosti v zimních měsících 
rozhodli také pro instalaci nového zábradlí.
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Poděkování
Ing. Renáta Jašková, správa majetku

Děkujeme pánům Jaroslavu Kalouskovi, pavlu 
otrubovi a Josefu Baxovi za opravu okolí po-
mníku padlým u návsi v Dolních Jirčanech, kte-
rou provedli ve spolupráci s členy „rychlé roty“ 
bez nároku na finanční úhradu ze strany obce. 
Každý z  nich přispěl nejen svými řemeslnými 
dovednostmi, ale i  materiálem a  znalostmi. 
Díky nim dostal pomník novou tvář.

Vodné 
a stočné

Vlasta Málková, 
místostarostka

obec je vlastníkem vodohospodářské 
infrastruktury a  je povinna vytvá-
řet rezervu finančních prostředků 
na  obnovu vodovodu a  ka-
nalizace. proto je pro obec 
nutností mít plán financování 
a vytváření prostředků na jejich 
obnovu.

Dohled nad hospodařením má Ministerstvo 
zemědělství, a to jako příslušný orgán veřejné 
správy VaK. Záměrem hospodaření je dosažení 

situace, kdy je obec schopna financovat svou 
vodohospodářskou infrastrukturu sama z vlast-
ních zdrojů.

příští rok bohužel dojde k navýšení ceny vodné-
ho a stočného. Důvodem je nárůst inflace a ta-

ké nutnost nákupu většího množství vody 
z  vodního zdroje Želivka – posázavský 

vodovod, která je pro obec nepo-
měrně dražší než voda z  obecních 

vrtů a z vrtů Tondachu.

navýšení ceny pro rok 2022 
bude u vodného činit 2,57 Kč, 

tedy z  57,93  Kč na 60,50 Kč/m3, 
a u stočného 1,10 Kč, tedy ze 45,10 Kč/

m3 na  46,20  Kč. celková částka za vodné 
a stočné od 1. 1. 2022 bude 106,70 Kč. ceny 
jsou včetně DpH. 

Vodo hospo dář ství

Vlasta Málková, 
místostarostka

STÁČECÍ STANICE

Dokončili jsme práce na stáčecí stanici fekál-
ních vod z  fekálních vozů. původně jsme po-
čítali se začleněním stanice do intenzifikace 
ČoV psáry, ale doporučení správce TsDB bylo 
realizovat stanici již nyní. V našem mikroregio-
nu jsme byli jediní, kteří přijímali neměřené od-
padní vody. s  měřícím zařízením budeme mít 
přesný přehled o  množství, času a  o  původu 
odpadních vod. Stáčecí místo je pro zjedno-
dušení provozu umístěno mimo vnitřní areál 
ČOV. Řidiči fekálních vozů budou používat čip. 

Umístěné kamery zajistí obci dohled nad ČOV 
a provozem stáčecí stanice.

KAMERA

Technické služby Dolnobřežanska koupily pře-
nosnou kameru potřebnou ke kontrole vodo-
hospodářské infrastruktury. Zkušební kamero-
vá zkouška proběhla před obecním úřadem 
na kanalizační přípojce.

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ

Vodovodní přivaděč napojený na  posázavský 
vodovod stále není zprovozněn. přes veškeré 
urgence z naší strany nemáme dosud od zho-
tovitele – firmy imos – zkoušky potřebné k pře-
vzetí a kolaudaci vodovodního přivaděče. Bez 
kolaudace nelze přivaděč využívat. s vedením 
firmy imos jednáme. o výsledku a výši penále 
vás budeme informovat.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE 

„Přes překážky ke hvězdám.“ 

Sociální pracovníci v Jesenici 
Městský úřad Jesenice (jako pověřený úřad) zajišťuje prostřednictvím 
svých sociálních pracovníků činnosti a poradenství pro osoby v tíživé  
životní situaci. Na odbor občanských záležitostí (sociální pracovníky) se 
mohou obracet občané města Jesenice a dále také občané obcí Vestec, 
Psáry, Dolní Břežany, Průhonice, Ohrobec, Březová-Oleško, Zlatníky-
Hodkovice a Zvole.  

V jaké situaci se na sociální pracovníky můžete obracet? 
☹ Nevíte na jaké příspěvky a dávky máte nárok a nevíte 

si rady s formuláři? 
☹ Někdo v rodině vážně onemocněl a nevíte, jak zvládnout 

či zajistit péči? 
☹ Ztratili jste zaměstnání? 
☹ Máte problémy se závislostí? 
☹ Máte vy nebo někdo z vašich blízkých zdravotní postižení 

a potřebujete podporu? 
☹ Máte nízké příjmy na zakoupení základních životních potřeb 

(potraviny, drogerie)? 
☹ Nevíte, jak zvládnout ztrátu partnera či příbuzných? 
 
Poradenství (nejen u výše uvedených situací) vám mohou sociální 
pracovníci poskytnout v kanceláři úřadu, telefonicky, e-mailem nebo 
osobně přímo u vás doma.  
Obracet se na ně můžete ať už jste rodiče samoživitelé, osoby se 
zdravotním postižením, osoby v hmotné nouzi, pečující osoby, senioři, 
nebo jste se ocitli v tíživé situaci, se kterou si nevíte rady. 

 
V případě potřeby neváhejte kontaktovat sociální pracovníky 

 
Kontakt:        MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE 

Budějovická 303, 252 42 Jesenice 
kancelář č. 0.0.81 v přízemí budovy (vedle podatelny) 

 

Mgr. Dita ZEMANOVÁ, DiS      Miroslav MACH, DiS. 
tel.: 226 805 951, 602 431 473      tel.: 241 021 723, 702 208 133 
e-mail:dita.zemanova@mujesenice.cz  e-mail: miroslav.mach@mujesenice.cz  
  

V pondělí 6. prosince 2021 jsme se rozloučili s  Janou 
Valáškovou, která v  letech 2006–2010 vykonávala funkci 
starostky obce Psáry. Paní Valášková jako starostka usilovně 
pracovala pro rozvoj naší obce i komunity a za to jí patří vel-
ké ocenění a naše poděkování. 

Rád bych blízké rodině, přátelům i blízkým vyjádřil 
upřímnou soustrast. Děkujeme a vzpomínáme …

Milan Vácha
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

každý týden
úterý Jóga – pilates 10.00 škola
úterý Korálkování 15.00 Třináctka
středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna
čtvrtek Jóga se Šárkou 18.15 ZŠ

Reiky – po domluvě Třináctka
leden

5. 1. Trénování paměti 14.00 Třináctka
6. 1. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

10. 1. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
19. 1. Diskusní středa 14.00 OÚ
19. 1. Trénování paměti 14.00 Třináctka
20. 1. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

únor
2. 2. Trénování paměti 14.00 Třináctka
3. 2. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

14. 2. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
16. 2. Trénování paměti 14.00 Třináctka
17. 2. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

17. 2.
Setkání seniorů online –
Brána do Orientu 14.00 online

KALENDÁŘ AKCÍ
pro seniorY

Konání všech kurzů, akcí 
a setkání se bude řídit 
aktuálními hygienickými 
a epidemiologickými opatřeními.
Bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá Vlasta 
Málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

bude v  klubu seniorů Třináctka k  dispozici 
všem zájemcům každý druhý čtvrtek vždy od 
14 hod. Je potřeba se dopředu objednat: 
socialnipracovnice@psary.cz

MRAŽENÉ 
VITAMÍNY 
PRO SENIORY

naši senioři mohou na-
koupit zdravé mražené 
potraviny za výhodné ce-
ny bez nutnosti cestovat do firemní prodejny 
Agro Jesenice ve Vestci. objednané výrobky 
dovezeme do „Třináctky“, kde si je lze v urče-
ný den vyzvednout. ceník a  termíny dovozu 
na vyžádání zašleme.

Další info  trinactka@psary.cz

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Ivana Tesařová

Zveme vás na  silvestrovský pochod aktivních 
seniorů s trekingovými holemi. procházka před 
silvestrovským veselím se stala pravidelnou 
součástí zakončení starého roku. Kdo se chce 
přidat k  silvestrovskému putování, může bez 
předchozí rezervace přijít 31. 12. 2021 v 10 ho-
din k Obecnímu úřadu ve Psárech.

Milada Boušová
Jiřina Kratinová
Jiřina Kučabová
Jan Matuna
Václav Maxa
Margita Nová
Lenka Novotná

Luboš Nový
Libuše Poslušná
Milan Pospíšil
Jiří Rost
Petr Skřivan
Marie Solaříková
František Šeffner

Jana Šlingrová
Vlastimil Vávra
Jana Velebilová
Marie Vinecká
Karel Zvolský
Jaroslava 
Žemličková

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v lednu 
a únoru oslaví svá významná životní jubilea!

Vzhledem k probíhající nepříznivé epidemiologické situaci 
nebudeme navštěvovat seniory a blahopřát jim osobně.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
je plamínek zapalovaný každoročně před 
Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle 
tradice narodil Ježíš Kristus. Tento symbol 
pokoje a míru spojuje lidi na celém světě.

Betlémské světlo pro naši obec bude do-
vezeno z poutního místa Klokoty u Tábora, 
které je známé již od 13. století a je národ-
ní kulturní památkou. podle legendy se 
zde zjevila Madona v podobě krásné dív-
ky a byla vynesena na nebe. Kostel je tedy 
zasvěcen nanebevzetí panny Marie a poz-
ději se stal významným poutním místem. 
Betlémské světlo si můžete vyzvednout 
na dolnojirčanské návsi 23. 12. od 16 do 
18 hod.

Vánoční setkání 
seniorů – 
on Line
rok utekl jako voda a  my se těšíme na  dal-
ší vánoční posezení seniorů. Bohužel tak jako 
v  loňském roce jsme museli společné setkání 
ve Třináctce vzhledem k  nepříznivému vývoji 
epidemické situaci zrušit. o sváteční chvíle strá-
vené spolu ale nepřijdete. setkáme se v úterý 
21. 12. v 16 hod. online, kaž dý v bezpečí svého 
domova.

chybět nebude samozřejmě ani slavnostní pří-
pitek. Zaregistrovaným seniorům popřejeme 
osobně a  předáme vánoční pozornost i  když 
bez návštěvy v bytech. přijedeme ve dnech 20.–
21. 12. Zájemci o dárek a online posezení pište 
na trinactka@psary.cz, my Vám zašleme odkaz, 
po jehož rozkliknutí se k nám připojíte.

Těm, kteří se připojit nechtějí nebo nemohou, 
přejeme krásné a  pohodové Vánoce, do no-
vého roku hodně štěstí, pohody, dobré nálady 
a pevného zdraví.
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Vánoce 
a výzdoba  
v obci

Vlasta Málková, 
místostarostka

Ani v  letošním roce nám epidemiologická 
 situace nepřála. Čísla nakažených se stále zvy-
šují a  my jsme byli nuceni zrušit plánované 
předvánoční akce jako například průvod čertů 
nebo staročeský advent. o  to víc jsme se vě-
novali vánoční výzdobě v  psárech, v  Dolních 
Jirčanech i  na Štědříku. Zajistili jsme osvětlení 
a  dobrovolníci připravili mnohá překvapení. 
Škola si nazdobila svůj strom a na novém kruho-
vém objezdu uvidíte další z vánočních ozdob.

stromy obci věnovali manželé sofroňovi 
z  Dolních Jirčan. na  umístění a  zdobení se 
podíleli psárští i  dolnojirčanští hasiči. plošinu 
nám zapůjčili hasiči z Jílového, ti také pomohli 
nazdobit vysokou lípu na dolnojirčanské návsi. 
ozdoby vyráběly dobrovolnice a děti ze školky, 
mateřských center i předškoláčku.

na  dolnojirčanské návsi je umístěný betlém, 
ze kterého jsme se radovali již v loňském roce. 
Letos jsme ho rozšířili o pekárnu s pecí, peka-
řem a  pomocníkem, a  o  kovárnu s  kovářem, 

kovadlinou a  výhní. V  každou celou hodinu 
můžete slyšet odbíjení zvonu v nové zvoničce 
a uvidíte kováře při jeho kovářském řemesle.

V  psárech u  pekárny kromě krásné rozsvíce-
né jedle uvidíte výzdobu v  přírodním stylu. 
prohlédnout si můžete zvířátka u  krmelce, an-
dílky, ale také rodinku sněhuláků a další deko-
race, které potěší všechny generace. přijďte na-
čerpat vánoční atmosféru.

ručně vyrobený slaměný betlém můžete vidět 
v  lokalitě Landor v  Dolních Jirčanech. Tento 
betlém zdobí místo již řadu let. V letošním roce 
došlo k  opravě figurek a  betlém je připraven 
na vaši návštěvu.

Betlém na  dolnojirčanské návsi, betlém 
na Landoru i psárskou výzdobu vytvořili dobro-
volníci ve svém volném čase a my můžeme být 
na tak krásné výrobky pyšní. obrovské poděko-
vání patří dobrovolníkům, ale i všem ostatním, 
kteří se na  výrobě podíleli. Udělali tak radost 
ostatním obyvatelům obce a opět se potvrdilo, 
že naši občané místo, kde žijí, mají rádi a jsou 
pro něj vždy ochotni udělat něco navíc.

Věřím, že všechna tato místa se stanou cílem va-
šich vánočních vycházek a přispějí k vytvoření té 
správné slavnostní adventní atmosféry.

Přeji krásné a pohodové svátky, hlavně hodně 
zdraví a vše nejlepší v příštím roce.
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Fotosoutěž 
2021

Ing. Jitka Svobodová

Vážení účastníci fotosoutěže,

rok se s  rokem sešel, a přestože jsme doufali, 
že letošní vyhlášení výsledků, představení ka-
lendářů a  předání cen se uskuteční osobně, 
jsme ve stejné situaci jako předchozí rok. opět 
musíme poděkovat všem za povedené foto-
grafie, z nichž ty nejhezčí byly použity v nových 
kalendářích. i letos odměníme fotografy, jejichž 
snímků jsme vybrali nejvíce.

Všichni ostatní, jejichž seznam uvádíme níže, se 
po domluvě s paní Málkovou (malkova@psary.
cz) zastavte pro kalendáře na obecním úřadě. 
Těšíme se na nové kolo soutěže a přejeme si, 
abychom se příští adventní čas viděli osobně.

Bodláky – Milan Mazáč

Psáry – Dolní Jirčany

2022 Psáry 2022

Psáry – 
Dolní Jirčany

2022

Autoři uveřejněných snímků:

•	 Magdalena 
smyslová

•	 eva Dráždilová
•	 Marika svobodová
•	 petra Hrušková
•	 Milan Mazáč
•	 Markéta chvátalová
•	 Jana Fejková
•	 radek Meduňa
•	 Věra cikánková
•	 Michal Vojtek
•	 Felix Šimáček

•	 Mirka rozenská
•	 Dana Kirsten
•	 Jelena paskerová
•	 Jaroslava Bártová
•	 Adéla srbová
•	 Karin Hendrickx
•	 Beldovi
•	 Daniela 

Znamenáčková
•	 rené seidlová
•	 Andrea Doležalová
•	 Majda svobodová

Výherci
1. místo: 
 Milan Mazáč
2. místo:  
 Markéta chvátalová
3. místo: 
 radek Meduňa
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Fotosoutěž 
2022

Ing. Jitka Svobodová

KRÁSA ARCHITEKTURY

Architektura je jedním z nejfotografovanějších 
námětů, ale také patří k  těm nejobtížnějším. 
Švejk má na to svůj názor:

„Je těžké fotografovat nádraží?“
„Lehčí než něco jinýho,“ odpověděl Švejk, „po-
něvadž se to nehejbá a  pořád to nádraží stojí 
na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby 
se tvářilo příjemně.“

po několika letech naší fotosoutěže jsme spo-
lečně zvládli již mnohé, pojďme se tedy pustit 
do focení: hradů, zámků, katedrál, moderních 
budov, nádraží, přístavů, mostů, rozhleden, ma-
jáků, zastávek tramvají, ulic, schodišť, podloubí, 
interiérů, soch a  desítek jiných architektonic-
kých motivů.

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2023, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu. 
prosím, přečtěte si pozorně podmínky soutěže, 
stává se velmi často, že musíme vámi zaslané 
snímky vyřadit, protože nejsou ve formátu nale-
žato nebo jsou zaslány v malém rozlišení. Také 
často zapomínáte na titulky.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže:
Kdy: do 31. července 2022
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu nALeŽATo v co nejlepší kvali-
tě (alespoň 2 MP) bez úprav. nekvalitní 
fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Maximální počet zaslaných fotografií:
 10 ks
Nezapomeňte: 
  uvést své jméno, adresu a  titulek k fo-

tografii. Zasláním fotografií dáváte sou-
hlas s jejich uveřejněním v materiálech 
obce.

Cestovatelská 
přednáška

Ing. Jitka Svobodová

BRÁNA DO ORIENTU – TURECKO

Vážení příznivci cestování,

zveme vás na  další povídání, které nás za-
nese na  pomezí evropy a  Asie do někdejší 
osmanské říše. naši cestu začneme ve středo-
věké Konstantinopoli, v dnešním istanbulu, kde 
si prohlédneme:
•	 nejkrásnější mešity včetně Modré,
•	 byzantský chrám Hagia sophia, který byl kvů-

li své kráse a rozlehlosti nominován na osmý 
div světa,

•	 palác Topkapi, kde se budete cítit jako v pří-
bězích z Tisíce a jedné noci,

•	 Velký bazar, jeden z nejstarších a největších 
krytých trhů na světě, a mnoho dalšího.

poté se vydáme do hlavního města Ankary, na-
vštívíme staré město nebo unikátní Muzeum 

anatolských civilizací, které bylo jeden rok vy-
hlášeno nejlepším evropským muzeem.

cesta nás dále zavede jihozápadním směrem 
do jedné z  nejkrásnějších oblastí Turecka – 
Kappadokie neboli země krásných koní. Místní 
krajina je tvořena sopečnými usazeninami. 
Místní obyvatelé záhy poznali, že do této měk-
ké lávové vyvřeliny lze velmi snadno vytesat 
celé domy, kostely a  dokonce kláštery. Zdejší 
příroda je tak fantaskní, že si budete připadat 
jak v  pohádce. My se společně prolétneme 
i balónem.

Kromě toho si povíme o tureckých zvycích, jídle 
a  pití, budeme obdivovat tančící derviše, po-
díváme se do tkalcovny koberců a vyzkoušíme 
turecké lázně.

Povídání se uskuteční dne 17.  2.  2022 od 
14  hod. zřejmě on-line. pokud by situace by-
la příznivá, tak se uvidíme osobně v  budově 
Třináctky. Zájemci se mohou přihlásit na email 
trinactka@psary.cz, abychom vám případně 
mohli odeslat link, na který kliknete, a budete si 
moci přednášku poslechnout. Těšíme se na vás.
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Den Díkůvzdání 
ve „Třináctce“

Jiřina Hiršlová

Výuka angličtiny pro seniory byla obohace-
na nápadem naší lektorky přiblížit nám nej-
významnější svátek UsA – Den Díkůvzdání 
(Thanksgiving Day).

se zápalem sobě vlastním připravila paní Hana 
Willet Šmídlová výlučně americké menu, typic-
ké právě pro tento den.

nakoupila vše potřebné a některé ingredience 
byly dokonce dovezeny z UsA, aby jídlo mělo 
autentickou chuť.

A tak byla upečena velká krůta a nádivka s jed-
lými kaštany, připraveny zelené fazolky, bram-
borové pyré a pyré z batátů, batáty zapečené 
s brandy a rozinkami a vše završil dýňový koláč 
se šlehačkou.

Kromě krůty jsme vařili vše společně. při slav-
nostním obědě u  patřičně vyzdobených stolů 
jsme se radovali z výborného výsledku – všech-
no se povedlo a moc nám všem chutnalo.

Byl to velmi příjemný zážitek a  krásný den. 
nechyběla ani angličtina s rodilým mluvčím.

Velké díky patří hlavní organizátorce paní Haně 
Willet Šmídlové a  jejímu manželovi, ale také 
paní Vlastě Málkové za podporu seniorů v naší 
obci. Vážíme si toho, že tato akce mohla pro-
běhnout ve Třináctce, která disponuje krásnými 
prostorami a skvěle vybavenou kuchyní.

STALO SE

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174

✔ Ceny tarifů od 290,- ✔ Rychlosti až 1000 Mbps

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023  

uvtnet.cz

✔ Digitální a internetová TV jedině od ÚVT Internet!
✔ Digitální a internetová televize s nahráváním, TV archivem a dalšími funkcemi!
✔ Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔  Okamžitá servisní podpora
✔  Smlouva bez závazku
✔  Neomezená data
✔  Individuální nabídky pro firmy

Pronájem 
skladových prostor

45,-/95,- /m2 vytápěné
100–1400 m2, Netvořice

+420 605 939 291
+420 602 291 814
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Dýňobraní
Vlasta Málková, 
místostarostka

Krásné počasí zvalo na  každoroční akci, kde se 
vše točí okolo dýní. Děti připravovaly své výrobky 
a před ukončením akce se vyhodnocovala soutěž 
o nejkrásnější dýni a o nejhezčí dětskou masku.

Vítězové byli odměněni věcnými dárky. V prů-

běhu odpoledne hrála živá hudba a  všichni 
mohli ochutnat dýňové speciality od těch pe-
čených až po dýňovou polévku, kterou vařila 
jedna ze seniorek. ochutnávku vína, svařák 
s  ovocem, dobroty na  grilu, to vše nabízela 
dolnojirčanská náves. nechyběly ani soutěže, 

které připravily paní učitelky z mateřské školy. 
V 17.30 hod. vyrazil průvod s lampiony k rybní-
ku Junčáku, kde si děti pouštěly lekníny štěstí. 
Večer pokračoval bojovkou.

Děkujeme paním učitelkám z mateřské školy 
a všem dobrovolníkům za pomoc a přípravu akce.

Co se děje  
v lese po setmění

Mgr. Martina Jedličková

Byl jeden z  krásných říjnových večerů a  s na-
stalým soumrakem začal dolnojirčanský les 
odhalovat svá tajemství. Letošní noční bojovka 
s názvem „Co se děje v lese po setmění“ opět 
přilákala spoustu dětí společně s  jejich rodiči. 
Všichni byli zvědaví, jaká překvapení tentokrát 
les odhalí.

Letos  se účastníci mohli setkat s ryze domácími 
obyvateli nočních českých lesů – u potoka čekal 

vodník s pentličkami, kterými však nelákal dívky 
pod hladinu, ale naopak děti žádal o  pomoc, 
aby mu je pomohly navazovat na  strom; po 

cestě tančily rusalky; ohniváč naučil děti stavět 
ohniště; u strašidelného stanoviště duchů mu-
sely děti odlákat jejich pozornost, aby si mohly 
odnést svou odměnu.

Kdo cestou narazil na  bludný kořen, poznal 
na vlastní kůži, že jindy krátká a přímá cesta se 
může nečekaně prodloužit a  dá se tak v  lese 
i  pořádně zabloudit. Ještě že byla cesta zna-
čená svítícími tyčinkami a všichni posléze našli 
správný směr a došli k cíli – k lesní královně.

na každém stanovišti dostaly děti jednu z indi-
cií, ze kterých pak skládaly heslo. poté, co ho 
vyslovily, byly propuštěny ze začarovaného le-
sa. Všem se to podařilo, opravdu nikdo v moci 
lesní královny nezůstal.

V  cíli pak na  návštěvníky již tradičně čekaly 
buřty na opékání a pro dospěláky i něco na za-
hřátí – třeba výtečný svařák.

poprvé v  historii všech námi pořádaných po-
hádkových akcí musím přiznat, že mě mrzí, že 
pohádkové bytosti ve skutečnosti nedisponují 
mocí, která je jim připisována. Mohly by si tak 
setkání s  tatínkem jménem Tomáš, který měl 
potřebu si právě na  této akci dokazovat svoji 
sílu, vyřídit hned na místě. A  jistě by se divil... 
pro dokazování své „nadřazenosti“ si totiž zmí-
něný Tomáš vybral pohádkovou postavičku. 
Asi bude ještě pyšnější na  svůj fyzický útok, 
když se dozví, že „profackoval“ dvanáctiletého 
chlapce, který dobrovolně, v noci, ve tmě a zi-
mě, po dobu skoro 5 hodin po boku svých ro-
dičů připravoval zábavu a hezké zážitky pro něj, 
jeho ženu a  malého syna. Klobouk dolů před 

tímto chlapcem, který i  tak dokončil svůj úkol 
a  počkal, až projdou všechny přihlášené děti, 
a  teprve potom útok oznámil svým rodičům. 
od tatínka Tomáše si náš dobrovolník vysloužil 
místo poděkování pořádné facky.

proto bychom rádi poděkovali za celý realizační 
tým všem dobrovolníkům, kteří s námi připra-
vují, pořádají a pak i sami realizují všechny dět-
ské akce. Jejich ochoty a práce si moc vážíme 
a rozhodně jejich zapojení nebereme jako sa-
mozřejmost. Děkujeme za každého z Vás .
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Projekt psárské návsi 
má nakročeno k realizaci
o  připravovaném projektu proměny 
současného brownfieldu na  důstojné 
centrum obchodů, služeb a moderního 
bydlení má asi každý z nás určité pově-
domí. na  aktuální informace jsme se 
zeptali pana Milana Zetochy, jednate-
le developerské společnosti sTAVinG 
olomouc, která je vlastníkem pozemků.

V jaké fázi se projekt aktuálně nachází?

na  konci září 2021 se nám po dvou 
a půl letech podařilo vyřídit územní roz-
hodnutí, které již nabylo právní moci. 
V této souvislosti bych chtěl poděkovat 
nejbližším sousedům za jejich vstřícný 
a  velmi korektní přístup při projedná-
vání územního rozhodnutí. nebývá to 
úplně zvykem. Jsem rád, že jsme se 
na věcných připomínkách byli schopni 
dohodnout bez zbytečných průtahů.

Můžete nám připravovaný projekt blí-
že představit?

projekt byl projednán přesně v  té po-
době, jak byl opakovaně prezentován 
veřejnosti. nedošlo tedy k žádné úpra-
vě ve smyslu navyšování počtu bytů či 
zastavěnosti nebo podlažnosti. pořád 
tedy platí, že se jedná o obytný soubor 
šesti bytových domů. Tři z těchto domů 
budou přimknuty k budoucímu náměs-
tí a v přízemí budou skýtat přes 500 m2 
nebytových prostor pro nejžádanější 

služby. parkování pro rezidenty bude 
umístěno v  suterénu pod bytovými 
domy. na  samotné náměstí pak bude 
směrem ke korytu Zahořanského poto-
ka navazovat relaxační zóna, provede-
ná v sadové úpravě.

A jaký je výhled, kdy se začne stavět?

V  prvé řadě je nyní nutné zajistit pro-
jektovou dokumentaci pro stavební 
povolení, na které již usilovně pracuje-
me. předpokládám, že v průběhu úno-
ra bychom ji mohli rozeslat na příslušné 
úřady. na  jaře příštího roku zahájíme 
přípravné práce související s  realiza-
cí (odstranění stávajících nemovitostí). 
Termín samotné výstavby se bude od-
víjet od data vydání stavebního povole-
ní. následně budeme prostřednictvím 
psárského zpravodaje občany podrob-
něji informovat o dalším dění spojeném 
s naší činností.

Je ještě něco, co byste chtěl místním 
občanům sdělit?

Závěrem bych rád popřál všem příjem-
né prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku hlavně pevné zdraví a spoustu 
štěstí v osobním i pracovním životě.

komerční prezentace
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Strašidelně 
vzpomínkový 
den

Renáta Dlouhá

po návratu z  podzimních prázdnin se i  přes 
„covidové“ komplikace pustili školáci opět do 
práce. protože ale k  těmto podzimním dnům 
patří dva svátky stírající hranice mezi světem 
živých a  mrtvých, patřila středa 3.  11. právě 
Halloweenu a Dušičkám.

onu listopadovou středu se všichni odvážlivci 
vypravili do školy v  převlecích. Ve třídách se 
vyprávělo třeba o tom, že oba tyto svátky mají 
keltský původ, oba souvisí s prvolistopadovým 
svátkem Všech svatých a že podle keltské tra-
dice je právě toto období časem, kdy se duše 
zesnulých vracejí domů a  lidé jim svítilnami 
z vydlabaných řep pomáhají na cestě zpět do 
podsvětí. podle anglosaského vzoru byly řepy 
většinou nahrazeny dýněmi. V obou případech 
se lidé snaží chránit před zlými duchy poma-
lováním obličeje a  převlečením se do hadrů. 
V  římskokatolické církvi jsou Dušičky dnem 
liturgického roku, kdy se věřící modlí za duše 
v očistci.

Ve škole jsme se sice nemodlili, ale 

pomalovaných obličejů a převleků do „hadrů“ 
bylo požehnaně. A protože byl tematický den, 
tak se na  daná témata nejen diskutovalo, ale 
vyráběly se například dýně, netopýři nebo pa-
vouci různými způsoby, v  matematice se zase 
počítaly třeba pavoučí a broučí nožičky do upíří 
polévky, v českém jazyku se zase psaly tajemné 
a strašidelné příběhy. Tentokrát se nikdo nepře-
vlékal na tělocvik do sportovního oblečení, ale 
v převlecích se i soutěžilo, tancovalo a „řádilo“. 
snad se tedy před zlými duchy svými převleky 
či aktivitami školáci i učitelé ochránili a zároveň 
si všichni aspoň na chviličku zavzpomínali na ty, 
kteří nás sice už opustili, ale zapomenout by-
chom na ně nikdy neměli.

VZDĚLÁVÁNÍZapojení 
sousedů

Mgr. Jiří Kučera, 
zastupitel a lektor Neformálka

Je určitě množství věcí, které bychom rádi ovliv-
nili. od těch, které jsou nám bližší, až po ty vzdá-
lené. A  právě možnost podílet se na  úpravách 
našeho okolí, na místech, kudy třeba jen prochá-
zíme nebo projíždíme, má smysl. A není to jen 
o místech, ale také o dění, o tom, zda se zapojí-
me do společných aktivit nebo třeba jen navští-
víme akci, kterou pro nás připravují sousedé či 
kamarádi.

Takové plánování cílů a opatření slouží i k tomu, 
aby zastupitelé a  radní věděli, co si lidé přejí 
a jak věci vidí. rád bych na jaře takovou tradici 
zahájil také u  nás s  tím, že by nejlépe do kon-
ce léta byl první pravidelný plán základních cílů 
a aktivit pro psáry hotov.

Už nyní mě však zaujala možnost zapojit souse-
dy ve věci úpravy prostoru vedle vodojemu pod 
Vápenkou. Může tam vzniknout malá zóna pro 
cvičení a  odpočinek všech, kteří v  okolí bydlí. 
nápad vzešel přímo od několika sousedů z oko-
lí. nyní je zde deponie stavební suti a materiálu, 
místo poslouží tomuto účelu ještě asi i v průbě-
hu rekonstrukce ulice na Vápence. nicméně po-
té by bylo možné prostor upravit, aby byl příjem-
ným prostředím k setkávání. Bylo by dobré znát 
také názory ostatních. Jak by to místo mohlo vy-
padat? Může tam být několik prvků pro cvičení 
dospělých všech věkových kategorií, pár laviček 

k posezení, dráha boccia nebo třeba místo pro 
hraní karet, kuželky, několik prvků pro děti, pár 
stromů, nějaké ty keře, malá skalka se záhony tr-
valek… prostě to, co si lidé naplánují.

Brzy pošleme sousedům letáček s obrázky pro 
inspiraci. Už teď však můžete přemýšlet vy všich-
ni, nejen ti, co bydlí nejblíže, a přispět svým ná-
padem. pokud víte o místech, která jsou na po-
zemcích obce a  mohla by také sloužit, pak se 
neváhejte ozvat. o  různých možnostech finan-
cování je lepší se bavit ve chvíli, kdy je připra-
ven plán. Je to tak mnohem lepší než opačným 
způsobem. po více než šesti letech, kdy pracuji 
v  MAs Dolnobřežansko a  s  kolegy se soustře-
díme na rozvoj našeho mikroregionu, vím, že je 
dobré být připraven. Mít jasno v tom, co chceme 
vytvořit. Zdroje se dříve nebo později najdou… 
Tak se nebojte a přispějte svým názorem, nápa-
dem, bude to důkaz, že v tom jsme společně.

napište nám svou představu, jak by mohlo úze-
mí vypadat, na  e-mail: relaxvapenka@gmail.
com. neváhejte připojit i jiné podněty.
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Rodičovské 
kavárny 
na 2. stupni

Lucie Vondrysková

na  naší základní škole je na  prvním stupni už 
v  podstatě zvykem setkávání rodičů a  učitelů 
zvané „rodičovská kavárna“. Jak napovídá ná-
zev, jde o setkání v uvolněné atmosféře – jako-
by v kavárně. proto nechybí ani káva nebo čaj 
a drobné občerstvení. Aby ale kavárna nebyla 
jen setkáním dvou stran nad kávou, má vždy 
dané i  nějaké téma zajímavé jak pro rodiče, 
tak pro učitele. někdy program zajišťují peda-
gogové školy, jindy je toto setkání obohaceno 
o účast nějakého externího odborníka. po jeho 
projevu je možné s ním o problematice disku-
tovat a ptát se.

něco podobného bylo v letošním školním roce 
připraveno v  listopadu i  pro rodiče žáků dru-
hého stupně. rodičovské kavárny proběhly dvě 
– jeden podvečer byl pro rodiče žáků z šestých 
a sedmých tříd, druhý pak byl určený rodičům 
osmáků a deváťáků. obě tato setkání se usku-
tečnila ve školní jídelně – pro tento účel to by-
lo místo jako stvořené. Jak už jsme zmínili, šlo 
o neformální setkání a k pohodě všech zúčast-
něných určitě přispěla dobrá káva, čaj a něco 
sladkého.

cílem školy bylo setkat se s rodiči u zajímavé-
ho tématu spolu s paní Alžbětou Černochovou, 
vedoucí programu selektivní prevence organi-
zace proxima sociale o. p. s. V obou případech 
šlo o  edukativní setkání. obsahem druhého 
podvečera, kterého jsem se spolu s kolegyně-
mi z paralelního osmého a z devátého ročníku 
zúčastnila, byla témata společná školnímu i do-
mácímu prostředí, a to práce s pravidly a funkč-
ním sankčním systémem nebo zdravá míra 
používání informačních technologií a jejich vliv 
na fyzický, duševní i sociální komfort jedinců.

Byli jsme moc rádi, že téma přilákalo do školy 
i  rodiče. přednáška byla od začátku do konce 
interaktivní a  jednalo se tedy spíše o  diskusi. 

paní Černochová má velké znalosti i zkušenos-
ti a  často se setkává s  druhostupňovými žáky 
i jejich rodiči. ocenili jsme i to, že se ještě před 
začátkem zajímala o to, co bychom rádi slyše-
li – ať už jako rodiče, nebo jako pedagogové. 
V maximální míře pak setkání přizpůsobila na-
šim požadavkům.

Kolem čeho se diskuse rozvinula? Máme tee-
nagerům stanovovat, kolik času tráví online? 
Měli bychom v tomto ohledu určit nějaká pra-
vidla? Jaká? Jaké máme možnosti pro regulaci 
času stráveného na elektronických zařízeních? 
Do jaké míry může škola žáky při výuce odkazo-
vat na různé internetové zdroje, když minimál-
ně někteří mají od rodičů jasně daný čas, který 
na internetu můžou strávit? A co když je na ně-
které stránky umožněn dospívajícím „vstup“ až 
od určitého věku (a má to jistě své opodstatně-
ní), ale učitel na  takovou stránku odkáže? Jak 
„přinutit“ své dítě, aby se chtělo věnovat i jiným 
aktivitám – v  reálném světě a  s reálnými lidmi 
(s  kamarády, rodinou)? To jsou jen některé 
z otázek, které vyvstaly.

společně jsme pak dospěli k  závěru, že je po-
třeba s našimi dětmi/žáky o těchto záležitostech 
komunikovat. Jsou už natolik velcí, že vydávat 
jen příkazy a zákazy nestačí. potřebují argumen-
ty, proč něco mají nebo nemají dělat. potřebují 
nabídku jiných aktivit, které by i pro ně byly ade-
kvátní náhradou za virtuální svět. Je důležité, aby 
nám i oni řekli svůj pohled na věc, aby byli spo-
lutvůrci pravidel, o  kterých spolu můžeme dis-
kutovat. My dospělí pak musíme být důslední, 
když vyžadujeme dodržování takto stanovených 

pravidel. Zároveň bychom měli jít příkladem.

Myslím, že vyjádřím i názor ostatních, když zá-
věrem napíšu, že na této kavárně byla uvolněná 

a přátelská atmosféra, kde se kdokoli z přítom-
ných mohl otevřeně vyjádřit. odcházeli jsme 
domů obohaceni nejen o  kávu a  dezert, ale 
i o zajímavé náměty k přemýšlení.

Lesní výprava 
prvňáčků

Renáta Kizurová

stejně jako podzim ovládl přírodu, usídlil se 
i ve třídách našich prvňáčků. Děti se učily ven-
ku, pozorovaly stromy, malovaly podzimní pří-
rodu, sbíraly přírodniny a tvořily z nich zvířátka. 
Vydali jsme se také na  velkou lesní výpravu, 
na  které nás provázely naše oblíbené ponož-
ky. A  proč zrovna ponožky? protože ty nikdy 
nic nevidí a nezažijí žádné dobrodružství. proto 
jsme našim ponožkám slíbili, že jim představí-
me les jako příjemné místo, kde můžeme mno-
ho vidět, slyšet a  zažít. namalované ponožky 
se prostřednictvím dětí navzájem představily 
a řekly, na co se do lesa nejvíce těší. Být lesním 
průvodcem není jen tak, a proto je důležité se 
pořádně připravit. Děti si vyrobily lesní deník, 
podívali jsme se na seznam věcí, které je vhod-
né vzít s sebou na výpravu do lesa, a zopakovali 
si nároky obyvatel lesa na klid. po příchodu do 
lesa se z dětí stali lovci barev. paletky se barvily 
vším, co se v lese našlo. Děti společně zkouma-
ly, kterou barvu ještě potřebují ulovit a pomocí 
které přírodniny ji získají. po krátké svačince se 
děti pustily do stavění oddychového místa pro 
ponožku. Hledaly místo, kde bude ponožce 

příjemně a bude mít báječný výhled na koruny 
stromů. na  konci výpravy čekalo na  děti pře-
kvapení, které si musely v lese najít. Byl to lesní 
minihled (kukátko) pro každou ponožku a jejího 
průvodce. Výprava se velmi vydařila a ve škole 
jsme si měli o čem povídat. Zavzpomínali jsme 
na to, co se nám v  lese líbilo, ukázali jsme si, 
jaké barvy se ulovily na paletky, a nabarvili jsme 
si své minihledy. Teď už se těšíme na zimu, která 
pomalounku zavítá do přírody, naší školy i třídy.



38 www.psary.cz  psárský ZprAVoDAJ / prosinec / 2021 39

Malý stavitel 
města

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

V pondělí 18. října se v naší školce konal pro-
jektový den na  téma „stavitel města“, kterého 
se zúčastnily děti ze třídy soviček a  Kočiček. 
Vzdělávacím polytechnicky zaměřeným pro-
gramem nás provázela vyškolená lektorka 
z Malé technické univerzity. cílem bylo vzbudit 
u dětí hravou formou zájem o techniku a začít 
u nich vytvářet a prohlubovat základy finanční 
gramotnosti.

program byl rozdělen na dvě části. ráno se dě-
ti proměnily v  nadšené stavitele, kteří měli za 
úkol postavit město podle vlastního projektu ze 
skládačky puzzle a stavebnice lego a podrob-
ně ho zakreslit do mapy. U těchto činností měly 
děti mimo jiné možnost seznámit se s novými 
pojmy jako piktogram, kartograf nebo ptačí 
perspektiva.

Druhá část programu se odehrávala na zahra-
dě MŠ. Každý ze čtyř týmů měl k dispozici svou 
mapu města se zakreslenými budovami. Jejich 

úkolem bylo plnění různých pohybových úkolů, 
za které byly snaživé týmy odměněny kostička-
mi lega sloužícími jako platidlo. Za určitý počet 
kostiček děti získávaly kartičky s  piktogramy, 
kterými označovaly všechny budovy na mapě.

Děti se celého programu účastnily aktivně 
a  s  nadšením. Kromě počítání a  orientace 
v prostoru se učily spolupracovat a být k sobě 
navzájem ohleduplní. při plnění úkolů byly vel-
mi svědomité a pečlivé, a proto právem získaly 
diplom „stavitel města“. Moc rádi na tento pro-
gram navážeme dalším tématem „stavitel věží“, 
kterým nás opět provede některý ze zkušených 
lektorů Malé technické univerzity.

Liška ve školce
Mgr. Veronika Peterová

19. října naši školku poctila svou vzácnou ná-
vštěvou poněkud divočejší, trochu náladová, 
ale zato bystrá, mazaná a  hlavně moc sympa-
tická slečna coco. Ačkoliv byla pojmenovaná 
po světoznámé zakladatelce slavného parfému 
chanel, její odér by na  sebe pravděpodobně 
žádná dáma dobrovolně nepoužila. Tentokrát 
byla trochu plachá, ale příště už nás snad nechá 
na sebe sáhnout a možná i podrbat za uchem. 
Každý už jistě pochopil, že je řeč o němé tváři, 
i když v tomto případě se úplné ticho rozhodně 
nekonalo. Lišky totiž umí velice obstojně štěkat, 
pokud se zvuky, které vyluzují, dají nazvat štěko-
tem. Ve skutečnosti šlo o cosi mezi naštvaným 
vrčením a roztomilým říháním.

Liška coco k  nám přicestovala až z  Moravy 
v doprovodu radomila Holíka, jednoho z nad-
šenců ze spolku Děti a  příroda z.  s., kteří šíří 
osvětu o pozitivním vztahu k přírodě a ekologii 
nejen mezi dětmi. se svými environmentálními 
vzdělávacími programy objíždějí mateřské a zá-
kladní školy po celé republice a snaží se předat 
dětem spoustu přínosných informací o přírodě 
a myslivosti. Účastníci přednášek se tak zábav-
nou formou dozví, jak se k přírodě správně cho-
vat a jak o ni pečovat.

Děti si tak mohly prohlédnout a osahat skuteč-
né lovecké trofeje jako liščí lebku nebo jezevčí 
a  liščí kůži, zorientovat se v  myslivecké termi-
nologii a hlavně se seznámit s hlavní hvězdou 
akce – osmnáctiměsíční liškou coco. na  ní je 
zajímavý především její životní styl, jelikož neži-
je jako ostatní zástupci jejího druhu spořádaně 
v lese, ale jako domácí mazlíček u pana Holíka. 
A  vypadá to, že je u  něj nadmíru spokojená! 
přestože je liška šelma psovitá, ve skutečnosti 
se chová spíše jako kočka, to znamená, že je 
velká osobnost,  rozhodně se nedoporučuje ji 
do čehokoliv nutit a už vůbec ne ji naštvat. sám 
majitel se kromě loveckých trofejí může pyšnit 
několika „zářezy“ po ostrých liščích zoubcích.

návštěva coco byla pro všechny nadšené děti 
i paní učitelky velice přínosná, povídali jsme si 

mimo jiné o koloběhu v přírodě a o správném 
přístupu nejen ke zvířatům, ale i  k rostlinám. 
Zatímco v první skupině liška nadšeně prozkou-
mávala celou třídu, ve druhé usoudila, že už vi-
děla dost, a skoro celou besedu strávila ukrytá 
v  dětské kuchyňce, kde ostražitě pozorovala, 
jak to chodí mezi lidskými mláďaty. Teprve piš-
kot ji přesvědčil, aby se s námi přišla rozloučit 
a za tichého potlesku důstojně odkráčela zpát-
ky do přepravky.
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mikrojesle rafík se snaží o to, aby děti byly při-
praveny na  přechod do mateřské školy a  pak 
dále do školy. K tomu, jak nám to společně jde, 
vám přikládáme pár fotografií z obou dětských 
skupinek.

V roce 2022 nás čeká několik změn. první je jen 
změna názvu – mikrojesle rafík budou od čer-
vence díky změnám legislativy malá, čtyřčlen-
ná dětské skupina, takže se budou jmenovat 
Dětská skupina rafík. Daleko větší změna nás 
čeká v dětské skupině Michael. od 1. 4. bude-
me doplňovat kapacitu na  celkových 12 dětí, 
protože v souvislosti s ukončením projektů ev-
ropského sociálního fondu budeme přecházet 
na národní financování provozu dětských sku-
pin. To s sebou nese několik změn, ale hlavně 
také důležitou podmínku pro rodiče. na děti, 
které by nastoupily do dětské skupiny a do 
31. 8. daného roku by dovršily tři roky, bude po 
uvedeném datu bohužel státní podpora o více 
než 4 tisíce menší, a tudíž by jejich pobyt v dět-
ské skupině byl výrazně dražší oproti ostatním. 
neznamená to, že by nemohly do dětské sku-
piny nastoupit nebo v ní dále být, ale je to pro 
rodiče určitě větší finanční zátěž. Další změnou 
je v  případě skupiny Michael celková kapaci-
ta. V  rámci evropského financování jsme měli 
celkem 6 podpořených míst. nyní žádáme stát 
o podporu celé kapacity, kterou máme v rejst-
říku zapsanou. Jedná se o 12 kapacitních míst 
pro děti. Znamená to tedy, že budeme na webu 
obce psáry v  průběhu ledna vyhlašovat dopl-
nění kapacity dětské skupiny od 1. 4. Kdo bude 
mít zájem, může nám do 15. 2. předat přihláš-
ku a  my do konce února předáme informace 
o tom, jak přihlašování dopadlo.

sledujte tedy internetové stránky obce, před-
pokládáme, že kolem 20. 1. spustíme přihlašo-
vací formulář.

na závěr jsme Vás chtěli pozvat na setkání, ale 
v této době je to spíše problematické, tak mů-
žete dětem na  procházce alespoň zamávat. 
Takto na dálku vám z Michaela a rafíka přeje-
me krásné Vánoce a příjemný vstup do nového 
roku.

Rafík a Michael 
– dětské 
skupinky

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel a lektor Neformálka

„…Teto, poli mi to tito...“ volá na hřišti malý 
chlapeček na radku, pečovatelku mikrojeslí. 
„Letos se nám přihlásilo tolik kluků,“ reaguje 
radka. A jsou to pěkně živí kluci. „Zvykání mají 
za sebou a teď už budeme trénovat s některými 
odpolední spinkání po obědě. Ale ne všichni to 
zatím zvládají,“ dodává chůva z mikrojeslí rafík, 
paní, která se věnuje skupince 4 dětí prakticky 
celý den. na dobu od 10.00 do 12.15 hodin má 
pomocnici, kolegyni z dětské skupiny. „Mnoho 
lidí si říká, že to je zábava, hrát si s dětmi. Ale 
je třeba myslet na spoustu drobností. A hlavně 
připravit pro děti nejen aktivity, ale dát jim ta-
ké pocit bezpečí,“ odtuší chůva Markéta, která 
pracuje v dětské skupině Michael a pravidelně 
také pomáhá radce. Je to tak. při setkání s ní 
a skupinkou dětí vidíte, co všechno chůva musí 
zastat. radka z mikrojeslí k tomu má na starosti 
také pořádek v malém domečku na spojovací 
ulici. Každý den musí uklidit a  vše nachystat 
na další den. Takže taková skoro malá domác-
nost. Ale radka je veselý člověk, umí se s lidmi 
zastavit, popovídat. rodiče ji mají rádi. Když tu 
tak na  hřišti chvilku stojím, vidím, že všechny 
chůvy, které tu jsou, mají srdce na  správném 
místě. 

se skupinkou dětí z  dětské skupiny Michael 
jsou tady chůvy Markéta i Hanka, která zrovna 
dnes také pomáhá na  tzv. přípomoci v  mikro-
jeslích a  za chvíli převezme odpolední službu 
v dětské skupině. V dopoledních programech 
obou skupinek je vždy rozvoj dovedností. Děti 
cvičí motoriku, učí se také sebeobsluhu, na řa-
du přichází různé pregramotnosti – říká se 
tak cvičení dovedností nutných pro budoucí 
vzdělávání. Jde tak například o  matematické, 
hudební a  jiná cvičení, která pomáhají dětem 
nastartovat jejich talent. Jak Michael, tak také 
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Dávno jsme zapomněli na mnoho vytoužených 
hraček, které jsme možná chtěli pod stromeč-
kem najít. Ale nikdy nám nesejde z mysli hlas na-
šich rodičů, vzpomínka na pocit bezpečí, jistoty 
nebo společné přání či modlitba u  štědrove-
černího stolu. Z paměti neodejde světlo svíček 
a vůně pokrmů, které se podle tradice objevily 

na stole jen jednou za rok. nevymizí vánoční pří-
běh, neutichne fascinující zvuk varhan ani me-
lodie koled. společně můžeme některé z  nich 
nejen zazpívat, ale do jejich provedení děti i za-
pojit, v případě těch nejmenších stačí, když bu-
dou mít malé chrastítko a přidají se k nám.

A  nezapomeňte na  některé z  tradic. Krájení 
jablíčka či lití vosku nebo se staršími dětmi ta-
ké olova je dnes stejně jednoduché jako kdy-
si. Můžete k  tomu povyprávět, proč se to dě-
je, a  inspiraci načerpat třeba z  tohoto článku 
– www.maminka.cz/clanek/10-ceskych-nejkras-
nejsich-vanocnich-zvyku-dodrzujete-je-take.

V době vánočních svátků si také můžete se star-
šími dětmi zahrát rodinnou společenskou hru 
– Kouzlo Vánoc. Z  našich psárských dětských 
skupin vám přejeme poklidný advent, krásné 
Vánoce a příjemný vstup do nového roku.

Jak prožívat 
advent i Vánoce 
s malými 
dětmi

Mgr. Jiří Kučera, 
zastupitel a lektor Neformálka

Adventní období je ve skutečnosti určitou pří-
pravou na slavení Vánoc. Děti se mohou spo-
lu s  rodiči každý den těšit na  svátek narození 
Ježíška. Je to vlastně taková klíčová událost 
Vánoc. s dětmi ve věku od 2 let je možné po-
stupně do Vánoc sestavovat malý betlémek, 
buď jej budete společně vybarvovat z  nějaké 
již existující skládanky, nebo si s dětmi budete 
krok za krokem skládat vlastní. stačilo by i vy-
tisknout si pěkný obrázek betlému a postupně 
jej do Vánoc s dětmi vybarvovat. K tomu může-
te využít třeba skládanku Ladův český betlém, 
kterou je možné v  internetových obchodech 
najít. nebo Betlém kouzelného čtení od ALBi 
s jejich chytrou tužkou (když zadáte do Google 
vyhledavače Kouzelné čtení – Betlém, určitě na-
jdete). se staršími je možné procházet příběh 
betléma třeba na webu www.obrazkovysvet.cz. 
Je dobré v tomto období trochu zpomalit své 
tempo a opravdu přijmout dobu adventu jako 
prostor pro vytvoření pohody, dobré nálady, kli-
du… V takovém prostředí se pak pro děti stane 
klíčovým prožitkem Vánoc mezilidská vřelost, 
láskyplnost, skutečná oslava příchodu Božího 

syna na svět, tak jak to prožívají křesťané po ce-
lém světě. A i když se mezi ně nepočítáte, jsme 
s naší kulturou křesťanské tradici nejblíže.

Děti jsou schopné vnímat vše kolem sebe vše-
mi smysly a ukládat do paměti už v nejútlejším 
věku, kdy ještě nedovedou plně symbolizovat, 
tedy ani mluvit. Fantazie, která se výrazně rozvíjí 
po celou dobu předškolního věku, pak přinese 
každému dítěti vlastní prožitek vánočního pří-
běhu. se staršími dětmi jsme si v adventu pou-
štěli vyprávění o vánočním putování – audiokni-
hu Kouzelný kalendář norského autora Josteina 
Gaardera, která je moc hezky zpracovaná.

Dárky, které si ve vánočním čase věnujeme na-
vzájem jako symbol obdarování lidí Bohem, 
se v dětské fantazii mohou spojit s představou 
o malém Ježíškovi, který se narodil v Betlémě. 
povídání o  Ježíškovi, který nosí dárky (vlastně 
taková milosrdná lež), je tedy v  tomto případě 
v pořádku. V dětském věku do 6 let je toto ta-
jemno pro děti malým kouzlem Vánoc. smutné 
by bylo, kdyby se pro naše děti staly domi-
nantou Vánoc pouze věci, které najdou pod 
stromečkem. pokud se u  malého dítěte z  živé 
představy o  Ježíškovi postupně vyvine proži-
tek s duchem přátelství a dobra Vánoc, nestane 
se otrokem vánočního shonu . V  budoucnu 
si pak určitě dokáže vážit dobroty a lásky, s níž 
mu rodiče opatřili a dali třeba jen malý dárek. 
Zejména v době, kdy už jim to kouzlo budeme 
vysvětlovat. Měli bychom to dělat v několika fá-
zích: od informací o tom, že dospěláci si dávají 
dárky, protože by všechno Ježíšek nestíhal, k to-
mu, že dárky pro Ježíška připravují rodiče, až po 
vzájemné obdarovávání někdy v 9 až 10 letech.

Psárská pekárna 
Laguna

Eva Ungerová

opět jsme otevřeli naši psárskou pekárnu a sr-
dečně Vás zveme, přijďte se podívat, posedět, 
přivonět, ochutnat ...

Moc děkujeme, že jste nám zachovali přízeň 
v  době uzavírky místní komunikace a  rekon-
strukce prodejny naší pekárny. V této době nám 
také pomohl prodej pečiva v pojízdné prodejně 
v Jílovém u prahy. Za tuto možnost a podporu 
velmi děkujeme vedení města Jílové. prodejna 
se stala velmi oblíbenou a zůstane nadále sou-
částí jílovského náměstí.

od nového roku si u nás budete moci zakoupit 
dorty a zákusky od cukrářů z jílovského učiliště. 
Do té doby si můžete objednat vánoční pečivo 
a zpříjemnit si tak „čekání na ježíška“.

Velmi se na Vás těšíme!

přejeme klidné prožití vánočních svátků, do no-
vého roku pevné zdraví a velkou chuť na křupa-
vé rohlíčky!
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Vánoční tip
Někteří si vyjeli do zahraničí, ně-
kteří sedí doma, jsou zde ale i tací, 
kteří sedí doma, nemůžou nebo 
nechtějí do zahraničí, ale rádi by 
se podívali na nějaká hezká místa 
v České republice, a právě pro ta-
kové lidi je tento článek. V tomto 
článku vám povím o pár zajíma-
vých a hezkých místech v České 
republice. Prvním z nich je napří-
klad Český hrad Šternberk, který 
jsem osobně navštívil, je to tam 
moc hezké a také perfektní místo 
na hezkou procházku s rodinou. 
Můžete si toho navíc projít dost i 
bez vstupenky. Další krásné mís-
to, které vám dnes představím, je 
Český Krumlov – městečko obklo-
pené řekou, jehož klenotem je re-
nesanční zámek. Opět velmi krás-
né místo na vánoční procházku 
s rodinou. Navíc víte, že na onou 
hradech se natáčela pohádka An-
děl páně? Na prvním první díl a na 
druhém druhý. Další a dnes už po-
slední místo je město Písek. Písek 
jsem za svůj život navštívil nesčet-
někrát a můžu o něm říct jen samé 
hezké věci. Město Písek se nachází 
v Jihočeském kraji a je to opravdu 
ideální místo na vánoční procház-
ku s rodinou. Písek nabízí spoustu 
památek.

Tak to by bylo za mě asi všechno, 
doufám, že se vám jedno z míst 
zalíbilo. Max Fremunt

Vánoční spojovačka

Úvodník

Ahoj kluci a holky ale i ti ostatní, rád bych vás přivítal u prosincového 
speciálního dílu. Tentokrát se s vámi podělím o pár dobrých tipů, na jaká 
hezká místa se můžete během vánočních svátků se svou rodinou vydat 
na výlet. Také se dozvíte, jak si doma upéci vynikající vánoční cukroví. Mů-
žete si také přečíst vánoční speciál našeho komiksu o pravěku a článek o 
opravdu zajímavých tajích počítačového světa. Pro nejmenší jsme připra-
vili vánoční spojovačku. Nezapomeňte vzít do ruky tužku. A když nejprve 
spojíte čísla černou a pak písmena třeba červenou pastelkou vyjde vám 
vánoční překvapení.

Všichni z dětské redakce Psiny vám přejeme veselé Vánoce!
Max Fremunt
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ulehčíte počítači takovou práci, že 
si to nedokážete představit! Poté, 
co jste udělali tento krok, se posu-
neme dál. 

Minecraft jde s dobou, a proto 
vám v tomhle článku předsta-
vím ještě dva programy. První je 
Lunar client, to je minecraftový 
client, který kromě super funkcí a 
dobrých modů optimalizuje hru a 
její požadavky počítači. Lunar má 
vlastní launcher, kde je na výběr 
verze, kterou chcete spustit, takže 
se nemusíte bát toho, že když si 
nainstalujete Lunar, tak jste odsou-
zeni k verzi 1.8.9.

Druhý software, který vám tady 
představím se jmenuje Java, mož-
ná jste o ní slyšeli v úplně jiném 
kontextu – v tom programovacím. 
V Javě jde jak programovat, tak 
vám zároveň optimalizuje celý Mi-
necraft i Lunar, takže pokud jste na 
začátku čtení tohoto článku měli v 
minecraftu 60 fps, po snížení kva-
lity budete mít čtyřnásobek – to 
je 240 fps, po instalaci Lunaru se 
vám přidá jen pár fps, ale až na-
instalujete javu, díky které poběží 
všechny optimalizace javy a lunaru 
tak, jak mají, tak počítejte z dvou a 
půl násobkem stávajících snímků 
za vteřinu – to činí 600 fps. Tak se 
nebojte všechno vyzkoušet a těšte 
se na další vydání v únoru příštího 
roku. Miki Fremunt

Úvod do počítačového a herního světa
Jak zrychlit počítač, aby se na něm dal hrát  Minecraft na více fps.

Zkratka fps (Frames per second) 
je z angličtiny a znamená počet 
snímků za vteřinu. Tím jsem vám 
musel napovědědět dostatečně. 
Ano, obraz počítače, takže i obraz 
a plynulost hry se skládá ze sním-
ků, které počítač během hry nebo 

běžného pracování „pořizuje”. To, 
kolik snímků za vteřinu váš počítač 
pořídí, záleží na aplikaci, která má 
určitou „žravost“ kapacity vašeho 
počítače. Ale to, co pozná člověk 
vlastním okem, je jejich nedosta-
tek ve hrách a já vám tu napíšu pár 
rad, jak jejich počet zduplikovat 
například v Minecraftu.

Aby se dal problém s fpskama vy-
řešit, je zjistit potřeba příčinu, proč 
jsou snímky za vteřinu tak „malé“. 
Příčinou může třeba být nedosta-
tečně výkonný počítač, neznalost 
správného nastavení hry nebo po-
čítače nebo toho chcete po Mine-
craftu moc.

Pokud máte tzv. „low pc“, tak i pro 
to mám řešení, které vám zajistí 
okamžité zvýšení fps nejen v Mi-
necraftu, ale i v ostatních hrách, 
které mají trošku pokročilejší na-
stavení. Důvod, proč počítač nedá-
vá vaši hru, může být příliš vysoké 
nároky hry na váš počítač. Na vy-
řešení tohoto problému je potře-
ba znát jediný údaj, poměr stran 
vašeho monitoru – to když nevíte, 
tak bohatě stačí vědět rozlišení, v 
dnešní době to bude buď full hd 
(1080x 1920) a hd (720x 1280) po-
měr stran těchto rozlišení je 16:9. 
Pokud máte qhd (1440x 2560) 
nebo hd ready (1366x 768) zname-
ná to to, že pokud si z full hd dáte 
hru do hd nebo qhd do hd ready, 
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Trocha historie nikoho nezabije

Počátky:
V minulém díle jsme se bavili o 
starší době kamenné. To bylo ještě 
v době, kdy neandrtálci a kroma-
ňonci žili společně. Ale začátkem 
mladší doby kamenné neandrtálci 
vyhynuli, a to spolu s mamuty, kte-
ří byli dobrou kořistí pro pravěké 
lovce. Ale když něco končí, jiné 
začíná. Na začátku doby kamenné 
se lidé naučili pěstovat ovoce, ze-
leninu, luštěniny a obilí, ze kterého 
dělali chléb. Kromě toho si lidé 
ochočili zvířata, ze kterých se vivi-
nuli dnešní domácí mazlíčci včet-
ně oblíbených psů a koček. Pokud 
toho chcete vědět víc, čtěte dál.

2. díl: Mladší doba kamenná
Zemědělství:

Tato novinka k nám přišla od Stře-
dozemního moře. Zemědělství 
nebylo jenom mužskou nebo žen-
skou prací. Ženy zasévaly a zaléva-
ly pole a muži ta pole orali, protože 
první pluh byl těžký a ženy by ho 
prostě neuzvedly. Pomáhala tu 
taky domácí zvířata. Byli to přede-
vším býci, krávy nebo voli. Pokud 
se úroda vydařila, tak jste mohli 
začít vařit. Právě v mladší době ka-
menné vznikly oblíbené grilované 
špízy a kebaby, ale i ne všemi oblí-
bené saláty. Ve starší době kamen-
né by se těm, co zrovna nemusí 
salát a brokolici, žilo líp, že jo:-).

Domácí zvířata (samozřej-
mě, že budou psi a kočky):

Největší chyba, kterou dělali lidé 
během starší doby kamenné, je to, 
že když uviděli zvíře, které nebylo 
jedovaté, tak na něj zaútočili, zabili 
ho a snědli. Takhle ale vyhlazovali 
zvířata na daném území, což mělo 
za výsledek nedostatek jídla v da-
ném území a lidé se museli stě-
hovat jinam. A když už to lidi ne-
bavilo, od moře k nám přišla další 
novina: chov zvířat. První zvíře, 
které si ochočili byl, ano, pes. Mož-
ná ale nevíte, že tenhle domácí 
mazlíček se vyvinul z vlků a kojo-
tů a dodnes v nich přebývají jejich 
vlastnosti. Pravěcí lidé ho ochočili 
tak, že hledali zraněné vlky a hla-
dová vlčata, které brali do táborů a 
tam je léčili a dělili se s nimi o ko-
řist. A takhle začalo přátelství, kte-
ré trvá dodnes. S kočkami to bylo 
podobné, jenom místo vlků si lidé 
ochočovali rysy a divoké kočky. A 
pak se přidali koně, prasata, ovce, 
krávy, slepice a jiná zvířata.      

Nové vynálezy
Nová doba přinášela nové mož-
nosti. Před začátkem mladší doby 
kamenné se lidé se jezer, tůní a 
řek báli, protože neuměli plavat. 
Ale jak čas utíkal, si lidé všimli, že 
po řekách se dá cestovat. K tomu 
lidé vynalezli vory a čluny a moh-
li se tak dostat přes velká jezera a 
potoky. Potom lidi zaujala živnost 
v řekách a jezerech a zkoušeli ryby 
lovit rukama. To však bylo obtížné 
a lidé začali hledat způsoby, jak 
si lov usnadnit a hlavně jak zvýšit 
šanci na úspěšný úlovek. Tak lidé 
začali používat harpuny a na ryby, 
co plavou ve větších hloubkách, 
vynalezli pruty. Jen tak pro ostříle-
né rybáře, ty první pruty připomí-
naly pytlačky. Marek Sonin

Obrázek: Lilian Petříková
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Komiks

Marek Sonin
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Jirčanské léto 
a podzim plné 
sportu

Jiří Šťovíček

V  srpnovém vydání jsme psali o  radosti při 
jarním dětském sportování u  nás v  Dolních 
Jirčanech.

Čas běží opravdu rychle a už tu máme zase zi-
mu. A jak se tedy vlastně podařilo navázat na tu 
jarní radost v létě a na podzim?

po vytoužených dovolených jsme koncem léta 
začali s dětmi opravdu naplno. Jak s kondiční 
akademií, tak s  fotbalovými týmy jsme absol-
vovali skvělá soustředění, ať už formou pří-
městského tábora, nebo v  krásném prostředí 
Krkonoš. Zde jsme si nejen připomněli, co jsme 
se na jaře naučili, ale snažili se děti hlavně po-
sunout zase dále.

Takováto příprava se dětem samozřejmě brzy 
vyplatila, když odměnou byly vyhrané soutěže, 
utkání či turnaje . při tomto všem hlavně ne-
mohla chybět spousta zábavy a radosti!

My se o ni s vámi opět rádi podělíme – jak jinak 
než úžasnými fotkami!

SPORT
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Hodnocení 
fotbalové 
sezony

Zdeněk Balouš, 
člen výkonného výboru SK Rapid Psáry

Hodnocení sezony A týmu nebude pro mě jed-
noduché, protože její průběh lze rozdělit do 
dvou fází. na tu radostnou a na tu méně radost-
nou.

Do sezony jsme vstoupili přípravným utkáním 
na  hřišti Unionu Vršovice, kde jsme zvítězi-
li 5:1. pak následovaly oslavy sK rapid psáry 
a  pro všechny výjimečné utkání s  legendami 
eUro 96.

poté už přišly na  řadu mistrovské zápasy, kde 
jsme začali vysokou výhrou nad chotčí 9:2. 
To si přeje každý trenér. Bohužel se ale vážně 
zranil jeden z obránců Dominik, který se bude 
zotavovat minimálně rok. A to, jak se dále uká-
zalo, byl jen začátek trablů se zraněnými hrá-
či. V následných zápasech jsme doma porazili 
Zvoli 3:0 a dominovali u sousedů v Libři výhrou 
9:0. Tam jsme začali zapojovat i dorostence. Je 
správné, aby si zkusili hrát chlapskou soutěž, 
a to jsme ještě netušili, jak moc se nám budou 
kluci v průběhu sezony hodit. Mezitím jsme ve 
vloženém utkání s Jenčí postoupili do jarní části 
poháru oFs. V dalším, a z mého pohledu nej-
kvalitnějším, utkání podzimu jsme přivítali do-
ma Dobrovíz, adepta na  postup do krajských 
soutěží. Ve vyrovnaném utkání jsme využili snad 
jediné zaváhání hostujícího brankaře a zvítězili 
1:0. Tím skončila ta radostná část sezony a ne-
mám na mysli výsledky!

V dalším zápase ve Zlatníkách, kde jsme vyhrá-
li 3:1, se zranil útočník pospa a ukázalo se, že 
chybět bude měsíc a půl. Tím začala ta méně 
radostná část sezony. Další odložené utkání 
v Hostivicích nás bolelo ještě víc. sice jsme vy-
hráli 4:0, ale do konce sezony jsme přišli o Máru, 
na 4 týdny o Wolfika a na 2 týdny o strnyho. To 
se podepsalo hned na dalším domácím zápase, 
kdy jsme si neporadili s  týmem z Tuchoměřic 

a  prohráli 2:0. V  roztokách se hned v  úvodu 
vážně zranil Miky, a  i když jsme v utkání vedli, 
zápas skončil remízou 1:1. nově se v  okres-
ních soutěžích při remízovém stavu zahrávají 
pokutové kopy, které jsme prohráli, a tak jsme 
brali pouze bod. nutno dodat, že v tomto utká-
ní nastoupilo šest dorostenců a  vedli si velmi 
dobře. na posvícení jsme měli doma odehrát 
zápas s Dobříčí, ale ta se kvůli nedostatku hráčů 
omluvila a k utkání se nedostavila. Doma jsme 
pak porazili povltavskou FA c 2:0, ale přišli jsme 
kvůli zranění o Michala, opět do konce sezony. 
na večerní zápas do Břežan jsme jeli s obavou, 
protože hrát v  této soutěži za umělého osvět-
lení je výjimečné a nejsme na to zvyklí. přesto 
byl zápas zajímavý, a i když jsme byli lepším tý-
mem, kvůli „jiným“ okolnostem jsme remizovali 
1:1, nakonec jsme zvítězili na  pokutové kopy 
1:3. se dvěma body jsme tedy mohli být spo-
kojeni. poslední dva zápasy už byly jen čekáním 
na konec soutěže, abychom se dali zdravotně 
do pořádku. Domácí zápas se Štěchovicemi 
jsme prohráli po vlastních chybách 3:2. V  po-
sledním zápase ve Zbuzanech jsme si spravili 
chuť a zvítězili 6:0.

suma sumárum, podzim byl kvůli kupícím se 
zraněním zejména psychicky náročný, ale přes-
to krásný. podzimní část se dohrála navzdory 
sílící pandemii covidu-19, což beru jako plus. 
pozitivní je i  to, že se práce s  mládeží vyplácí 
a  kluci z  dorostu se zapracovávají do A  týmu. 
nezbývá než si přát, aby se i jarní část soutěže 
odehrála a nebyla zrušena, protože je naší am-
bicí postup do krajské 1.B třídy, stále to máme 
ve svých rukách.

přejeme všem, nejen našim fotbalovým 
příznivcům, krásné a pohodové prožití 

vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí  
v novém roce 2022.

výkonný výbor sK rapid psáry
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Aktivity 
sport Academy

Vítek Voltr, 
Sport Academy

Holky a kluci sportující pod hlavičku naší sport 
Academy mají za sebou už více než dva měsí-
ce pravidelného pohybu a všechny naše aktivi-
ty běží na plné obrátky. Jsme rádi, že jste nám 
zachovali přízeň a  my jsme díky vám dokázali 
zachovat naše tréninky ve všech lokalitách a na-
víc přidat i nějaké další. Kromě toho jsme rozjeli 
novou Football Academy, která se setkala s vel-
kým zájmem, a my ji plánujeme nadále rozvíjet 
a  rozšiřovat její působení i  na mnoho dalších 
míst.

Kromě pravidelných tréninků, na  kterých se 
potkáváme každý týden, máme za sebou také 
podzimní florbalový turnaj našich tréninkových 
skupin. pod hlavičkou Floorball Academy Tour 
proběhl 23. října v hale na Fialce v Říčanech. Za 
mohutné podpory rodičů i dalších fanoušků se 
z vítězství v mladší kategorii radovali florbalisté 
z prahy 12, ve starší kategorii byli nejúspěšnější 
psárští. Všem vítězům gratulujeme a věříme, že 
si turnaj všichni účastníci naplno užili, protože 
podle naší filosofie je radost ze hry a pohybu 

mnohem důležitější než výsledky.

Další turnaj už klepe na dveře. V neděli 12. 12. 
proběhne v nové hale u ZŠ Zdiměřice Vánoční 
turnaj Floorball Academy Tour. Z našeho tem-
pa ale neslevíme ani v  roce 2022. Už v únoru 
pro vás chystáme příměstský florbalový spring 
camp. proběhne od 7. do 11. 2. v hale na Fialce 
v  Říčanech a  těšit se můžete na  své oblíbené 
trenéry a  plno zábavy v  hale i  mimo ni. Léto 
je sice ještě daleko, ale už teď se můžete při-
hlašovat na tradiční a velmi oblíbené summer 
campy. Ty zaměřené primárně na  florbal pro-
běhnou od 11. 7.do 15. 7. a od 18. 7. do 22. 7. 
V dalším týdnu potom chystáme kemp fotbalo-
vý. první srpnový týden bude patřit všeobecně 
sportovnímu campu pro předškoláky. Kromě 
kempů se v příštím roce můžete těšit i na jar-
ní turnaj nebo letní roadshow s turnajem pod 
otevřeným nebem. stále také přijímáme nové 
zájemce do většiny kroužků.

Kompletní informace o  našich aktivitách včet-
ně přihlašování na  kroužky i  campy nalezne-
te na  webu academy-sport.cz. na  závěr nám 
dovolte popřát vám jménem naší akademie 
Veselé Vánoce a šťastný a klidný rok 2022 plný 
dětské radosti a  sportu. snad se brzy shledá-
me na některém z našich kroužků, turnajů nebo 
kempů.
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13. ŘÍJNA
v ranních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
oznámení o bezvládně ležícím muži v prostoru 
louky před areálem Domova Laguna. přivolaní 
strážníci po příjezdu zjistili, že muž je znač-
ně ovlivněn alkoholem a  není schopen žádné 
komunikace. Vzhledem k  tomu, že byl navíc 
celý promáčený a  prochladlý, přivolala hlídka 
na místo ZZs, která jej po prvotních vyšetřeních 
převezla do nejbližšího lékařského zařízení 
k zajištění následné odborné lékařské péče.

15. ŘÍJNA
v  odpoledních hodinách převzala hlídka 
Mp  Jesenice nalezeného psa, který se volně 
pohyboval v prostoru lesa v obci psáry. Hlídka 
nález zveřejnila a ještě téhož večera se dostavi-
la majitelka na úřadovnu Mp, kde si jej po pro-
vedení nezbytných zákonných úkonů od stráž-
níků převzala.

21. ŘÍJNA
v  odpoledních hodinách poskytla hlídka 
Mp  Jesenice součinnost operačnímu středis-
ku HZs při odstranění následků havárie v ulici 
na  návsi, kde vlivem povětrnostních podmí-
nek došlo k pádu elektrického vedení. strážníci 
u  kruhového objezdu odkláněli dopravu 
a  usměrňovali provoz do ukončení likvidace 
havárie.

27. ŘÍJNA
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
Mp  Jesenice oznámení týkající se nákladního 
automobilu vyvážejícího neoprávněně odpad 
na  pole poblíž pozemní komunikace v  ulici 
K  Halám. strážníci na  místě zajistili řidiče au-
tomobilu a  posléze zajistili také přítomnost 
majitele pozemku, kde se odpad nacházel. 
Z důvodu zjištěných skutečností a závažnosti si-
tuace byla na místo přivolána hlídka pČr Jílové 
u prahy, která si celou událost převzala k doře-
šení.

27. ŘÍJNA
v  odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
Mp Jesenice do ulice K Domkům, kde si majitel 
pozemku, který je v územním plánu veden jako 
orná půda, objednal firmu k výstavbě rodinné-
ho domu. strážníci na  místě zjistili protiprávní 

jednání, proto pořídili audio i videozáznam ne-
oprávněně vznikající stavby a celou věc oznámi-
li příslušnému správnímu orgánu k projednání.

4. LISTOPADU
v ranních hodinách přijala hlídka Mp oznámení 
o vozidle stojícím v rozporu s právními předpisy 
ve vjezdu na pozemek rD v ulici Ke Kukaláku, 
psáry. Hlídka strážníků po příjezdu na místo zjis-
tila řidičku, která zde vozidlo zaparkovala, a vy-
řešila s ní její protiprávní jednání na místě dle 
zákona. po projednání přestupku řidička vozi-
dlo přeparkovala.

7. LISTOPADU
v ranních hodinách převzala hlídka Mp Jesenice 
nalezeného psa, který se volně pohyboval v uli-
ci Jílovská. Hlídka jej umístila do pohotovostní-
ho kotce obce a zajistila mu základní potřeby. 
následující den strážníky telefonicky kontakto-
vala majitelka, která se po domluvě dostavila 
na  úřadovnu Mp a  po provedení nezbytných 
zákonných úkonů si svého čtyřnohého přítele 
převzala.

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,-
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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 periodický tisk územního 
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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 D. Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK Čr e 15258 
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FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 
k 22. 11. 2021 (bez záruky)

A1A – OKRESNÍ PŘEBOR
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. TJ sokol 
Dobrovíz

13 11 0 2 54:11 33

2. Zlatníky 13 10 1 2 45:21 31
3. Psáry A 13 9 2 2 44:10 30
4. sK Dolní 

Břežany
13 8 2 3 61:22 27

5. Tuchoměřice 12 9 0 3 44:12 27
6. TJ sokol 

choteč
13 5 4 4 39:41 23

7. povltavská FA c 13 7 1 5 31:23 22
8. TJ Štěchovice 13 4 3 6 18:28 16
9. sK roztoky 13 4 2 7 18:34 16

10. FK Zbuzany B 13 5 1 7 28:44 16
11. Meteor Libeř 13 4 1 8 21:51 13
12. sokol Zvole 13 2 1 10 12:46 7
13. FK Dobříč 13 1 1 11 15:62 5
14. TJ Hostivice 12 1 1 10 20:45 4

Poslední zápas: Zbuzany B – Psáry A 0:6

A3A – IV. TŘÍDA – SKUPINA A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. sokol Zvole B 9 7 0 2 37:23 21
2. Dolní Jirčany 9 6 0 3 28:15 18
3. Dolní Břežany 

B
9 5 1 3 37:25 17

4. Psáry B 9 5 0 4 35:33 15
5. Zlatníky B 9 5 0 4 21:19 15
6. TJ sokol slapy 9 4 2 3 18:25 14
7. sokol 

Bojanovice
9 4 1 4 17:13 13

8. sK Meteor 
Libeř B

9 3 0 6 24:31 9

9. sK Libeň 9 3 0 6 13:24 9
10. Kamenný 

přívoz
9 0 2 7 18:44 4

Poslední zápasy:  Psáry B – Libeň 5:3 
Bojanovice – D.Jirčany 3:2

23. ZÁŘÍ
ve večerních hodinách převzala hlídka 
Mp  Jesenice nalezeného psa, který se vol-
ně pohyboval v  ulici Jesenická, Dolní Jirčany. 
strážníkům se i přes identifikaci psa nepodařilo 
kontaktovat majitelku zvířete, proto jej umísti-
li do pohotovostního kotce obce a vyrozuměli 
příslušného pracovníka oÚ psáry.

25. ZÁŘÍ
v nočních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
telefonické oznámení ohledně muže, oble-
čeného do černé bundy s kapucí, který v ulici 
k  Junčáku rozhazoval odpadky z  kontejnerů 
na směsný odpad. strážníci ihned vyjeli na mís-
to a muže zajistili. Ten se ke svému protipráv-
nímu jednání doznal, ale odmítal po sobě roz-
házené odpadky uklidit a projednat přestupek 
na místě. Hlídka proto celou věc i s důkazním 
materiálem oznámila příslušnému správnímu 
orgánu k projednání.

26. ZÁŘÍ
v dopoledních hodinách přijala hlídka Mp ozná-
mení o  vozidlech stojících na  chodníku v  roz-
poru s právními předpisy v ulici K ořechovce, 
Dolní Jirčany. přivolaní strážníci zjistili řidiče, 
kteří zde vozidla zaparkovali, a na místě s nimi 
jejich protiprávní jednání projednali dle záko-
na.

29. ZÁŘÍ
v  dopoledních hodinách vyjížděla hlídka 
Mp  Jesenice společně s  pČr Jesenice a  ně-
kolika jednotkami HZs do ulice sportovců, 
kde došlo k požáru rodinného domu. strážníci 
v  součinnosti s  policisty zajistili místo události 
a dle pokynů velitele výjezdu hasičů prováděli 
potřebné úkony. Hlídky Mp a pČr Jesenice se-
trvaly na místě až do ukončení likvidace požáru.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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simply tasty

www.simplytasty.cz
724 769 869

food delivery  
by ZAS A ZNOVA

Menu pro celou rodinu – pizza, sushi,  
řízek, asijské bistro a další speciality  
z kuchyně ZAS A ZNOVA. 

Objednávejte pohodlně a jednoduše přes  
WEB, či APLIKACI. Jídlo vám rádi přivezeme, nebo  
si ho můžete sami vyzvednout – 7 dní v týdnu.
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