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Obsah slOvO na úvOd

vážení obyvatelé, milí sousedé,

zdravím vás poprvé v novém roce 2021, v no-
vém ročníku našeho Psárského zpravodaje.

Máme za sebou dvanáct měsíců s  covidem-19, 
loni v  březnu asi pro většinu z  nás nereálná 
představa, nyní skutečnost, se kterou jsme 
byli nuceni naučit se žít. Život v  naší obci se 
zpomalil, ale nezastavil. Mateřská škola od 
září funguje bez přerušení, jen s  krátkodo-
bými omezeními. Paní učitelky i  ostatní za-
městnanci odvádějí skvělou práci a  děti 
pokračují ve svém vzdělávání v  bezpečném 
prostředí. Stejně tak chodí každý den do školy 
naši prvňáci a druháci a také jejich třídám se 
karanténa vyhýbá. ostatní školáci se vzděláva-
jí distančně, ale do školy chodí na individuální 
konzultace nebo třeba pro obědy. Když jsem 
měl možnost nahlédnout do výsledků ankety 
o distanční výuce na ZŠ Amos, potěšilo mne, 
že přes veškeré těžkosti se děti, a vlastně i pe-
dagogové, učí nové věci, možná jiné a  jinak, 
než by tomu bylo normálně, a určitě s příno-
sem pro rozvoj jejich kompetencí důležitých 
pro život. Běží i aktivity pro seniory. I v této pro 
seniory náročné situaci dokázal klub Třináctka 
připravit pro seniory program a on-line vzdě-
lávání, či pomoci s registrací k očkování. A pak 
jsou tu samozřejmě naši hasiči, kteří jsou neu-
stále k dispozici a pomáhají všude tam, kde je 
třeba, stejně jako zaměstnanci rychlé roty, naši 
kolegové na obecním úřadě i paní knihovnice.

Také jste tu vy, naši obyvatelé, které je více než 
kdy jindy vidět v ulicích obce a v okolní příro-
dě. Pokaždé, když píši slovo starosty, těším se, 
že vás už konečně budu moci pozvat na pivo 
se starostou. Zatím to stále nejde, ale věřím, že 
příště už ta pozvánka opravdu bude .

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

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.Foto na titulní straně: Ruda Herák, fotograf

 4 Rada a zastupitelstvo

infOrmace z Obce
 9 Co se v obci udělalo 12/2020–1/2021
 10 Jaro 2021 přinese sčítání lidu, domů a bytů
 11 Přejmenování ulic „Na Vysoké“
 12 Průtah II/105 – stávající situace
 14 Vaše připomínky šetří peníze
 15 Více zeleně 

do obce

sOciální a kulturní kOmise
 16 VU3V běží dál
 17 Fotosoutěž 2021 – Kouzelný svět rostlin
 17 Velikonoční soutěž
 18 Přednáška Portugalsko a jeho ostrovy 
 18 Muzikálové léto

stalO se
 19 Madeira online
 20 Náš betlém
 21 Adventní setkání seniorů
 22 Kam na výlet
 23 Mimořádný archeologický nález  

z Dolních Jirčan

vzdělávání
 24 Zápis do 1. ročníku ZŠ Amos
 25 Kouzelná bílá zima u Kočiček 
 26 Kniha – lék na dobrou náladu
 28 Leden ve škole
 30 Lednové výtvarné aktivity na 2. stupni 

ZŠ Amos
 31 Fyzika online
 32 Sněhová nadílka přinesla zpestření 

 33 Městská Policie Jesenice
34 Psina – Psárské informace a nápady

spOrt
 38 Léto s Floorball Academy
 41 Největší školu bojových umění covid 

 nezastaví 

 42 Náročný rok dolnojirčanských  
hasičů

kalendář akcí
SeTříDěNo PoDLe DATA KoNáNí

do 26. 3.
velikonoční soutěž
oú Psáry

18. 3., 14.00
portugalsko a jeho 
ostrovy
online

18

17
1. 4., 14.00
kavárničky 
pro  seniory
online

21. 4., 18.00
zasedání 
zastupitelstva
obecní úřad (online)

19. 8., 19.00
muzikál rebelové
letní scéna Hudebního 
 divadla Karlín v Letňanech

16

4

18

28. 4., 15-17 hod.
zápis do prvního 
 ročníku zŠ amos

24
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usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 32–2020 ze dne 16. prosince 2020

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr

rO usnesení č. 96/32–2020

i. schvaluje
Plán inventur obce Psáry za rok 2020.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 97/32–2020

i. schvaluje
6. rozpočtové opatření na rok 2020 – navýšení 
o 372.271,- Kč.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 98/32–2020

i. jmenuje
Danielu Fremuntovou vedoucím organizační 

složky neformálko.
ii. jmenuje
Šárku Mihely vedoucím organizační složky 
Třináctka.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 99/32–2020

i. revokuje
Usnesení č. 93/31–2020 bod II., které zní:
II. jmenuje
Členkou školské rady za zřizovatele Ing. Danielu 
Fremuntovou.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 33–2020 ze dne 30. prosince 2020

Přítomni: Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr

rO usnesení č. 100–33–2020

i. schvaluje
7. rozpočtové opatření na rok 2020 – navýšení 

o 2.231.000,- Kč.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 1–2021 ze dne 13. ledna 2021

Přítomni: Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr

rO usnesení č. 1/1–2021

i. souhlasí
S navýšením nejvyššího povoleného počtu žá-
ků v Základní škole Psáry, Jílovská 141, 252 44 
Psáry z 25 na 27 žáků.

hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 2/1–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě mezi 

rada a zastupitelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce psáry
21. dubna 2021, 18 hod.

obcí Psáry a  InFrAM a. s. na  zajištění činnosti 
koordinátora BoZP v rámci akce „II/105 Psáry, 
průtah (opakování)“. Předmětem je prodlou-
žení doby plnění od 9/2020 do 6/2021 za 
94.500,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 3/1–2021

i. schvaluje
Platový výměr řediteli Základní školy Amos od 
1. 1. 2021.
ii. schvaluje
Platový výměr ředitelce Mateřské školy Štědřík 
od 1. 1. 2021.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 4/1–2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12–6015385/1 mezi obcí Psáry 
(povinná) a  ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná) 
na pozemcích p. č. 151/1 a 689/6 v k. ú. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 20.500,- Kč 

bez DPH.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístě-
ní stavby č. IE-12–6009356/9 mezi obcí Psáry 
(povinná), manž. Thomsonovými (oprávněná) 
a  ČEZ Distribuce a. s. (investor) na  pozemku 
p. č. 664/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 7.000,- Kč bez DPH.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 5/1–2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zániku věcného břemene 
chůze a jízdy mezi obcí Psáry (povinná) a manž. 
Horkými (oprávněná). Předmětem smlouvy je 
zrušení věcného břemene na  pozemku p. č. 
927/1 v k. ú. Psáry ve prospěch pozemku p. č. 
927/3 v k. ú. Psáry.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání rady obce psáry č. 2–2021 ze dne 27. ledna 2021

Přítomni: Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr

rO usnesení č. 6/2–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 mezi obcí Psáry 
a Pragoprojekt, a. s. na akci „II/105 Psáry, prů-
tah (opakování)“ – nezávislý technický dozor 
stavebníka. Předmětem dodatku je prodlouže-
ní doby plnění po celou doby výstavby max. do 
31. 12. 2021. Cena je navýšeno o 49.500,- Kč 
a konečná cena činí 148.500,- Kč bez DPH.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 7/2–2021

i. schvaluje
vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „vodovod Psáry – připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod“ část – etapa III.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou za-
kázku na stavební práce „vodovod Psáry – při-
pojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ část 
– etapa III ve složení: vlasta Málková, Tomáš 
Hejzlar, Ing. vladislav Černý a náhradníci: Ing. 
renáta Jašková, vít olmr a Milan Petrus.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat



6 www.psary.cz  Psárský ZPrAvoDAJ / únor / 2021 7

rO usnesení č. 8/2–2021

i. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na stav-
bu s  názvem „nová hasičská stanice Psáry - 
Dolní Jirčany“.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
ZonA architekti s.  r. o., IČ: 28471148 za cenu 
980.000,- 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. 9/2–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 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 objemný, sepa-
rovaný a nebezpečný odpad uvedených v pří-
loze č. 3.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku a přílohy.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 10/2–2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne-služebnosti č. Iv-12–6024831/vB1 mezi 
obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na p. č. 577/1 
k. p. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč bez DPH.
ii. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi ob-
cí Psáry a CETIn a. s. na p. č. 577/1 k. p. Dolní 
Jirčany za jednorázovou úhradu 11.900,- Kč 
bez DPH.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

rO usnesení č. 11/2–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o  převodu 
infrastruktury ze dne 29. 4. 2004 ve znění do-
datků č. 1 a č. 2. Předmětem dodatku je úpra-
va čl.  III, odst. 5 a  to nahrazení pozemku p.  č. 
110/99 za p. č. 110/1 v k. ú. Dolní Jirčany.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce psáry č. 1–2021 ze dne 17. února 2021

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít olmr, 
Martina Šmerglová, Ing. Antonín rak, Tomáš Pecháček, Ing. Jitka Svobodová, Mgr. Jiří 
Kučera, Petr Skřivan, Jan Honek

Nepřítomni: Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák, Josef Žižka

usnesení č. 1/1–2021

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 2/1–2021

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 3/1–2021

i. souhlasí
Se směnou pozemků dle geometrického plánu 
č. 1969–2/2019 a  souhrnné tabulky mezi obcí 
Psáry a KSúS Stč. kraje.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 4/1–2021

i. schvaluje
Starostu Mgr. Milana váchu jako určeného za-
stupitele pro spolupráci s pořizovatelem územ-
ního plánu Psáry.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 5/1–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  připoje-
ní na  vodovod a  kanalizaci obce pro stavbu 
rodinného domu mezi obcí Psáry a  Ivanou 
Svobodovou. Předmětem dodatku je nahraze-
ní pozemku p. č. 129/5 pozemkem p. č. 403/1 
v k. ú. Dolní Jirčany.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 6/1–2021

i. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „voDovoD PSÁrY 
– PŘIPoJEnÍ oBCE PSÁrY nA PoSÁZAvSKÝ 
voDovoD“ část - etapa III.
Protokol z jednání komise k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „voDovoD PSÁrY 
– PŘIPoJEnÍ oBCE PSÁrY nA PoSÁZAvSKÝ 
voDovoD“ část - etapa III.
Zprávu o  hodnocení nabídek k  podlimitní ve-
řejné zakázce na  stavební práce „voDovoD 
PSÁrY – PŘIPoJEnÍ oBCE PSÁrY nA 
PoSÁZAvSKÝ voDovoD“ část - etapa III.
ii. souhlasí
S  výběrem nejvhodnější nabídky, dle kritéria 

hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez DPH, 
kterou byla vyhodnocena nabídka účastní-
ka Čermák a  Hrachovec a. s., sídlem Praha 5, 
Smíchovská 929/31, 155 00, IČ: 26212005 za 
19.694.486,- Kč bez DPH.
iii. souhlasí
S uzavřením smlouvy o dílo k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „voDovoD PSÁrY 
– PŘIPoJEnÍ oBCE PSÁrY nA PoSÁZAvSKÝ 
voDovoD“ část - etapa III. s účastníkem, který 
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou:
Čermák a  Hrachovec a. s., sídlem Praha 5, 
Smíchovská 929/31, 155 00, IČ: 26212005 za 
celkovou nabídkovou cenu 19.694.486,- Kč bez 
DPH.
iv. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka by-
la vyhodnocena jako nejvýhodnější.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 7/1–2021

i. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním 
klidu.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 8/1–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Psáry a  Městem Jesenice na  zajiš-
tění služeb městské policie. Předmětem do-
datku je navýšení úhrady nákladů za služby 
na 960.000,- Kč ročně.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 9/1–2021

i. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnu-
tí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a  SDH Psáry (příjemce) ve výši 125.000,- Kč, 
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z toho 55.000,- Kč je určeno na dětské družstvo 
a  20.000,- Kč na  družstvo dorostu. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SDH.
ii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní 
Jirčany (příjemce) ve výši 65.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SDH.
iii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK rapid 
Psáry (příjemce) ve výši 400.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SK.
iv. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnu-
tí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a  SK  Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve 
výši 400.000,- Kč. Příspěvek bude použit k po-
krytí nákladů spojených s činností SK.
v. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina 
(příjemce) ve výši 35.000,- Kč. Příspěvek bude 
použit k  pokrytí nákladů spojených s  činností 
MS.
vi. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a TEAMGYM 
Dolní Jirčany z. s. (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
vii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  Škola 
TAEKWon-Do (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
viii. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Sportovní 
akce, z. s. (příjemce) ve výši 40.000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
iX. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.

hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 10/1–2021

i. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytova-
tel) a  Domovem Laguna Psáry (příjemce). 
Předmětem smlouvy je dotace na  rozvoj soci-
álních služeb poskytovaných občanům obce 
Psáry a financování pečovatelské služby ve výši 
400.000,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 11/1–2021

i. schvaluje
návrh na  nové označení ulic Trnková, Pod 
vodojemem, Srnčí, ostružinová, Břidlicová, 
Kolmá, Ptačí, Borová a prodloužení ulice vysoká 
do slepé části pojmenované na vysoké v  ob-
lasti vysoká.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

usnesení č. 12/1–2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí účelově urče-
ného investičního příspěvku mezi obcí Psáry 
(poskytovatel) a  Dolnobřežansko (Dobrovolný 
svazek obcí jako příjemce). Předmětem smlou-
vy je poskytnutí investiční finanční podpo-
ry na  vybudování kamerových bodů ve výši 
925.934,26 Kč.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 12 / prOti: 0 / zdrželi se: 0
návrh byl přijat

celOrOční sOutěž — 
PoZNáVejte Místa V NašIch 
obcích

Poznávejte místa v  na-
šich obcích byla loň-
ská soutěž, kdy jsme 
na  kaž dé titulní straně 
vydání Psárského zpra-
vodaje přinesli fotku 
méně známého zákoutí 
v našich obcích. 

Na titulní straně prosin-
cového Psárského zpra-
vodaje byl obecní bet-
lém na  Dolnojirčanské 
návsi.

Ze  správných odpovědí jsme vylosovali  paní 
Kateřinu Kosteleckou, které gratulujeme 
k  výhře!

co se v obci 
udělalo 12/2020–1/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací 
ulice U Studny a v Třešňovce,

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

•	 oprava kontejnerového hrazení za obchodem 
v Psárech,

•	 příprava návsi na  vítání občánků a  úklid po 
akci,

•	 likvidace černé skládky za hřbitovem Psáry,
•	 úklid dětských hřišť,
•	 instalace a opětovné odstranění vánoční výz-

doby obce,
•	 úklid sněhu,
•	 rozvezení posypového materiálu,
•	 výroba beden na posypový materiál,
•	 posyp namrzlých komunikací pro pěší i moto-

risty,
•	 zdravotní a  bezpečnostní prořezy stromů, 

úklid a odvoz větví,
•	 výsadba šedesáti tří nových stromků v obci,
•	 hrabání a odvoz listí v obci a na hřbitovech,

•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 zajištění odvozu elektroodpadu a papíru,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-

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

•	 přesun panelu na  cyklostezku a  dopravních 
značek na mostu v Kutné,

•	 oprava propadlé zámkové dlažby na chodní-
ku u zastávky autobusu v Dolních Jirčanech,

•	 ořezání větví v  ulicích ve Stráži a  Dlážděná 
(průjezd pro popeláře),

•	 svoz vánočních stromků,
•	 drobné opravy nemovitostí.

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček 
16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  21. března, 25. dubna, 23. května 

a 20. června.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): 
tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček
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jaro 2021 
přinese sčítání 
lidu, domů 
a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou 
součástí systému úředních statistik v každé ze-
mi. U  nás má tradici již od roku 1869 a  stejně 
jako ve většině zemí se koná každých 10 let. 
Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovná-
ní současného stavu naší země s minulostí i se 
zbytkem světa. naprosto zásadní je význam sčí-
tání pro naši budoucnost. Informace zjištěné 
během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, 
podnikatelské záměry i směřování výzkumných 
či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku 
ovlivňují život každého z nás. výsledky letošního 
sčítání, které proběhne v období od 8. března 
do 11. května, budou uveřejněny na  přelomu 
roku 2021 a roku 2022.

Hledáme spolehlivé pracovníky na  období od 
8. 3. do 11. 5., ve kterém se bude konat sčítání 
lidu, domů a  bytů 2021 pro oblast Jesenice 
u Prahy, Jílové u Prahy a přilehlé okolní obce.

Konkrétně se jedná o tyto termíny:
•	   8. 3.–19. 3. –  informační pochůzka, nastudo-

vání trasy,
•	 14. 4.–16. 4. –  roznos oznámení o  distribuci 

sčítacích formulářů,
•	 17. 4.–26. 4. –  distribuce formulářů do do-

mácností, které se nesečetly 
on-line,

•	 27. 4.–11. 5. –  sběr vyplněných formulářů,

Pracovní doba: 
•	 ve všedních dnech v odpoledních hodinách, 

víkendy a svátky celý den.

Platové podmínky a hledané pozice:
•	 Komisaři – 177 Kč/hod. Provádějí samotné 

sčítání obyvatel, kteří neprovedli sčítání on-
line. není se čeho bát, vše je s chytrým tele-
fonem.

•	 Řidiči – 179 Kč/hod. vaším úkolem bude roz-
vézt komisaře po okrsku a následně odvézt 
zpět. 

•	 Komisaři s  řidičským průkazem – 183 Kč/
hod. Jedná se o zajištění lokací, které by pěší 
nezvládli.

veškeré školení proběhne v  rámci samostudia 
v  pohodlí domova, které bude probíhat od 
15. 2. do 5. 3. a bude také placené.

Kontaktujte nás. Telefonicky se s vámi dohod-
neme na osobním pohovoru, kde vám odpoví-
me na všechny vaše otázky.

•	 Šárka vítková – tel. 703 194 457
•	 Petra Škodová – skodova.petra@cpost.cz

infOrmace z Obce
Přejmenování 
ulic „na vysoké“

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

ve dvou číslech loňského Psárského zpravoda-
je byly zveřejněny články o přejmenování všech 
ulic na vysoké v oblasti vysoká. Jejich součástí 
byla i výzva k zapojení se do vymýšlení nových 
názvů. Snažili jsme se, aby přejmenování ulic 
označených nyní hromadně na  vysoké zkom-
plikovalo život co nejmenšímu počtu osob tr-
vale hlášených v rodinných domech (občanské 
průkazy, řidičská oprávnění, živnostenské listy 
atd.). Lidé, kteří bydlí v  ulici na  vysoké trvale 
v  chatách s  evidenčními čísly, nemají v  dokla-
dech název ulice uvedený, a proto se jich výmě-
na dokladů netýká. 

Po zveřejnění článků se ozvalo několik li-
dí, kteří přispěli svými tipy na  vytvoření zá-
soby jmen, ze kterých byly vybrány názvy: 
trnková, Pod Vodojemem, srnčí, ostružinová, 
břidlicová, borová, Ptačí a Kolmá. 

Ulice, kterých se přejmenování týká, jsou za-
kreslené v  přiloženém plánku. Pojmenování 
ulice na vysoké zůstane zachované na vyznače-
ném trojúhelníku, kde je zkolaudován největší 
počet rodinných domů. Právě zde většina trvale 
hlášených lidí v rodinných domech s přejmeno-
váním ulice nesouhlasila. 

nové označení ulic zajistí obec včetně zapsání 
nových údajů do rUIAn (registr územní identi-
fikace, adres a nemovitostí).
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Průtah II/105 – 
stávající  
situace

Vlasta Málková, 
místostarostka

v zimním období jsou práce na Průtahu II/105, 
páteřní komunikaci v  Psárech, pozastaveny 
a  rezidenti naší obce mají možnost s  nejvyš-
ší opatrností stavbou projíždět. Pokud nejste 
v naší obci trvale hlášeni a vlastníte zde nemo-
vitost, doporučuji vozit s sebou v autě doklad 
o vlastnictví, tedy výpis z katastru nemovitostí. 
v průběhu března až dubna dojte k úplné uzá-
věře silnice II/105. Autobus pojede po objízdné 
trase přes Libeř a děti opět budou moci využí-
vat školní autobus. Upřesnění se dočtete v prů-
běhu března na webu obce a na facebooku. 

Již v  loňském roce začal zhotovitel pracovat 
na obnově chodníků. v rámci těchto prací dojde 
i k výměně obrubníků. nechali jsme také přelo-
žit lampy, které byly nevhodně umístěny upro-
střed chodníků podél ulice Pražské/Psárské. 
Dále dojde k  výměně dvaceti kusů původních 
světelných zdrojů za úspornější LED variantu. 

v  lokalitě mezi fotbalovým hřištěm a  va-
lem u  Čov jsme nechali snížit kanalizační 

šachty na úroveň terénu, který bude upravený 
pro sportovní vyžití a zajistí jednodušší údržbu. 
Došlo i k  vyčištění hrubých nečistot z  nového 
zaneseného vodovodního potrubí a  následně 
proběhly kamerové zkoušky, které posuzoval 
výrobce (viz foto na protější straně). Část potru-
bí tak musí zhotovitel vyměnit. Problém s  ne-
kvalitně provedeným kanalizačním potrubím 
není stále vyřešen.

jaké práce budOu na stavbě 
jeŠtě prObíhat?

Čeká nás například dezinfekce vodovodního 

potrubí, výměna části kanalizačního potrubí 
s vyšší ovalitou než je přípustné, výstavba vodo-
měrné šachty včetně vystrojení (viz foto dole), 
položení kanalizace v  ulici Sportovní od Čov 
ke křížení ulic Jílovská a  Psárská, vybudování 
chodníků a silnice, ...

nedOstatečná kapacita 
vOdy a kanalizace v Obci

Již několik let bojuje obec s  nedostatečnou 
kapacitou vody a  kanalizace. Příspěvky, které 
lidé na tuto infrastrukturu přispívali, jsou na vo-
dohospodářském účtu obce a  budou použity 
na vybudování vodovodního přivaděče, kanali-
zace a čistírny odpadních vod. nyní jsme ve fá-
zi, kdy již nelze připojovat nové zájemce na vo-
dohospodářskou infrastrukturu. Musí bohužel 
čekat, až se nám podaří požadované kapacity 
navýšit. 

pOsázavský vOdOvOd 
i. etapa

Tento měsíc jsme vyhlásili veřejnou zakázku 
na 3. část I. etapy připojení na Posázavský vodo-
vod. První část (u mostu na Libeř) je již vybudo-
vaná a druhá část se nyní staví v rámci Průtahu. 
Po dobudování druhé a třetí části I. etapy bude 
obec napojena na Posázavský vodovod a bude 
odebírat vodu ze Želivky. Pokryjeme tak chybě-
jících 35 tisíc m3 vody. Do června 2021 je toto 
množství dodávky vody zasmluvněno se společ-
ností Tondach.

výstavba 3. části bude komplikovaná nutnou 
koordinací se stavbou Průtahu. 

Po vybudování celé I. etapy nás čeká ještě 
etapa č. II s  vybudováním nového vodojemu 
a možností zásobovat další část obce vodou ze 
Želivky. 

Vypadaná výstelka Mechanické znečištění Výsledek čištění
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Vaše připomínky  
šetří peníze

Ing. Antonín Rak

Je sobota 30. ledna večer a na webových strán-
kách obce Psáry píše jeden z  místních obča-
nů krátkou zprávu. „Dobrý den, obávám se, že 
v místě, které jsem vám označil na plánku, teče 
voda. Je tam nějaký uzávěr v silnici a myslím, že 
to teče víc a víc. Není to ale ani havárie na oka-
mžitý výjezd.“ 

Zpráva putuje k  Technickým službám, jejichž 
pracovníci již v pondělí po poledni hlásí, že vad-
ný uzávěr vody opravili. Díky včasnému nahlá-
šení nedošlo k většímu a dlouhodobému úniku 
vody, který by byl zcela zbytečnou nákladovou 
položkou v  rozpočtu obce. Budeme rádi, po-
kud i vy nezůstanete lhostejní a v případě zjiš-
tění jakéhokoliv problému nás budete kontak-
tovat prostřednictvím webových stránek obce 
www.psary.cz v sekci Hlášení závad. Děkujeme!

čistírna Odpadních vOd (čOv) 

Stavební povolení na  rozšíření Čov máme již 
k dispozici od července minulého roku. Projekt 
je rozdělen do dvou etap výstavby a její zahá-
jení záleží na financování a na možném získání 
dotace. 

nyní se odvádí dle uzavřené smlouvy do na-
ší Čov 40 000 m3 odpadních vod z  Horních 
Jirčan, což je cca polovina potřebného množ-
ství. Městu Jesenice jsme nabídli možnost po-
dílet se na  financování Čov a  odkanalizování 
i zbylé části Horních Jirčan.

Pokud se vedení města Jesenice rozhodne 
naši nabídku přijmout, budeme stavět etapy 
obě, pokud odmítne a nebude se ekonomicky 
na  výstavbě Čov podílet, vybudujeme pouze 
I. etapu pro potřeby naší obce. 

 Více zeleně 
do obce

Vlasta Málková, 
místostarostka

vysadili jsme  
63 nOvých strOmů

v minulém roce se nám podařilo získat dvě 
dotace od Ministerstva životního prostředí. 
Dotace jsou rozděleny na stromy pro Dolní 
jirčany za cca 157 tisíc Kč a stromy pro Psáry 
v částce 209 tisíc Kč.

výsadba již byla provedena na hřišti SK Čecho-
slo van Dolní Jirčany, v ulici Spojovací a k obnově 
stromořadí v ulici Pražská pod kostelem a v uli-
ci v Zahradách. Plánovaná výsadba na hřišti SK 
rapid Psáry byla odložena na jaro letošního roku. 

Cílem dotace je zlepšení životního prostředí 
v  obci prostřednictvím podpory výsadby stro-
mů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřej-
ného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, 
ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody 
v krajině. 

výsadbu jsme, oproti původním plánům, mu-
seli provést bez účasti veřejnosti s  ohledem 
na vládní opatření a vývoj epidemiologické si-
tuace. Těší nás, že lidé projevili zájem o pomoc 
s následnou péčí o vysazené stromky ve všech 
jmenovaných lokalitách. 

výsadbou stromů dojde ke zkvalitnění veřejné-
ho prostoru a ke zlepšení života v naší obci. 

hřbitOv – ObnOva zeleně 

nově jsme požádali o dotaci na ozelenění psár-
ského hřbitova. Stromy jsou zde na  konci své 
životnosti. na  základě odborného dendrolo-
gického posudku musí být některé lípy – s ohle-
dem na bezpečnost našich občanů – vykáceny. 
Lípy, které jsou zdravé nebo půjdou zachránit, 
samozřejmě zůstanou. vzhledem ke změnám 
klimatu se lípám v našich podmínkách moc ne-
daří. Potřebují hodně vody, která u nás bohužel 
chybí. Srážek je z dlouhodobého hlediska v let-
ních měsících stále méně. 

na  ozelenění psárského hřbitova máme zpra-
cován projekt i s návrhem dřevin, které budou 
na zmíněném místě prosperovat. 

pOmníky v Obci

v letošním roce dojde k vyčištění a úpravě okolí 
pomníků padlých. Budou opraveny omítky, plo-
ty a vysazena nová zeleň tam, kde to prostor do-
volí. Práce započaly v Dolních Jirčanech u po-
mníku padlých v první světové válce. Dojde zde 
k opravě omítky, k instalaci nové kované mříže 
i k výsadbě rostlin. 
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sOciální a kulturní 
kOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Fotosoutěž 2021  
Kouzelný svět 
rostlin

Ing. Jitka Svobodová

odhaduje se, že na  Zemi se vyskytuje asi 
350  000 druhů rostlin. rostliny pro nás mají 
nedozírnou cenu. Jsou na počátku potravního 
řetězce, produkují kyslík, kořeny zadržují vodu 
a zpevňují půdu. Jsou základním článkem naše-
ho jídelníčku, utváří mikroklima a takto bychom 
mohli pokračovat dále. Bez nich by nebyl život. 
Kromě toho nám však poskytují potěšení svojí 
vůní, barvami, strukturou, rozmanitostí. Zkusíte 
zachytit některou z jejich krás? Máte snímek své 
oblíbené květiny, stromu, keře nebo kapradi-
ny? Pošlete nám svůj pohled na říši rostlin!

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2022, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže: 
Kdy: do 31. července 2021
jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-
mátu nALEŽATo v co nejlepší kvalitě (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  fotografii. Zasláním fotografií dáváte souhlas 
s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.vu3v běží dál

online virtuální univerzita třetího věku odstar-
tovala 10.  února další semestr, ve kterém se 
účastníci budou vzdělávat v  dějinách oděvní 
kultury. 

Pokud i vy máte zájem dozvědět se každý půl-
rok, kdy otevíráme nový semestr, spoustu no-
vých informací z nejrůznějších oborů od kultury 
přes techniku a přírodní vědy, kontaktujte mís-
tostarostku vlastu Málkovou, která vám poskyt-
ne více informací.

vzhledem k  epidemické situaci zde nemůže-
me zveřejnit kalendář akcí na  březen a  duben. 
nicméně sledujte webové stránky www.psary.cz, 
kde najdete informace o  aktuálně pořádaných 
akcích, pokud nám to situace a  nařízení vlády 
dovolí:

•	 jóga,
•	 zdravotní cvičení,
•	 reiki,
•	 výuka country 

tanců,
•	 procházka s trek. 

holemi,

•	 diskusní středa,
•	 angličtina u čaje,
•	 setkání seniorů,
•	 Univerzita třetího 

věku,
•	 kavárnička
•	 a další...

KALENDÁŘ AKCÍ
Pro SEnIorY

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

Agro Jesenice otevřelo ve 
vestci firemní prodejnu mra-
žených potravin, kde jsou ceny 
o několik desítek procent nižší 
než v běžné maloobchodní síti. 

Abychom našim seniorům umožnili nakoupit 
zdravé potraviny za výhodné ceny bez nutnosti 
cestovat, nabízíme dovoz objednaných výrob-
ků do „Třináctky“, kde si je v určený den vyzved-
nou. Ceník produktů a termíny dovozu na vyžá-
dání zašleme. 

Další info  trinactka@psary.cz

•	 ve čtvrtek 1. dubna vás od 14 hodin zveme 
do další online Kavárničky pro seniory! Hlásit 
se můžete na emailu trinactka@psary.cz.

•	 Jógu s  Šárkou vítovcovou si můžete online 
zacvičit každý čtvrtek od 18 hodin. Přihlášky 
na emailu trinactka@psary.cz.

•	 v rámci plánovaného očkování seniorů pro-
ti covidu–19 jsme i  nadále připraveni po-
moci všem zájemcům při online registraci. 
Kontaktujte obecní úřad, kde vám pracovni-
ce s registrací pomohou – tel. 241 940 454.

Velikonoční 
soutěž
Vyhlašujeme velikonoční soutěž pro všechny 
občany naší obce bez rozdílu věku:
1. o nejkrásnější kraslici vytvořenou pomocí li-

bovolné techniky a materiálu (kreslená, háč-
kovaná, šitá, lepená, korálková, …). 

2. netradiční velikonoční dekorace.

Své výrobky můžete do 26. 3. po předchozí do-
hodě přinést na  oú  Psáry paní Šárce Mihely, 
která výrobek vyfotí a  zařadí do soutěže. 
výrobek se stane součástí velikonoční výzdoby 
Třináctky. 

nejkrásnější kraslice i  netradiční velikonoční 
dekorace budou odměněny poukázkou do 
místního zahradnictví. 

Děkujeme firmě Abrita s.  r. o. 
za sladkosti na  Vánoce pro 
děti a klienty Domova Laguna 
Psáry.

Děkujeme  MUDr. Jaroslavu 
Sokolovi za finanční dar, který bu-

de použit na  realizací akcí pro seniory 
v letošním roce.

D
E

Info  šárka Mihely:  trinactka@psary.cz, 
602 224 817
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Muzikálové léto
Přestože situace zatím nenasvědčuje tomu, 
že bychom v  dohledné době mohli společ-
ně vyrazit za kulturou, nevzdáváme se naděje 
a na konec léta jsme pro vás připravili nabídku 
muzikálu Rebelové na letní scéně hudebního 
divadla Karlín v Letňanech. Představení je na-
plánováno na 19. srpna od 19 hodin a máme 
zde i  pro všechny zájemce domluvené focení 
s herci. Pojedeme opět společně autobusem ze 
Psár a  Dolních Jirčan. Cena vstupenek je 950 
a 750 Kč dle řady a místa. 

Zájemci o vstupenky se mohou registrovat do 
konce března na  obecním úřadu v  úředních 
hodinách.

rebelOvé

romantický muzikál s hity šedesátých let podle 

stejnojmenného filmu Filipa renče a  Zdeňka 
Zelenky, natočeného před 20 lety a  oceně-
ného dvěma Českými lvy. Příběh jedné velké 
lásky (a několika dalších) zasazený do léta roku 
1968 a atmosféra muzikálu vás spolehlivě vtáh-
nou do děje. Chytlavé písničky „Š-š-š“, „oliver 
Twist“, „Pátá“, „Gina“, „Mně se líbí Bob“, „Jó, třeš-
ně zrály“, „Tereza“ nebo „nechte zvony znít“ (ty 
ve filmové verzi nebyly) a další nenechají v klidu 
nikoho sedět a ještě dlouho si je budete sami 
zpívat. Film rebelové, natočený v  roce 2000, 
měl premiéru v roce 2001, v roce 2003 byl muzi-
kál uveden v komorní verzi v Divadle Broadway 
a nyní tedy bude v nové úpravě scénáře i nové 
scéně uveden na letní scéně Hudebního diva-
dla Karlín v Letňanech.

Přednáška 
Portugalsko 
a jeho  
ostrovy 

Ing. Jitka Svobodová

3. část – azory 18. 3. ve 14.00 hod. oNLINe

Do třetice všeho dobrého o  Portugalsku. 
Dvakrát jsme se již sešli nad povídáním a  fo-
tografiemi této pozoruhodné země, prohlédli 
jsme si jak pevninskou část, tak jeden z ostro-
vů – Madeiru. naše putování opět zakončíme 
v Atlantském oceánu – téměř 1500 km západně 
od Lisabonu na Azorských ostrovech. Pokud jste 
si po návštěvě Madeiry mysleli, že více květin 
již nikde v Evropě neroste, tak roste, a to právě 
zde. nejoblíbenější jsou hortenzie, které tady 
spatříte doslova na každém kroku. Azory, to je 
především příroda – nádherné útesy, hluboká 
údolí, vlnobití oceánu, sopečná jezera a hlavně 

málo turistů. ostrovů je celkem devět, my na-
vštívíme dva z nich, největší Sao Miguel a men-
ší, ale stejně úžasnou Terceiru. Čekají nás výlety 
do kráterů zalitých vodou, procházky botanic-
kými zahradami, ochutnávka cozida uvařeného 
v zemi nebo šálku čaje z nejstarší evropské ča-
jové plantáže. Projdeme se městem Angra de 
Heroísmo, zapsaném na  seznamu světového 
dědictví UnESCo, kde vystoupíme na vrcholek 
kopce, abychom mohli obdivovat Zátoku hrdi-
nů. A možná dojde i na touradas à corda.

Marie bartáková
jarmila Dvořáčková
Zdenka Dvořáčková
antonín Fábera
jana Fechtnerová
Marcela Frederkingová

jiří hladík
aleš hovorka
Zdeněk Míkovec
Milan ontl
stanislav ouška
jitka Pitterlingová

Petr Ponikelský
stanislava Ramešová
Drahomíra Rudolfová
jaroslav šerák
Růžena švecová

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v březnu 
a dubnu oslaví svá významná životní jubilea!

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

Madeira online
Daniela Znamenáčková

21. ledna se opět virtuálně sešlo asi 20 divá-
ků, kteří se těšili na další online cestovatelskou 
přednášku, tentokrát o  portugalském ostrově 
Madeira. Ten je součástí tzv. „šťastných ostrovů“ 
– Makaronésie – v Atlantském oceánu na západ 
od Maroka. 

ostrov objevil v 15. století námořník J. G. Zarco, 
vyslaný princem Jindřichem Mořeplavcem, 
aby se svou výpravou propátral západní Afriku. 
Po první neúspěšné plavbě narazili námořníci 
na  neobydlený ostrov a  nazvali jej ostrovem 
dřeva – Iliade de Madeira. 

Díky příznivému klimatu ovlivněnému neda-
lekým Golfským proudem byl ostrov osídlen 
a  později se J. G. Zarco stal jeho prvním gu-
vernérem. o  jeho oblibě svědčí jeho socha 
umístěná v malebném hlavním městě Funchal. 

To se nachází u  jižních břehů ostrova. Za pro-
hlídku stojí tržnice, kuriozitou staré čtvrti města 
jsou pestře malované vchodové dveře domů. 
nahlíželi jsme také do tamních překrásných za-
hrad. Z Funchalu vede lanová dráha na nejvyš-
ší horu ostrova Monte. Blízko výstupní stanice 
lanovky byl postaven kostel, jehož fasáda má 
typickou místní kombinaci černé a  bílé barvy. 
Z hory Monte mohou odvážní turisté využít zají-
mavé dopravy po asfaltové cestě – sjet v prou-
těných saních, které s  obdivuhodným umem 
řídí majitelé těchto netradičních dopravních 
prostředků.

Madeira je zvláště na jaře pokryta rozmanitými 
druhy květin, zčásti endemickými. Důmyslné je 
rozvádění vody po ostrově zavlažovacími kaná-
ly – levádami, které jsou využívány i  jako trasy 
při túrách. Díky snímkům jsme navštívili pů-
vabné vesničky, z náhorních plošin jsme přešli 
na horské vyhlídky. v horách jsou dlouhé trasy 
pohodlně dlážděné kameny.

ostrov je skvělým místem pro všechny milov-
níky horské a  poznávací turistiky. najdeme 
tam však i pláže, místy také zbudované mořské 
bazénky s  příjemnou teplotou. Krátce řečeno, 
Madeira je ráj na zemi.

stalO se
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Náš betlém
Za seniory Zdenka Lexová

Zima se s  námi již pomalu loučí, přesto často 
vzpomínáme na  báječný vánoční čas, kdy se 
děly ve ,,Třináctce“ skutečné zázraky. vše od-
startoval nápad vlasty Málkové, že by naše 
obec mohla mít svůj vlastní BETLÉM.

Sehnala spoustu nadšenců, kteří dali dohroma-
dy svůj um, kreativitu, čas i materiál a vytvořili 
nádherný betlém plný figur a zvířat. Je neuvě-
řitelné, jaké mají lidé šikovné ruce a dobré srd-
ce! Jsme rádi, že právě u nás takoví jsou. Krásný 
betlém na Dolnojirčanské návsi se stal středo-
bodem vycházek většiny našich občanů po ce-
lé adventní období. 

v  předvečer Štědrého dne jsme měli u  betlé-
ma možnost převzít betlémské světlo, které 
nám do obce z  Klokot u Tábora přivezli man-
želé Tesařovi. Každý, kdo přišel, si zapálil svou 
vánoční svíčku a světlo si s úctou nesl do svého 
domova. 

Byli jsme vděčni za krásnou vánoční atmosféru, 
byť netrvala dlouho, usmívali jsme se na sebe 
přes roušky a s patřičnými rozestupy jsme si na 
dálku přáli krásné svátky. 

adventní setkání  
seniorů

Jaroslava Bártová

I v této těžké době covidu dokázala naše paní 
místostarostka vlasta Málková připravit jako ka-
ždý rok vánoční setkání seniorů. Jak? no, přeci 
online u monitorů našich počítačů a s notnou 
dávkou kreativity! všichni toužíme po kontaktu 
s dalšími lidmi, a tak účast byla opravdu velká 
– sešlo se nás 17. prosince v podvečerních ho-
dinách asi dvacet pět.

novinkou a velkým překvapením byly dárky, 
které každý z nás dostal před setkáním přímo 
domů! Tenhle nečekaný a milý balíček obsaho-
val oba obecní kalendáře – závěsný a  stolní – 
ve kterých jsou vítězné fotky místních občanů 
z fotosoutěže, která probíhala v minulém roce 
v  našem Psárském zpravodaji. Dále nápaditě 
provedený lepený adventní vánoční stromek 
s obálkami, ve kterých se skrývaly úkoly na zby-
lé adventní dny a  přáníčko od vedení obce 
s fotkou betlému na dolnojirčanské návsi. 

radost udělal i  malý Bohemia sekt,  krabička 

vánočního cukroví a malý dárek například 
v podobě desinfekce na ruce. Právě bublinka-
mi jsme si během našeho online setkání připi-
li a  popřáli si navzájem krásné vánoční svátky 
a zejména hodně zdraví. 

Těžko popsat, jakou radost nám udělalo toto 
setkání s lidmi, které máme rádi, ale nemůžeme 
je vídat na našich živých setkáních. 

Děkujeme paní vlastě i partě jejích pomocníků, 
kteří se zasloužili o tento výjimečný den. 
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Mimořádný 
archeologický 
nález z Dolních 
Jirčan

Petr Knotek

na  poli, kousek od kostela svatého václava 
v  Dolních Jirčanech, byl v  létě loňského roku 
nalezen bronzový předmět. Podle dosavadního 
pátrání se jedná o část ostří sekery, a  to prav-
děpodobně již z doby bronzové (cca 2300–750 
př. n. l.).

největší podobnost nalezeného bronzového 
předmětu byla shledána se  sekerou, kterou, 
dle dostupných informací, nalezl Petr Kaněra 
v  roce 2018 na  Královéhradecku. Tamní ar-
cheoložka Martina Beková komentovala nález 
slovy: „Jedná se o  velice cenný nález, neboť 
pochází z oblasti, kde se úplně nepředpokládá 
průběžné zemědělské osídlení. Je to sekerka ze 
starší doby bronzové. Možná se jedná o sekerky 
pastevců, které byly zakopány jako obětní dary, 
nebo tudy vedla obchodní trasa k  Severnímu 
moři.“

Podobné nálezy seker z doby bronzové na na-
šem území již byly zaznamenány. Konkrétně  jde 
o  nález z  okolí Machova na  Královéhradecku, 
od Mimoně na  Českolipsku. nejblíže k němu 
došlo v nalžovicích v okrese Příbram.

Další výzkum v této dolnojirčanské lokalitě (po-
zemek, kde byl nález učiněn, patří dle údajů 
uvedených v  katastru nemovitostí společnosti 
se sídlem ve Švýcarsku) snad odhalí záhadu, 
kdo a  kdy bronzovou sekerku v  tomto místě 
ztratil, nebo zanechal. 

nálezce Petr Knotek historický artefakt pře-
dal k  dalšímu zkoumání regionálnímu muzeu 
v Jílovém u Prahy, kde mu sdělili, že velmi staré 
nálezy se již v této lokalitě vyskytly. Cena nale-
zeného historického artefaktu dosud nebyla 
stanovena. 

Bez zajímavosti není ani souhra okolností, jak 
se Petr Knotek k nálezu vlastně dostal. „Náhoda 
jako hrom“, říká nálezce. „Potřeboval jsem vy-
zkoušet funkčnost detektoru kovů, který využí-
váme v práci při realizaci zemních a výkopových 
činností. Po opravě jsem šel detektor vyzkoušet 
na pole kousek od kostela a za chvíli to už pí-
palo“. 

Podobnost s  nálezem, který byl učiněn 
u Machova, je značná. „Vylezl jsem z auta, udě-
lal pár kroků s detektorem, píp, první kop a se-
kerka. Do deseti minut byla venku,“ shrnul okol-
nosti vzácného objevu do zkratky Petr Kaněra 
v roce 2018. 

Petr Kaněra 2018 – Machovsko

Petr Knotek 2020 – Dolní Jirčany

Kam na výlet
Marcela Miklová

Měli jsme v plánu rozloučit se se starým rokem 
2020 tradičním silvestrovským pochodem. 
Koronavirová situace nedovolila setkávání ví-
ce osob, a tak nezbylo než vzpomenout na mi-
nulé ročníky, nebo se vydat na pochod sama. 
Zvolila jsem druhou alternativu a vyrazila jsem 
na  Silvestra ze Psár po červené značce. Je to 
krásná cesta, převážně lesem. Po přibližně třech 
kilometrech jsem došla k Restauraci U Zdenky. 
Podle nařízení vlády byla restaurace uvnitř za-
vřená, výdejní okénko bylo však otevřené. Tahle 
situace nebude určitě trvat věčně, a tak věřím, 
že již co nejdříve koronavirová opatření pomi-
nou a  při vašem výletu si pochutnáte domácí 
kuchyni, kterou tato útulná restaurace nabízí. Je 
to oblíbené místo jak pro turisty, tak i pro cyklis-
ty, kteří se sem sjíždějí ze širokého okolí. 

Po občerstvení máme několik možností, jak po-
kračovat v  cestě. Po třech kilometrech zbude 
většině dostatek sil, aby se nemuseli vracet do-
mů stejnou cestou. navrhuji proto pokračovat 
po červené turistické značce. Mineme bývalý 
Chotouňský dvůr, dnes je tam uprostřed lesů 
Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních lé-
čiv. Pokračujeme lesem a  značka nás dovede 
do Chotouně. většina z nás zná toto místo díky 
proslavené sjezdovce vybavené vlekem, umě-
lým zasněžováním a  osvětlením pro večerní 
sportování. Za lyžováním sem přijíždíme autem, 
teď budeme překvapeni, jak se sem snadno do-
staneme pěšky a navíc si užijeme krásnou cestu 
lesem. v  Chotouni stával mlýn, který dnes již 

neslouží svému účelu. najdeme zde ale rybník, 
zahradu a geologický park, kde si můžeme vy-
zkoušet své znalosti z mineralogie. na rozcest-
níku turistických cest se rozhodneme, kterou 
cestu zvolíme dále. vydat se můžeme buď po 
zelené nebo modré značce, v každém případě 
dojdeme do Jílového u Prahy, odkud se dosta-
neme autobusem domů. v nohách budeme mít 
8 až 10 km a navíc nás bude hřát dobrý pocit, že 
jsme udělali něco pro své zdraví. Zdatní jedinci 
mohou i zpáteční cestu absolvovat pěšky, a to 
přes radlík a Libeř. v tom případě jim délka tra-
sy naroste o dalších cca 6 km.

Švadlena
výměna zipů, zkracování, 

zužování, šití ložního prádla, 
záclon, ubrusů, závěsů, prostírání

Psáry  
tel. 724 368 534
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Zápis do 
1. ročníku 
ZŠ Amos

Michaela Gasior

Stejně jako každý rok se i  letos v  září otevřou 
dveře naší školy novým prvňáčkům. I když zatím 
všude okolo leží sníh a září je opravdu ještě da-
leko, je pro nás v pedagogickém týmu příprava 

na zápis důležitou součástí aktivit školy. věříme, 
že i přes současné omezení provozu škol se si-
tuace postupně zlepší a 28. 4. 2021 mezi 15. 
a 17. hodinou budeme mít možnost zrealizovat 
zápis podobnou formou jako v předešlých le-
tech. Tedy jako příjemné setkání s  budoucími 
prvňáky, pro které je zápis jedním z důležitých 
rituálů v životě, chvílí, kdy se před žáčkem ma-
teřské školky otevírá svět školy základní. Protože 
bychom byli moc rádi, aby žáci a zejména jejich 
rodiče byli co nejméně zatěžováni povinnou 

administrativou v  den zápisu a  mohli si spolu 
chvíle opravdu užít, zveřejnili jsme na  webo-
vých stránkách školy www. zsamos.cz již teď 
elektronickou přihlášku k zápisu. na stránkách 
školy v  odkazu věnujícímu se komplexněji or-
ganizaci a podkladům k zápisu naleznete i veš-
keré podrobné informace. Děti se mohou těšit 
na  uvítání postavou v  kostýmu, přátelský roz-
hovor s pedagogy 1. stupně naší školy, plnění 
drobných úkolů a samozřejmě i na malý dáre-
ček z  šikovných rukou dětí ze školní družiny. 
Součástí zápisu je i možnost využít konzultace 
s pracovníky školského poradenského zařízení, 
která může být důležitou oporou rozhodování 
pro rodiče žáků uvažujících o  případném od-
kladu školní docházky.

v  období mezi zápi-
sem a  koncem škol-
ního roku tradičně 
ve škole realizujeme 
také Den otevřených 
dveří, kdy je výuka 
a  celá škola otevřena 
návštěvám veřejnosti. 
Předškoláky z  místní 
MŠ zveme na návštěvu 
a  zapojení se do do-
polední výuky spolu 
se současnými prvními 
třídami. A v neposled-
ní řadě v průběhu červ-
na organizujeme také 
tři odpolední setkání 
plná edukativních ak-
tivit v  tzv. škole před 
školou. Při setkání mají 
noví prvňáčci možnost 
vidět se již ve složení 

budoucí třídy s třídní učitelkou i svými spolužá-
ky. Pro rodiče přijatých žáků bude v závěru škol-
ního roku zorganizována i  informační schůzka. 
o doplňkových setkáních pro budoucí prvňáč-
ky, která proběhnou po zápise, budeme infor-
movat zákonné zástupce přijatých žáků formou 
emailové korespondence. Do dvou prvních tříd 
přijímáme celkem 48 žáků, takže předpoklá-
dáme, že kapacita bude naplněna stejně jako 
v  předchozích letech pouze žáky ze spádové 
oblasti (tj. Psáry a Dolní Jirčany). 

vzdělávání Kouzelná bílá 
zima u Kočiček 

Za tým učitelek z Kočiček Daniela Červenková

Když se řekne zima, všichni si hned předsta-
ví sníh. A  letošní zima udělala velikou radost 
dětem ze třídy Kočiček pořádnou sněhovou 
chumelenicí. nadšení to bylo opravdu veliké. 
vždyť takové sněhové nadílky jsme se dočkali 
po několika letech. To bylo radosti v dětských 
očích. „Hurá, to budeme bobovat, sáňkovat, 
stavět sněhuláky, koulovat se,“ znělo z každého 
koutku mateřské školy. S dětmi jsme si při po-
bytu venku užívali veselé „lopatování“ a dová-
dění na sněhu. všichni ihned zjistili, že sníh se 
na  sebe pěkně lepí, sněhové koule jsou větší 
a větší, a sněhulák byl na světě. Při jeho stavě-
ní jsme nezůstali u  jednoho, protože když se 
děti pro něco nadchnou, tak na školní zahradě 
mezi fotbalovými brankami vyroste například 
tým sněhuláků „fotbalistů”. ve třídě se také dají 
hrát různé hrátky a  tvořit. využili jsme bílý pa-
pír, nůžky a  jiné pomůcky a  sněhuláci šli pěk-
ně od ruky. Jedny jsme si podle nakreslených, 
zatočených čar vystřihli a  pověsili na  nit před 

okno. Proudem vzduchu se tam pěkně točí. 
Další sněhuláky jsme si namalovali bílou křídou 
namáčenou v mléce. Sněhové vločky určitě ne-
smí chybět. Když venku byla pravá chumeleni-
ce, tak v naší školkové šatně byla chumelenice 
papírová . Předkreslené šablony jsme polepili 
různým materiálem – např. rýží nebo natrhaný-
mi papírky.

Hráli jsme zimní hry, „zdolávali sněhové závěje 
na horách“ (překážková dráha vytvořená z náči-
ní), nesmělo chybět koulování papírovými kou-
lemi, a jiné pohybové hry, které mají děti moc 
rády. Zahráli jsme si i na krasobruslaře a kreslili 
jsme pastelkou ležaté osmičky po velkém for-
mátu papíru. Ale největší událostí bylo, když si 
všichni mohli prohlédnout a vyzkoušet přezká-
če, helmu, postavit se na dospělácké sjezdov-
ky, běžky či snowboard, které do třídy přinesla 
ukázat paní učitelka renča. A samozřejmě ne-
chyběl ani hokej, který si kluci zahráli s malými 
hokejkami. 

Doufáme, že nás zima zcela neopustila a  dal-
ší sněhové nadílky se ještě dočkáme. A kdyby 
přece jen sníh roztál, veselých dnů si budeme 
nadále užívat v naší třídě Kočiček.
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Kniha – lék 
na dobrou 
náladu

Veronika Peterová

navzdory nouzovému stavu knihovna a studov-
na ZŠ Amos nepřestává fungovat, byť v omeze-
ném režimu. Kdy jindy než v této nelehké době 
nepřející sociálním kontaktům a shromažďová-
ní většího počtu lidí by se mělo číst ve velkém! 
Knihy by se mohly začít předepisovat u  prak-
tických lékařů nejen proti depresi a trudomysl-
nosti, ale také na  podporu mozkové činnosti. 
Zastavte se u nás pro nezbytnou „vitaminovou 
nálož“ – zatím sice pouze přes okénko, ale i tak 
vám garantujeme, že se pomocí kvalitní četby 
alespoň pokusíme zachránit váš zdravý rozum 
a všechny funkční mozkové buňky!

Tuhou zimu bez možnosti ohřát se mezi regály 
plnými krásných knížek naši malí i velcí čtenáři 
přežívají také díky online nebo outdoorovým 
hrám pořádaným knihovnou. K  naší velké ra-
dosti se zapojuje čím dál tím více lidí, což nás 
motivuje k dalším podobným aktivitám. v před-
vánočním období se předškoláci i malí školáci 
zúčastnili „Vánoční honby za pokladem“, v níž 
bylo jejich úkolem hledat každý týden nové 
indicie, které je postupně dovedly ke čtyřem 
pohádkovým postavám. S jejich pomocí všich-
ni úspěšně dosáhli vytčeného cíle a odnesli si 

domů ještě před vánočními svátky malý dáre-
ček. Bez asistence bystrých a důvtipných rodi-
čů by ovšem poklad stále ležel ukryt před zraky 
všech, takže velké ocenění patří i jim!

Přestože je knihovna pro veřejnost stále uzavře-
na, je aktivně využívána v rámci vyučování prvních 
a druhých ročníků nebo školní družiny. Stále také 
pracujeme na  digitalizaci knihovních výpůjček – 
v současné době už jsou všechny svazky zanese-
né v  elektronické databázi, a  tedy dohledatelné 
v online katalogu sck.tritius.cz/ library/psary, kde 
si můžete vybrat knihy, které si posléze vyzvedne-
te ve výdejním okénku každou středu od 15 do 16 
hodin. Stačí napsat na e-mail knihovna@psary.cz 
a paní knihovnice veronika vám vše připraví.

Jelikož knihovna sídlí v  krásných a  moder-
ních prostorách nové ZŠ Amos, je rozdělena 
na  obecní a  školní část. Ta obecní už je kom-
pletně digitalizovaná, zatímco na  digitalizaci 
školních svazků se neúnavně pracuje. Při hle-
dání v online katalogu je možné rozlišit svazky 
spadající pod knihovnu (po rozkliknutí názvu 
jsou označené heslem „Knihovna“) a  svazky 
školní (označené „Amos“). Knihy s  označením 
„Knihovna“ je možné půjčovat absenčně, za-
tímco knihovní svazky z druhé skupiny „Amos“ 
pouze prezenčně. výjimkou jsou žáci ZŠ Amos, 
kteří si i svazky ze sekce „Amos“ mohou půjčit 
také domů. 

v  současné době už jsme rozdali část elektro-
nických čipů sloužících jako čtenářský průkaz, 
zbytek u nás stále čeká na ostatní registrované 
i  neregistrované čtenáře. rádi bychom tímto 
požádali všechny čtenáře vlastnící starý papíro-
vý průkaz, kteří mají doma nějaké staré výpůjč-
ky, aby je vrátili co nejdříve. Je možné využít 
středečního výdejního okénka nebo se ozvat 
na výše zmíněný knihovní e-mail a domluvit se 

na předání individuálně, případně i bezkontakt-
ně. Zároveň je kvůli registraci do nového elek-
tronického systému potřeba vyplnit novou při-
hlášku, což je možné online: psary.cz/ stranka/
knihovna.

Knihovní systém Tritius umožňuje registrova-
ným čtenářům rezervaci knih, které jsou mo-
mentálně vypůjčené jiným čtenářem, přes inter-
net. K tomu je potřeba číslo čtenáře, které jste 
buď obdrželi spolu s  čipem, nebo vám bude 
v nejbližší době odesláno na e-mailovou adre-
su uvedenou v přihlášce. K  tomuto, i  jakýmko-
liv jiným účelům, je však možné využívat e-mail 
knihovna@psary.cz, kde rádi vše vyřešíme k vaší 
libosti, neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit!

Pevně věříme, že s příchodem jara se blýskne 
i na lepší časy, knihovna bude opět přístupná 
veřejnosti a stane se útočištěm nejen pro žáky 
naší školy, ale také pro maminky s  dětmi, se-
niory a  další vášnivé (nejen) čtenáře. všechny 
opravdu vřele přivítáme, prozatím alespoň přes 
„okénko“!

✔ 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
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kdo správně vypočítal příklad. 

naše tempo zpomalila obleva, ale všichni dou-
fáme, že mrznout ještě bude. rádi bychom totiž 
zrealizovali pár pokusů s  ledem i  se sněhem. 
A  máme tolik otázek, na  které chceme hledat 
odpovědi v praxi…. Pokud byste se chtěli inspi-
rovat, budeme jen rádi. Chceme si zkusit vyro-
bit vlastní ledové svítilny. Prozkoumat, zda nad 
svíčkou taje rychleji sníh, nebo led a proč? Kolik 
vody je ve sklenici sněhu? Je sníh opravdu čistě 
bílý? Co myslíte vy?

Leden ve škole
Eliška Rejnová

První a  druhé třídy mohou na  rozdíl od ostat-
ních chodit do školy. Leden a  letošní počasí 
nám v  tomto směru poskytly řadu možností, 
jak naplnit učivo i hru. Jak spojit pobyt venku 
i  probíranou látku. Sníh přinesl možnosti, jak 
nahradit tělocvik. Děti se s velkou radostí pouš-
těly do klouzání a válení, které, byť se to nezdá, 
patří i k velkým stimulantům mozku. Při přetáče-
ní totiž dochází k aktivaci kontralaterálních drah 
(dráhy pro kontrolu skeletárního svalstva), a tím 
také k propojování mozkových hemisfér. navíc 
celé tělo vnímá, byť tlumeně, miliony impulzů 
z  hmatových receptorů, které jsou rozmístěny 
po celém těle. Tohle je jedinečná příležitost 
procvičit tuto stránku našeho mozku. 

Při koulování jsme počítali zásahy do stromů 
i kolik koulí kdo stihl udělat v časovém limitu. 
Kolik z deseti jsme jich poztráceli cestou atp. Při 
stavění sněhuláka jsme řešili pojmy větší, menší 
a rovná se. Učili jsme se nová pravidla chování 
na svahu a jak nikomu v tak veliké skupině neu-
blížit. Stali se z nás sněhoví sochaři.

ve třídě jsme se sněhovým koulím věnovali dál. 

Při matematických rozcvičkách jsme počítali 
příklady, které byly ukryty i v koulích a ve sně-
hových vločkách. Stavěli jsme sněhuláky. Každé 
dítě si našlo část sněhuláka a pak muselo najít 
zbylé 4 části se stejným výsledkem. Ale pozor 
na chyby. Děti nejen že spočítaly množství pří-
kladů, aniž si to uvědomovaly, ale navíc rozvíjely 
spolupráci a komunikaci. Dokonce ti silnější po-
máhali slabším najít „svého“ sněhuláka. Zvládli 
jsme i koulovačku ve třídě. Zasáhl totiž jen ten, Potraviny do rodiny

Nákup Vám přivezeme až před Váš dům či byt

•  Velký výběr čerstvých potravin a delikates

•  Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu

•    Objednávejte přes e-shop či telefonicky:
fanymarket.cz nebo 227 228 227

•   Blízké okolí zavážíme ZDARMA
již od objednávky za 500 Kč

•   Doba doručení nákupu: již od 120 min.

fanymarket.cz

5_FANY MARKET_s156x110_Psarsky kuryr.indd   1 14.10.2020   16:47:35
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Lednové 
výtvarné aktivity 
na 2. stupni 
ZŠ Amos

Helena Petrová

v rámci předmětu Estetický seminář jsme s žáky 
z 2. stupně v distanční výuce v novém roce řešili 
různá témata, s kterými se žáci vypořádali velmi 
originálně. venku se konečně objevil sníh, bylo 
příjemné zimní počasí. vyzvala jsem žáky, aby 
chodili na  procházky, pozorovali okolí s  foťá-
kem nebo mobilem a fotili momentky z přírody, 
okolí, co je zaujalo. A když máme doma jen jed-
nu ponožku z páru (známé téma z knihy Pavla 
Šruta – Lichožrouti), můžeme z ní vytvořit napří-
klad hračku. Jak se s  tématy žáci popasovali, 
posuďte sami .

Fyzika  
online

Monika Mazúrová

Doba distanční výuky fyziky aneb jak si vyrobit 
v domácím prostředí např. hustoměr nebo zjis-
tit díky nabídnutému „pokusničení“, jak vlastně 
funguje těžiště. Tak by se dal popsat letošní le-
den v naší škole.

Tohle vše si vyzkoušely děti z druhého stupně, 
pokud si chtěly zpestřit výuku fyziky, vedené 
v distanční formě.

vše zpracovaly perfektním způsobem dle návo-
dů, sdílených při výuce fyziky, doma v prostředí 
domácích, tj. většinou kuchyňských laboratoří. 

rodičům patří veliký dík, že to dovolili a dokon-
ce i často asistovali.

Těžiště 

Výroba hustoměru a měření hustoty u různých 
typů kapalin (olej, ocet, voda, sirup apod.)

Siloměr
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sněhová nadílka  
přinesla 
zpestření

Renata Dlouhá

Po vánočních prázdninách se většina dětí ve 
škole bohužel nesešla. Do lavic naší školy used-
li jen ti nejmenší a většina školáků odstartova-
la rok 2021 opět distančně. nejen že součástí 
výuky nebyl přímý kontakt s učiteli a především 
s  kamarády, ale opět se muselo jen fotit, po-
sílat, vysvětlovat novou látku přes obrazovku, 
ověřovat znalosti elektronicky a také potýkat se 
s  technickými komplikacemi, které ať chceme, 
nebo ne školní práci „na dálku“ doprovázejí.

naštěstí nám výuku zpestřila sama příroda, kte-
rá hned v průběhu prvního školního týdne roku 
2021 poslala pro zlepšení atmosféry sněhovou 
nadílku, a  ve 4.B bylo hned veseleji. Sněhová 
peřina umožnila zadávat v  hodinách tělesné 
výchovy úkoly z bobování, sáňkování, koulová-
ní a  určitě se nenašel jediný žák, pro kterého 
by podobný úkol znamenal problém. odvážní 
sportovci neváhali plnit ani gymnastické úkoly, 

jako například kotoul vpřed na sněhu. nižší ven-
kovní teploty a sníh jsme také mohli využít k po-
kusům, kdy se třeba objevovalo, zda je rozdíl 
mezi zamrzáním teplé a  studené vody, zda 
100 ml sněhu znamená 100 ml vody, jak dlouho 
sníh taje nebo naopak voda zamrzá. Sníh se ta-
ké mohl stát materiálem pro výtvarnou výchovu 
či pracovní činnosti. A tak se například v rámci 
mezipředmětových vztahů modelovala sněho-
vá geometrická tělesa, samozřejmě sněhuláci, 
ale také například zvířátka ze sněhu.

28. listOpadu
v nočních hodinách přijala hlídka MP Jesenice 
oznámení o  dvou osobách pohybujících se 
se svítilnou po nezastavěném pozemku v ulici 
na  Lukách. Přivolaná hlídka strážníků na  mís-
tě zjistila, že se jednalo o dva chlapce, 
kteří zde během hry ztratili osobní 
věci a pomocí svítilny je hledali.

11. prOsince
v  dopoledních hodinách přija-
la hlídka MP Jesenice oznámení 
o  znečištěné pozemní komunika-
ci u  jedné ze staveb v  ulici Kutná. 
Strážníci po příjezdu kontaktovali 
vedoucího stavby a  vyzvali jej k  úkli-
du vozovky. Ten posléze zajistil čistící vůz, 
který uvedl vozovku do původního stavu.

18. prOsince
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP Jesenice oznámení o vozidle blokujícím vý-
jezd z garáže jednoho z rD v ulici nad Školkou, 
Dolní Jirčany. Hlídka strážníků na místě kontak-
tovala majitelku tohoto automobilu, která si jej 
poté přeparkovala. Celá věc byla na místě vyře-
šena dle zákona. 

18. prOsince
mohla tragicky dopadnout událost, kdy mladá 
dívka pracující jako obsluha jedné restaurace 
v obci Dolní Jirčany pozvala po zavírací době 
své dvě kamarádky do prostor provozovny, kde 
popíjely ve větší míře alkohol. Po ukončení ve-
čírku se společně vydaly do obce Horní Jirčany 
a nejistou chůzí kráčely podél krajnice vozovky 
v  ulici Budějovická. Zde si jich všiml operační 
strážník MP Jesenice. Když jedna z  nich ne-
zvládla svojí motoriku a bezvládně upadla do 
přilehlé odvodňovací strouhy, vyslal na  místo 
hlídku. Ta po příjezdu zjistila, že ani jedna z dí-
vek dosud nedosáhla plnoletosti, navíc ležící 

dívka byla ve větší míře pod vlivem alkoholu, 
nekomunikovala a nereagovala na žádné pod-
něty. Strážníci proto ihned poskytli dívce první 
pomoc a operační strážník na místo přivolal ZZS 
a hlídku PČr. vzhledem k vážnému stavu dívky 
rozhodl přivolaný lékař o jejím urychleném pře-
vozu do nejbližšího lékařského zařízení. Celou 
věc si poté převzala policie k dalšímu šetření.

22. prOsince
na  nerespektování umístěného dopravního 
značení v  ulici Psárská doplatilo několik neu-
kázněných řidičů, kteří si tudy zkracovali cestu 

i  přes zákazové značky doplněné do-
datkovými tabulkami stanovující 
výjimky pro průjezd touto komu-
nikací. Strážníci hříšníky zastavili 
a vyřešili s nimi jejich protiprávní 
jednání na místě dle zákona.

31. prOsince
Smutný začátek roku zažila rodina 

z  obce Dolní Jirčany, jejichž pes se 
zřejmě polekal hluku silvestrovských 

oslav a utekl z pozemku do sousední obce 
Horní Jirčany. Když zmatený přebíhal vozovku 

v ulici Budějovická, střetl se s projíždějícím vo-
zidlem. Při této kolizi utrpěl poranění, která při-
volaný veterinární lékař po důkladné prohlídce 
na klinice označil za velmi vážná, proto musel 
být pejsek odborně zbaven života. 

1. ledna
v  nočních hodinách vyjížděla hlídka 
MP Jesenice společně s jednotkami HZS Jílové 
u Prahy a JSDH Dolní Jirčany k požáru kmene 
stromu na rozhraní parku a lesa v ulici U Lesa, 
Dolní Jirčany. Strážníci zajistili místo proti vstu-
pu nepovolaných osob až do ukončení celé 
akce.

4. ledna
v dopoledních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení o vozidle parkujícím v rozporu s právními 
předpisy v ulici Pražská, Dolní Jirčany. Přivolaní 
strážníci na místě nezjistili řidiče, který vozidlo 
na  místě zaparkoval, proto umístili za stěrač 
čelního skla tohoto vozu upozornění pro ne-
přítomnou osobu podezřelou ze spáchání pře-
stupku a událost zdokumentovali.

městská pOlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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Úvodník

Oktoberfest 

Zeppelin
Milí čtenáři,

tentokrát se spolu podíváme do 
Německa. Je  to místo, kam určitě 
stojí za to jet na dovolenou. Ško-
da, že je to v téhle době nemož-
né. Věděli jste ale, že tento stát 
je domovem slavných skladatelů 
jako je Robert Shumman , Ludwig 
van Beethoven, Johann Sebastian 
Bach a Richard Wagner. Německo 
je také domovem Ericha Kastnera, 
autora knihy Emil a detektivové 
a  Michaela Ende, autora knížky 

Nekonečný pří-
běh, který 
možná znáte z 
filmu. Němec-
ko je zkrátka 
d o m o v e m 
mnoha ce-
lebrit.  A  s po-
mocí  tohohle 
časopisu se 
můžete podí-
vat do Němec-

ka aspoň v této podobě. Můžete 
se těšit na komiks o životě slavné-
ho skladatele Roberta Shumanna, 
článek o místním svátku zvaném  
Oktoberfest, záludné hádanky a 
mnoho dalšího. Pracovali jsme na  
tomhle zbrusu novém čísle dost 
pilně, takže doufám, že se vám 
bude líbit. Všechny ilustrační kres-
by v tomto čísle jsou navíc dílem  
nováčka v našem týmu, Lilian Pe-
tříkové, která k nim dělá i krásné 
nadpisy. Ty vám snad ukážeme v 
příštích číslech

Marek Sonin

Oktoberfest je pivní festival, na 
kterém se ročně vypije až 30% 
roční výroby piva v Bavorsku. Pořá-
dá se v Mnichově a to již od roku 
1872. Většinou trvá 16 dní v termí-
nu od září do první říjnové neděle. 
V roce 2019 stál jeden tuplák, což 
je jeden litr, 300 Kč. Na Oktobrfestu 
se ročně vypije přes 7 milionů litrů 
piva. Oktobrfestu se účastní Bavoři 
(70%) i zástupci jiných zemí (30%). 
Obvykle Oktoberfest zaměstná 
okolo 12 000 lidí z toho 1600 číšní-

ku. Na Oktoberfestu se jedí pečená 
kuřata, pečení voli a párky. Okto-
berfest se koná na počest svatby 
korunního prince Ludvika Bavor-
ského s Terezou Sasko-Hildebur-
skou, která se konala v roce 1810.

Tomáš Sklenář

Sudoku od Kiki

Zeppelin nebo Zepelín je tuhá 
vzducholoď velkých rozměrů. Tyto 
vzducholodě sloužily za první svě-
tové války jako letecké bombardé-
ry. Zepelíny vyráběla firma Luft-
schiffbau Zeppelin, kterou založil 
Ferdinand fon Zeppelin – z tohoto 
jména plyne název vzducholodě. 
Zepelíny se vyráběly v různých 
délkových kategoriích a celkově 
jich bylo vyrobeno přes 170 kusů.  
Nejznámější vzducholoď byla LZ 
129, která měřila 245m a její maxi-
mální rychlost byla 131 km/h.  Za 
většinu nehod mohlo nepříznivé 
počasí. Tomáš Sklenář
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Podle vyprávění kdysi, taštičky 
vynalezl v době půstu vychytralý 
mnich z kláštera Maulbronn. Pro-
tože se nesmělo jíst maso, zabalil 
ho do těsta, aby ho pán Bůh ne-
viděl. V Německu je maleznete na 
jídelníčcích pod označením Sch-
wäbische Maultaschen. 

Nudlové těsto 
• 300 g mouky 
• 3 vejce
• lžíce vody,  špetka soli 
Zpracujeme, a necháme v lednici 
odpočinout cca 1 hodinu.

Náplň
• 500 g jemně mletého masa (1/2 
hovězí a 1/2 vepřové)
• 200 g špenátu 
• 2 vejce
• 2 namočené rohlíky 
• 200 g syrové klobásové hmoty 
(když není, nevadí)
• 1 cibuli
• stroužek česneku 

Švábské masové taštičky
• petrželová nať 
• sůl, pepř, (muškátový oříšek)

Postup
Na oleji lehce osmahneme nakrá-
jenou cibuli, přidáme přísady na 
náplň, okořeníme podle chuti. 

Těsto zpracujeme a rozválíme a 
nakrájíme na obdélníčky. Do stře-
du vložíme náplň, přeložíme, okra-
je natřeme bílkem a okraje přitlačí-
me. Vaříme pomalu ve vroucí slané 
vodě nebo ve vývaru asi 10 minut.

Podávame v hovězí polévce nebo 
opečené na másle s cibulkou. (Ná-
plň může být jakákoliv, třeba hou-
bová).

Recenze hry Overwatch
Overwatch je týmová videohra vy-
daná společností Blizzard Enterta-
inment. Celosvětově vyšla v květ-
nu 2016 pro Microsoft Windows, 
PlayStation 4 a Xbox One, v roce 
2019 i pro Nintendo Switch.

Styl hraní
Overwatch je střílečka z pohledu 
první osoby. Obvykle proti sobě 
hrají dva týmy po šesti hráčích. Hra 
však nabízí více herních módů a v 
některých může být počet hráčů 
jiný. Momentálně je zde 32 hrdinů 
(postav), za které lze hrát.

Každá z postav spadá do jedné ze 
těchto tří kategorií:

Dps (útočník)
Jedná se o postavy s velkou po-
hyblivostí a schopností rychle způ-
sobit velké poškození nepřátelům. 
Jejich cílem je zabít či poškodit 
postavy z nepřátelského týmu. 
Nevýhodou je malý počet jejich 
životů. Výhodami jsou silné útoky 
a schopnosti.

Tank
Do této kategorie spadají posta-
vy s velkým počtem životů. Jejich 
úkolem je blokovat útoky nepřá-
telského týmu a bránit tak slabší 
členy týmu. Na krátkou vzdálenost 
jsou tito hrdinové také schopni 
udělit velké poškození.

Suport (podpora)
Podpůrní hrdinové mají za úkol 
pomáhat ostatním členům týmu a 
posilovat je. Poskytují léčení, zvy-
šují poškození či spojence zrych-
lují.

Každá postava je unikátní a má své 
schopnosti. Všechny postavy mají 

svůj Basic Attack, což je jejich hlav-
ní útok, který mohou neomezeně 
používat. Některé útoky potřebují 
náboje a po jejich vyčerpání je 
potřeba zbraň po určitou dobu 
přebíjet. Basic Attacky se používají 
Levým Tlačítkem Myši. Dále mají 
postavy Aktivní schopnosti. Každá 
postava jich má několik. Jsou na 
tlačítkách Pravé Tlačítko Myši, E a 
Levý Shift. Výjimečně na F a Ctrl. 
Schopnosti využívají tzv. Cooldo

Overwatch nás hodně baví a hraje-
me ji moc rádi Jan Sklenář

Jan Lidický

Lilian Petříková
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Německá spojovačka

Křížovka

Františka Běťáková
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Komiks

Marek Sonin
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Léto s Floorball 
Academy

Vít Voltr

Prožijte v  létě týden v  pohybu s  Floorball 
Academy. Přihlaste se na některý z letních kem-
pů.

Ačkoliv venku pomalu vrcholí zima, ve Floorball 
Academy už pilně připravujeme letní kempy. 
Po letošní nejisté sezoně plné přerušení, zákazů 
a individuálních domácích tréninků se na spo-
lečně prožité letní týdny plné sportu a zábavy 
všichni těšíme více než kdy předtím. Budeme 
moc rádi, když do toho půjdete s námi a na ně-
který z našich kempů se přihlásíte. Pojďme si je 
teď společně představit.

jaké kempy chystáte?

ve Floorball Academy letos připravujeme dva 
druhy kempů. na tradiční příměstský Summer 
Camp, který organizujeme každoročně, účast-
níci přicházejí každý den ráno a odpoledne po 
skončení programu odcházejí přespat domů. 
novinkou je potom pobytový Academy Camp. 
Potrvá od neděle do soboty a jedná se o spor-
tovní kemp doplněný o odpočinkový táborový 
program s  ubytováním v  rekreačním areálu. 
na jeho letošní premiéru se všichni v akademii 
moc těšíme.

Kde a kdy se kempy konají?

na Academy Camp se můžete těšit hned na za-
čátku prázdnin. Začínat budeme v neděli 4. 7. 
a  kemp potrvá do soboty 10. 7. Bydlet, spor-
tovat a  užívat si prázdnin budeme v  krásném 
prostředí rekreačního areálu Zbraslavice mezi 
Zručí nad Sázavou a Kutnou Horou.

Příměstské kempy proběhnou jako každý rok 
v hale na Fialce v Říčanech a v jejím nejbližším 

okolí. První turnus začíná v pondělí 12. 7. a po-
trvá do pátku 16. 7., druhý proběhne o  tý-
den později od pondělí 19. 7. do pátku 23. 7. 
Přihlásit se je možné buď na celý týden, nebo 
jen na jednotlivé dny.

co na kempech můžu zažít?

Kempy jsou pro většinu trenérů i účastníků nej-
zábavnější částí sezony a  jejím pravým vrcho-
lem. Čekají tě florbalové tréninky plné zábav-
ných cvičení připravených našimi trenéry. Užiješ 
si florbalové zápasy a své dovednosti poměříš 
v různých soutěžích zaměřených na florbalovou 
techniku. vyzkoušíš si ale také fotbal, přehazku, 
basketbal a plno dalších sportů. některé z nich 
možná ještě teď ani neznáš. Čekají tě také výle-
ty, koupání a mnoho další zábavy. na Academy 
Campu zažiješ také celotáborovou hru, večer-
ní táboráky a  pro ty nejodvážnější připravíme 
i bojovku. Uděláme všechno proto, abychom si 
léto společně pořádně užili a z kempů si odvezli 
plno nových dovedností, zážitků i kamarádství.

a co o kempech říkají přímo jejich loňští účast-
níci a trenéři?

„Kemp byl super. Byl jsem rád, že jsem měl hod-
ně pohybu a hlavně že se tam hrál dost florbal. 
Poznal jsem tam také nové kamarády i z jiných 
lokalit.“ (Kuba, účastník Summer Campu 2020)

„Myslím si, že pro děti i  trenéry jsou to každo-
ročně nejoblíbenější akce. Prostě skvělá par-
ta, spousta pohybu a  hlavně spousta zábavy.” 
(Oliver Hradický, trenér)

„Letní kemp se mi líbil. Byl hodně floorbalově 
zaměřený a kromě toho jsme tam hráli i jiné ko-
lektivní sporty a hry. Příjemným zpestřením byla 
i  možnost koupání v  bazénu.” (Lukáš, účastník 
Summer Campu 2020)

„Na kemp se těším, protože nás opět čeká su-
per parta a věřím, že bude o zábavu postaráno.” 
(Lukáš Bezpalec, trenér)

jak se přihlásit?

Chceš strávit část léta s  námi? Zbývá jen 
to nejmenší. Přihlásit se. on-line přihlášku 
na  všechny kempy najdeš na  našem webu 
 floorballacademy.cz/kempy. 

Těšíme se na tebe!

spOrt

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174

ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA 
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti. 
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777777 599 

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce, 
člen realitní komory 
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Největší školu 
bojových umění 
covid nezastaví

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Tento rok nás postihlo plno nečekaných udá-
lostí. Přepadl nás covid-19. na  jaře jsme se 
museli přizpůsobit koronavirovým opatřením. 
venkovní tréninky nikomu nevadily, alespoň 
jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší byla ale 
opatření, která přišla následovně – zákaz stýká-
ní osob pro nás znamenal i konec tréninků. My 
jsme se ale nevzdali, začali jsme s videolekcemi 
a  on-line tréninky. náš mistr Martin Zámečník 
natočil přes 100 výukových videí a připravil ne-
spočet on-line tréninků. Probíhaly také soukro-
mé lekce pro naše členy. 

naši nejlepší členové se připravovali na  mist-
rovství Evropy, které mělo proběhnout v  květ-
nu 2020 v  Praze. nominovali jsme 16 studentů 
a přichystali pro ně speciální cvičební plán, který 
museli dodržovat. nešlo jen o  tréninky, museli 
se pilně věnovat i domácí přípravě. všichni byli 
perfektně připraveni, ale kvůli špatné situaci by-
lo mistrovství Evropy bohužel přesunuto na léto 
a nakonec zrušeno. naši členové, kteří se na mis-
trovství nominovali, dlouho nesmutnili a  začali 

na sobě pracovat ještě mnohem více, aby proká-
zali svoji výkonnost na dalších závodech.

Tento rok jsme se také chystali obhájit titul 
nejúspěšnějšího střediska talentové mládeže 
a obhájit titul nejúspěšnější školy na mistrovství 
České republiky. Ač byly obě soutěže zrušeny/
odloženy, nepřestáváme cvičit. v  novém škol-
ním roce jsme z  důvodu neumožnění tradič-
ních exhibičních ukázek na  školách kvůli epi-
demiologické situaci měli velmi slabé nábory. 
na  podzim kvůli opatřením začali naši učitelé 
znovu vysílat tréninky on-line, účast na nich byla 
opravdu obrovská. 

Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba na-
šeho tréninkového centra v Beztahově u votic. 
nyní je na řadě zbrusu nová prostorná hala, kte-
rá bude na jaře dokončena. všichni se již těší, až 
si v nové hale naplno zacvičí.

velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás 
celou dobu podporovali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bojových umění 
v Čr, posilujte cvičením obranyschopnost své-
ho organismu, a  naplňte tak třeba svůj dávný 
sen nebo novoroční předsevzetí! Stačí na www.
Tkd.cz nalézt trénink, který vám bude nejví-
ce vyhovovat, a  přijít si zkusit cvičení zdarma. 
nebo se účastnit našich on-line lekcí.
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Bohužel, naše hasičská útulna není absolut-
ně vhodná k  dlouhodobějšímu pobytu, pro-
to v  případě vyhlášené pohotovosti stále 

dojíždíme z domova. 

někdy je dojezd do zbrojnice složitý, ale i  tak 
průměrně každý z  našich hasičů zasahoval 
u 35 událostí. nejvíce vyjížděl Martin Zela, a to 
k padesáti třem událostem. 

Celková úroveň našeho sboru je velice dobrá. 
I  v pracovní den vyjíždíme v průměrném čase 
8 minut. 

Jsem moc rád, že taktická úroveň je stále 
na  vzestupu. Po tragických zkušenostech ze 
Zvole si mnoho hasičů uvědomuje rizika naší 
práce i naši zranitelnost a zodpovědně přistu-
puje k  teoretické, praktické a  fyzické přípravě 
hasiče. vše se to každému z hasičů vrací v dob-
rém či zlém u zásahu, protože štěstí, ta pomysl-
ná tenká nitka, je velice vrtkavá. Musíme dělat 
vše, aby štěstí bylo na naší straně a vrátili jsme 
se domů všichni, tak jako v předešlých letech. 

Děkujeme za podporu.  
Vaši hasiči z Jirčan

Náročný rok 
dolnojirčanských  
hasičů

 
 

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

v  uplynulém roce jsme vyjížděli na  vyžádání 
operačního střediska HZS celkem k 75 událos-
tem. Dalších 5 výjezdů bylo na  vyžádání ob-
čanů naší obce při likvidaci bodavého hmyzu. 
navíc již rok je součástí naší práce dezinfekce 
veřejných prostor v souvislosti s bojem proti vi-
ru covid-19.

nejčastěji jsme zasahovali u dopravních nehod, 
kde se nám podařilo společně s  hasiči z  HZS 
včasným zásahem zachránit několik osob. velké 
štěstí měl i  zasypaný dělník, občan napíchnu-
tý na  plotě, několik motorkářů, cyklista sraže-
ný nákladním automobilem, tedy lidé, kterým 
jsme mohli pomoci společně s kolegy z ostat-
ních složek IZS. Dobře dopadlo i  pátrání po 
chlapci v psárských lesích. Chlapec byl nalezen 
v pořádku a předán rodičům. Záchrana lidské-
ho života je pro nás všechny naplněním našeho 
poslání v práci hasiče – záchranáře.

Dalším dílem naší práce byl boj s požáry. Zima 
byla náročná na  dlouhodobé požáry. v  prů-
běhu dvou týdnů jsme zasahovali u  požáru 
rodinného domu v  Jesenici u  Prahy, požáru 
dvou řadovek v  osnici a  požáru dílny se sto-
dolou na Želivci. Kvůli velkému rozsahu požáru 
a  následné nařízené dohlídce na  místě udá-
losti, jsme se vraceli domů až druhý den ráno. 
naštěstí při těchto událostech nikdo nezahynul, 
materiální škody jsou však vždy značné. Díky vý-
borné spolupráci s kolegy z ostatních sborů se 
vždy efektivním zásahem podaří uchránit velké 
materiální hodnoty. od všech těchto požárů 
jsme se vždy vrátili všichni a ani nedošlo k žád-
nému zranění. Lze to pokládat za úspěch. 

Stále častěji zálohujme profesionální kole-
gy z  důvodu jejich dlouhodobého zásahu. 

ceny inzerce v časopisu psárský zpravOdaj

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
náklad: 1800 výtisků registrace: MK Čr E 15258 
vydání: úNoR 2021, vyšlo 26. 2. 2021
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