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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

ZÁVADY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
e-mail: technickesluzby@tsdb.cz
731 410 419, 725 755 471, prac. dny 8–15 hod.

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,

zimní měsíce bývají z pohledu činností, které 
jsou v ulicích obce vidět, tradičně výrazně klid-
nější. nejinak tomu bylo i tentokrát. na podzim 
jsme dokončili rekonstrukce povrchů opravo-
vaných úseků v Psárech v Kutné a k psárské-
mu hřbitovu, s přicházející zimou se nám po-
dařilo dokončit sanaci svahu pod ulicí Hlavní 
v Dolních Jirčanech, před prvním náledím se 
stihla i rekonstrukce jirčanské „myší díry“, pě-
ší zkratky na náves, která bývala často fakticky 
neschůdná. Zimní týdny jsme kromě běžné 
údržby věnovali především přípravám nových 
projektů, tak aby se na jaře mohly práce opět 
rozběhnout. Fakticky před dokončením je pří-
prava projektu nové hasičské zbrojnice napro-
ti ZŠ Amos, SK Čechoslovanu se podařilo zís-
kat dotaci národní sportovní agentury a malí 
i velcí sportovci se mohou těšit na osvětlené 
hřiště, venkovní posilovnu, rekonstrukci ša-
ten. Pro rodiny s malými dětmi připravujeme 
na  jarní měsíce kompletní výměnu dětských 
hřišť na Štědříku a v Dolních Jirčanech. S na-
pětím čekáme, jak dopadne komunitní plá-
novaní volnočasové lokality na Vápence, aby-
chom mohli začít s realizací i tam. 

radost z  nových projektů trochu kazí nepří-
jemné vyústění kauzy s  rekonstrukcí Psárské 
ulice a  budováním nové kanalizace, která 
s  velkou pravděpodobností nakonec skončí 
u soudu. Problémy tuto stavbu provázely ještě 
před jejím zahájením a pravděpodobnost, že 
realizační stavební firma využije poslední šan-
ce na dokončení, není bohužel velká.

A ta nejdůležitější zpráva na konec – opět jsou 
bez omezení přístupné všechny hospody, 
a tak si Vás dovoluji po dlouhé nucené odmlce 
opět pozvat na pivo se starostou. Probereme, 
co se chystá, vaše připomínky, stížnosti i nápa-
dy, co by se dalo v obci a pro obec dělat!

Ve středu 9. března od 18.30 hod. v restaura-
ci na kopečku v Dolních Jirčanech. Ve čtvrtek 
10. března od 18.30 hod. v restauraci na hřišti 
v Psárech.

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

19. 3., 9.00 hod.
Od pramene po 
 soutok
louka v D. Jirčanech, 
v Psárech na hřišti

20. 4., 18.00
Zasedání 
 zastupitelstva
obecní úřad

31. 3., 14.00 hod.
Velikonoční tvoření
Třináctka

4

2. 3., 14.00 hod.
Diskuzní středa
obecní úřad

9. 3., 18.30 hod.
10. 3., 18.30 hod.
Pivo se starostou

30

6

30

31

7. 4., 8.30 hod.
Předvelikonoční výlet 
na zámek Loučeň

32

 4 Rada a zastupitelstvo

INFORMACE Z OBCE

 12 Co se v obci udělalo 12/21–1/22

 13 Posezení pod lipou

 14 Zpráva starosty

 18 Průtah II/105

 20 Statistika obce Psáry 2021

 25 Kotlíkové dotace

 26 Správa veřejného osvětlení

 28 Dotace spolkům a zájmovým sdružením

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE

 30 Velikonoční tvoření pro seniory 
ve Třináctce

 30 Kalendář akcí pro seniory

 31 Od pramene po soutok

 31 Silvestrovský pochod

 31 Blahopřejeme seniorům

 32 Předvelikonoční výlet na zámek Loučeň

 33 Senioři v době covidové

 34 Obecní kalendáře slaví výročí

 35 Svatební rok 2021

 35 Fotosoutěž 2022

VZDĚLÁVÁNÍ

 36 Děti ze třídy rybiček a žabiček

 37 Školka v knihovně

 38 Vzpoura úrazům ve škole

 39 Novinky z knihovny

 40 Psina – Psárské informace a nápady

 44 Městská Policie Jesenice

 45 Městská policie hodnotí rok 2021

SPORT

 46 Jirčanské hasičky opět v plném nasazení

 48 S prvním půlrokem jsme spokojeni

 50 Florbalový turnaj

 51 Fotbal — rozpis utkání — jaro 2022
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 35–2021 ze dne 1. 12. 2021

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

RO Usnesení č. 120/35–2021

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Základní 
školy Amos, IČ 06289371 na rok 2022.
II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní ško-
ly Amos, IČ 06289371 pro rok 2022: plyn 
500.000,- Kč, el. energie 1.000.000,- Kč, vod-
né a stočné 80.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 121/35–2021

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Mateřské 
školy Štědřík, IČ 06279457 na rok 2022.
II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské ško-
ly Štědřík, IČ 06279457 pro rok 2022: plyn 
325.000,- Kč, el. energie 600.000,- Kč, vodné 
a stočné 120.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 122/35–2021

I. schvaluje
Výpověď nájemní smlouvy s  Klárou 

Homolovou – garsonka č. 2 v č. p. 13. Smlouva 
bude ukončena dohodou k 31. 1. 2022 na žá-
dost nájemce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 123/35–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12–6026041 mezi ob-
cí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na p. č. 75/11 
v k. ú. Dolní Jirčany ze jednorázovou úhradu 
11.000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 124/35–2021

I. schvaluje
Podání žádosti o dotaci na akci „rekonstrukce 
komunikace v ul. V Třešňovce“ v rámci progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 36–2021 ze dne 8. 12. 2021

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

RO Usnesení č. 125/36–2021

I. schvaluje
Přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Martině Šmerglové a řediteli Základní 

školy Amos Mgr. Danielovi Kohoutovi dle ne-
veřejné přílohy usnesení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
20. dubna 2022, 18 hod.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 37–2021 ze dne 15. 12. 2021

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

RO Usnesení č. 126/37–2021

I. schvaluje
Uzavření dohody o členství v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany mezi obcí 
Psáry a Markem Šmídlem.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to dohody.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 127/37–2021

I. schvaluje
Vydání směrnice č. 1/2021 obce Psáry k  pří-
spěvku na platbu komunálního odpadu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 128/37–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zří-
zení věcného břemene a dohody o umístění 
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 náhradu 5.800,- Kč bez 
DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IZ-12–6001375/1 mezi obcí 
Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 
107, 1089/10 a 1089/13 v k. ú. Psáry za náhra-
du 14.500,- 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. 129/37–2021

I. revokuje
Usnesení rady obce č. 116/33–2021 ze dne 
24. 11. 2021 ve znění:

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění 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.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
II. revokuje
Bod III. usnesení rady obce č. 77/23–2021 ze 
dne 25. 8. 2021 ve znění:
III. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IV-12–6026041 mezi obcí Psáry 
a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 75/11 
a 75/13 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 11.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 130/37–2021

I. souhlasí
Se stavbou budovy nové hasičské zbrojni-
ce a s uzavřením smlouvy o výpůjčce s KSúS 
Kladno (Středočeským krajem) na  části po-
zemků parc. č. 697/19 o  výměře 2 m2, parc. 
č. 75/92 o  výměře 20 m2 a  parc. č.  696/22 
o výměře 55 m2 (celkem 77 m2) v k. ú. Dolní 
Jirčany na  dobu 5  let, na  kterých bude část 
stavby umístěna.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 131/37–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  finančním příspěvku 
na  stavbu veřejného osvětlení mezi obcí 
Psáry a  Jaroslavem Bažantem, Jaroslavem 
Řezníčkem, Andreou Furikovou, Ingrid 
rmánovou, Lukášem Černým, romanem 
Sobotkou, Petrem Sršněm a  Martinem 
Mackem. občané poskytnou obci účelový dar 
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na  realizaci stavby veřejného osvětlení v  ul. 
Polní a části ul. na Lukách ve výši 80.000,- Kč.
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. 38–2021 ze dne 22. 12. 2021

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

RO Usnesení č. 132/38–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
Krajskou správou a údržbou silnice Stč. kraje 
a Čermák a Hrachovec a.  s. na akci „III/1051 
Psáry, homogenizace II“. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce ve výši 309.633,19 Kč bez DPH. 

Konečná cena díla činí 2.746.376,69 Kč, z toho 
objekty financované obcí činí 1.734.373,19 Kč 
bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 39–2021 ze dne 29. 12. 2021

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

RO Usnesení č. 133/39–2021

I. schvaluje
Plán inventur za rok 2021.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 134/39–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o  závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na  roky 2011 až 2024 (linka PID č. 334) me-
zi obcí Psáry, městem Jesenice, Hl. m. Praha 
zastoupené spol. roPID, ISDK a Martin Uher, 
spol. s. r. o. Předmětem dodatku je ukončení 
smlouvy k datu 31. 12. 2021 z důvodu převze-
tí objednávky výkonů objednatelů – obcí Stč. 
krajem.
II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o  závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 332 a 362) 
mezi obcí Psáry a  ostatními obcemi, Hl. m. 
Praha zastoupené spol. roPID, IDSK a ArrIVA 
CITY s. r. o. Předmětem dodatku je ukončení 

smlouvy k datu 31. 12. 2021 z důvodu převze-
tí objednávky výkonů objednatelů – obcí Stč. 
krajem.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2022 ze dne 12. 1. 2022

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

RO Usnesení č. 1/1–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o  závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na  roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) me-
zi obcí Psáry, ostatními obcemi, Hl. m. Praha 
zastoupeném spol. roPID, ISDK a  Arriva 
City s.  r.  o. Předmětem dodatku je ukončení 
smlouvy k datu 31. 12. 2021 z důvodu převze-
tí objednávky výkonů objednatelů – obcí Stč. 
krajem.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 2/1–2022

I. schvaluje
Platový výměr ředitelky Mateřské školy Štědřík 
Martiny Šmerglové od 1. 1. 2022.
II. schvaluje
Platový výměr ředitele Základní školy Amos 
Mgr. Daniela Kohouta od 1. 1. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 3/1–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu 
na cizím pozemku mezi obcí Psáry a Zdeňkem 
Kolmanem. Předmětem smlouvy je stavba 
účelové komunikace „U Vodárny“ 2. etapa mj. 
na pozemku p. č. 558/12 v k. ú. Psáry. smlouva 
se uzavírá bezplatně.

II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 4/1–2022

I. neuděluje
Výjimku z  územního opatření obce Psáry č. 
4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 
tohoto opatření:

1. David Vobořil – pozemek p.  č. 410/21 
v k. ú. Dolní Jirčany

Pozemek je připojen na vodovodní řad.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 5/1–2022

I. schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a Ing. Václavem novákem. Předmětem smlou-
vy je zajištění inženýrské činnosti – výkonu 
technického dozoru stavebníka na akci „II/105 
Psáry, průtah (opakování)“. odměna příkazní-
ka činí 850,- Kč/hod. bez DPH (dle čl. 4, odst. 
1., 2. a 4.) a 950,- Kč/hod. bez DPH (dle čl. 4, 
odst. 3.).
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 6/1–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 





NA PIVO SE STAROSTOU 
ve středu 9. března od 18.30 hod. 
v restauraci Na kopečku v Dolních 
Jirčanech a ve čtvrtek 10. března 

od 18.30 hod. v restauraci Na hřišti 
v Psárech.

Starosta Milan Vácha srdečně zve obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
Využijte příležitost k neformálnímu rozhovo-
ru o tom, co se v obci děje a co vás zají má! 
První pivo platí  starosta 
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a  Ing.  Martinem Jakoubkem, soudním znal-
cem. Předmětem smlouvy je zpracování od-
borného vyjádření dle nabídky č. 2201 na ak-
ci „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ za cenu 
85.000,- Kč vč. DPH.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2022 ze dne 26. 1. 2022

Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková (online), olga Kramosilová, Vít olmr ( online)

RO Usnesení č. 7/2–2022

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní 
Jirčany“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „rekonstrukce části uli-
ce Hlavní, Dolní Jirčany“ ve složení: Tomáš 
Hejzlar, nikola raušerová, Ing. renáta Jašková 
jako náhradníci Vlasta Málková, Vít olmr.
III. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého na  ak-
ci „rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní 
Jirčany“.
IV. určuje
Mgr. Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na  ak-
ci „rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní 
Jirčany“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 8/2–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 
a Eurodan s. r. o. Předmětem smlouvy je pro-
vedení veřejnosprávních kontrol v  ZŠ Amos 
a MŠ Štědřík za 25.600,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 9/2–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  provozování veřejného 
osvětlení obce Psáry mezi obcí Psáry a  spol. 
Technické služby Dolnobřežanska s.  r.  o. 
smlouva se uzavírá od 1. 2. 2022 na dobu ne-
určitou.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 10/2–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskyto-
vání služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů mezi obcí Psáry a  SMS-služby s.  r.  o. 
Předmětem dodatku je změna výše odměny 
na 2.100,- Kč/čtvrtletí.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 11/2–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlou-
vy o  zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12–6029752/1 mezi obcí Psáry a  ČEZ 
Distribuce a. s. na pozemcích 410/15, 660/13 
a 697/20 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
náhradu 5.000,- Kč vč. DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milan Vácha podpisem této 

smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 12/2–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o  dílo mezi 
obcí Psáry a  spol. Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s. Předmětem dodatku je prová-
dění autorského dozoru v průběhu realizace 
stavby „Vodovod Psáry“ do doby kolaudace 
stavby. Cena díla činí 700,- Kč bez DPH/hodi-
nu nebo 3.500,- Kč bez DPH/výjezd.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o  dílo mezi 
obcí Psáry a  spol. Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s. Předmětem dodatku je prová-
dění autorského dozoru v průběhu realizace 
stavby „Kanalizace Psáry“ do doby kolaudace 
stavby. Cena díla činí 700,- Kč bez DPH/hodi-
nu nebo 3.500,- Kč bez DPH/výjezd.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
těchto dodatků.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2022 ze dne 2. 2. 2022

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

RO Usnesení č. 13/3–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo me-
zi obcí Psáry a  Ing. Martinem Jakoubkem. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce. Konečná 

cena díla činí 127.000,- Kč s DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2022 ze dne 16. 2. 2022

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

RO Usnesení č. 14/4–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí součinnosti 
mezi obcí Psáry a Ing. Martinem Jakoubkem. 
Předmětem smlouvy je součinnost při řešení 
havarijního stavu stavby vodovodu a kanaliza-
ce. odměna činí 1.000,- Kč/hodinu.
II.  pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem té-
to smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 15/4–2022

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dolní Jirčany č. p. 13 – pobytová terasa“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od SArK engineering s. r. o. se 
sídlem Praha 4, Za Jalovým dvorem 1949/7a, 
IČ 27880214 za nabídkovou cenu 1.365.560,- 
Kč bez DPH.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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Usnesení č. 1–2022 ze zasedání zastupitelstva obce Psáry konaného dne 16. 2. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít 
olmr, Martina Šmerglová, Ing. Antonín rak, Bc. Miloslav Burián, Tomáš Pecháček, Ing. 
Jitka Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan

Nepřítomni:  Josef Žižka, Ing. Jan Čihák, Jan Honek

Usnesení č. 1/1–2022

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. 2/1–2022

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 3/1–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1190400298 
o poskytnutí podpory mezi obcí Psáry a Státním 
fondem ŽP na  akci „Připojení obce Psáry 
na  Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku 
je posun termínů dokončení akce a předložení 
pokladů k vyúčtování akce.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
Olga Kramosilová nebyla při hlasování přítom-
na.

Usnesení č. 4/1–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
č.  1200300172 o  poskytnutí podpory mezi 
obcí Psáry a Státním fondem ŽP na akci „PP_
připojení obce Psáry na Posázavský vodovod 
– 2. etapa“ – projektová příprava. Předmětem 
dodatku je posun termínů dokončení akce 
a předložení pokladů k vyúčtování akce.

II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
Olga Kramosilová nebyla při hlasování přítomna.

Usnesení č. 5/1–2022

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obec-
ního systému odpadového hospodářství.
II. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 6/1–2022

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 7/1–2022

I. revokuje
Usnesení zastupitelstva obce č. 37/4–2021 ze 
dne 15. 9. 2021.
II. souhlasí
S  vzájemným bezúplatným darováním po-
zemků v  k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry 
a  Středočeským krajem dle GP 2194–
113/2021 a  dalších v  k. ú. Dolní Jirčany ve 
vlastnictví Středočeského kraje, které budou 
darovány obci Psáry:

Pozemek par. č. výměra m2

75/92 425
491/9 1940

 494/7 53
497/20 904
497/45 10
497/46 517
497/47 3664
497/48 1062
497/34 567
75/91 2
75/90 51

660/14 164
CELKEM  9359 m2

III. souhlasí
S  vzájemným bezúplatným darováním po-
zemků v  k. ú. Dolní Jirčany mezi obcí Psáry 
a  Středočeským krajem dle GP 2194–
113/2021, které jsou ve vlastnictví obce Psáry 
a budou darovány Středočeskému kraji a to:

Pozemek par. č. výměra m2

660/5 2825
660/18 1157
660/16 39

CELKEM 4021 m2

HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 8/1–2020

I. souhlasí
S  bezúplatným převodem pozemku p. č. 
465/535 k. ú. Dolní Jirčany o výměře 818 m² 
od Čr – Státního pozemkového úřadu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 9/1–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci o  dopravní 
obslužnosti mezi obcí Psáry, ostatními člen-
skými obcemi a  Dobrovolným svazkem obcí 
Dolnobřežansko. obec se zavazuje hradit po-
díl na nákladech dle přílohy smlouvy. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Olga Kramosilová opustila zasedání zastupi-
telstva.

Usnesení č. 10/1–2022

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH 
Psáry (příjemce) ve výši 425 000,-  Kč, z  toho 
55 000,- Kč je určeno na  dětské družstvo, 
20 000,- Kč na družstvo dorostu a 290 000,- Kč 
na  materiál pro rekonstrukci vybavení hasič-
ské zbrojnice. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností SDH.
II. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH 
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 80  000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spo-
jených s činností SDH.
III. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytova-
tel) a  SK  rapid Psáry, z.  s. (příjemce) ve výši 
400 000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností SK.
IV. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a SK Čechoslovan Dolní Jirčany, z. s. (příjem-
ce) ve výši 400 000,- Kč. Příspěvek bude pou-
žit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.
V. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a SK Čechoslovan Dolní Jirčany, z. s. (příjemce) 
ve výši 1 073 000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nejvýše 70 % nákladů ze spoluúčas-
ti v  dotačním projektu nSA pro rekonstrukci 
sportoviště. Podmínkou vyplacení příspěvku 
je předložení platné smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi SK Čechoslovan Dolní Jirčany, z. s. 
a národní sportovní agenturou.
VI. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a MS Borovina (příjemce) ve výši 35 000,- Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spo-
jených s činností MS.
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Co se v obci 
udělalo 12/21–1/22

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Budování dřevěné podlahy a  umístění tra-
verz do nového skladu za obecním úřadem 
a jeho malování,

•	 čištění kanálů v  ulici nad Školkou, K  Lesu, 
sídliště Štědřík a Javorová,

•	 terénní úpravy náves Dolní Jirčany před 
č. p. 12,

•	 oprava uzávěru nádrže Multikáry a pásového 
dopravníku,

•	 betonování sloupku na dopravní značení,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 úklid dětských hřišť,
•	 demontáž starého zábradlí z „Myší díry“,

•	 montáž nového zábradlí u trafiky Štědřík,
•	 odstraňování graffiti ze zastávek autobusu,
•	 oprava rozmetače na posypový materiál,
•	 úklid dřeva po prořezu ČEZ pod dráty elek-

trického vedení,
•	 vánoční výzdoba obce a její odstranění,
•	 montáž a demontáž betlému,
•	 čištění žlabů,
•	 úklid sněhu,
•	 rozvezení posypového materiálu,
•	 posyp namrzlých komunikací pro pěší i mo-

toristy,
•	 zdravotní a  bezpečnostní prořezy stromů, 

úklid a odvoz větví,
•	 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 

exkrementy, úklid kontejnerových stání 
na tříděný odpad, úklid autobusových zastá-
vek včetně vysypávání košů,

•	 svoz vánočních stromků,
•	 drobné opravy nemovitostí, čištění okapů od 

listí.

INFORMACE Z OBCE

 Posezení 
pod lipou

Vlasta Málková, 
místostarostka

nový projekt úpravy okolí Klubu seniorů č.  p. 
13 na dolnojirčanské návsi zahrnuje pobytovou 
terasu.

V místě terasy se nachází vzrostlá lípa, pro kte-
rou je v terase umístěn kruhový otvor. Do terasy 
je rovněž zakomponována stávající studna, kte-
rá bude z původní úrovně dostavěna do úrovně 
terasy. Pobytová terasa bude lemovaná cihlo-
vou zdí a kovaným zábradlím.

Projekt je zapracován do projektu plánované 

dolnojirčanské návsi.

V průběhu února proběhla diskuze s obyvateli 
č. p. 13, kdy byli seznámeni s projektem a plá-
novanými pracemi v okolí domu.

Stavba započne koncem února a  potrvá cca 
2 měsíce. Z předložených nabídek byla hodno-
tící komisí vybrána jako nejvýhodnější nabídka 
od uchazeče SArK engineering s. r. o.

následně dojde také k úpravě zahrady pro pěs-
tování bylinek a doplňkové zeleniny, ale to už 
bude záležet na komunitě seniorů.

Poprosíme vás o zvýšenou opatrnost na dolno-
jirčanské návsi a o neparkování aut u zmíněné 
nemovitosti. Děkujeme za pochopení.
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DOLNÍ JIRČANY, č. p. 13
POBYTOVÁ TERASA

parc. č. 645/1, st. 19, KÚ Dolní Jirčany

OBEC PSÁRY

IČ:  002 41 580
Pražská 137, 252 44 Psáry

ÚZEMNÍ SOUHLAS

terasová prkna

cihelná dlažba

zeleň

cihelná zeď

LEGENDA

odstranění

podesty

vybourání

podezdívky

vzbourání původního

povrchu

VII. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a  HoP Dolní Jirčany, z.  s. (příjemce) ve výši 
50 000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností spolku.
VIII. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Škola 
TAEKWon-Do I.T.F., GE-BAEK HoSIn SooL, 
z.s. (příjemce) ve výši 50  000,-  Kč. Příspěvek 
bude použit k  pokrytí nákladů spojených 
s činností spolku.
IX. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a SK Floorball Academy, z. s. (příjemce) ve výši 
50 000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností spolku.
X. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 11/1–2022

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 so-
ciálních služeb poskytovaných občanům ob-
ce Psáry a financování pečovatelské služby ve 
výši 400.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 12/1–2022

I. schvaluje
Koncepci politiky na  podporu stárnutí obce 
2022–2026.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE
 v přípravě

naši jirčanští hasiči se již několik let potýkají s na-
prosto nevyhovujícími podmínkami v  jejich stá-
vající zbrojnici. Pokud si uvědomíme, jak velké 
množství reálných zásahů, výjezdů i  záloh roč-
ně hasiči mají, je situace o to smutnější. A proto 
jsme připravili studii záměru na vybudování nové 
zbrojnice a nyní dokončujeme projektovou doku-
mentaci. Architekti se snažili stavbu citlivě umís-
tit na  pozemku naproti nové škole s  ohledem 
na okolní zástavbu. na vnitřním uspořádání jsme 
spolupracovali s  našimi hasiči, aby byla zbrojni-
ce nejenom architektonicky zajímavá, ale hlavně 
praktická pro běžný provoz. o  přípravách jsme 
již loni informovali ve zpravodaji. od té doby 
se projekt výrazněji posunul. Prakticky hotová je 
projektová dokumentace pro stavební povolení 
budovy zbrojnice, kterou jsme museli opakovaně 
upravovat dle požadavků jednotlivých dotčených 
orgánů státní správy. Předpokládáme, že finální 
verze by mohla být do konce března a stavební 

povolení v  květnu. Paralelně s  tím projednává-
me připojení na  vodu a  kanalizaci, stejně jako 
na  elektrickou energii. Podali jsme také žádost 
o dotaci. Pokud bychom peníze získali, mohli by-
chom zahájení samotné stavby výrazně urychlit.

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 mí-
ře, s čímž nesouhlasili majitelé nemovitostí ve 
spodní části ulice. Připomínky byly relevantní 
a oprávněné. Došlo tedy k přepracování projek-
tu, který se nově snaží nejenom zlepšit vzhled, 

ale také integrovat bezpečnostní prvky, které 
dopravu zklidní. Po květnové kamerové zkouš-
ce dochází k dopracování dešťové kanalizace, 
která ve velké části úseku chybí nebo ji nelze 
využít. Projekt musí i  zkoordinovat uložení pří-
vodu vody z  nově budovaného vodovodního 
přivaděče Želivka. V rámci projednávání žádos-
ti o stavební povolení jsme byli vyzváni k úpra-
vě dopravního značení. Policie Čr nesouhlasila 
se změnou na režim „přednosti zprava“ pouze 
v  ulici na Vápence, ale požaduje rozšíření do 
širší lokality, aby byl systém pro řidiče předví-
datelnější. Projektová dokumentace za obec je 
již finální. Jediné, co brzdí samotnou realizaci, 

je příprava přeložky od společnosti ČEZ, která 
si ji (k tíži obce) vynutila.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

Projektová dokumentace byla v základních ry-
sech připravena. Po jednání s občany, kteří žijí 
v  této ulici a  zúčastnili se projednání záměru 
na obecním úřadu, jsme došli k závěru, že zajis-
tíme odstranění nevzhledných garáží a nahradí-
me je parkovacími místy. Projektová dokumen-
tace byla dokončena a  v půli listopadu jsme 
podali žádost o stavební povolení. V rámci sta-
vebního řízení vznesl požadavek provozovatel 
telekomunikačních kabelů CETIn, který přesně 
neví, kde a  jak má kabely uloženy, a vyžaduje 

po obci, aby v celé délce na vlastní náklady re-
alizovala přeložku telekomunikačního kabelu. 
Bez této přeložky CETIn souhlas nevydá.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 v realizaci

Postupně nám zastarává vybavení našich dět-
ských hřišť. na  základě rozhodnutí zastupitel-
stva se přikročilo k  jejich modernizaci. Pro hři-
ště na Štědříku a na hřišti v Dolních Jirčanech 
byl vybrán zhotovitel. Společnost, která zakáz-
ku dodává, zahájila koncem listopadu zemní 
práce. Termín předání je konec března. Pokud 
to však klimatické podmínky umožní, bude se 
v pracích pokračovat a možná firma stihne do-
končit hřiště dříve. 

Situace na  Vápence je složitější. Zastupitelé 
a  aktivní obyvatelé, kteří jsou výhradně z  této 
části Psár, se již setkali a připravují návrh, který 

by představili svým sousedům. Po prvních jed-
náních se diskutující shodli, že to nebude kla-
sické hřiště, ale spíše „volnočasový prostor“. 
Koncem ledna by měl být rozeslán a následně 
vyhodnocen dotazník, kde se občané vyjádří 
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k  dalšímu směrování. U  takto důležité lokality 
se jeví komunitní plánování se zapojením veřej-
nosti jako velmi vhodný nástroj. Po projednání 

s veřejností bude závěr doručen zastupitelstvu 
obce.

OPRAVA ULICE HLAVNÍ
 v přípravě

na rok 2021 byla naplánovaná oprava komuni-
kace v úseku od dolnojirčanské návsi ke studni 
u „domečku“. Bohužel nebylo možné akci zahá-
jit kvůli nutnosti sanace svahu v bezprostřední 

blízkosti. Sanaci jsme dokončili v  listopa-
du, a  proto je možné nyní vybrat zhotovitele 
na opravu povrchu. Veřejná zakázka bude pro-
bíhat v první polovině března. Pokud nebudou 
komplikace z řad uchazečů a nějaká společnost 
vůbec podá nabídku, mohli bychom začít s rea-
lizací již během dubna. realizace včetně uzavír-
ky by měla trvat odhadem 6 týdnů.

SÁZENÍ STROMŮ
 dokončeno

Dílem z  dotace, dílem sponzorskými dary na-
šich obyvatel a  dílem z  vlastních zdrojů jsme 
vysázeli desítky nových stromů v  naší obci. 
V  Psárech se vysázelo celkem 37 a  v Dolních 
Jirčanech 31 nových stromů. Již se těšíme, až 
stromy zesílí a začnou nám všem dělat radost.

ODSTRAŇOVÁNÍ VRAKŮ 
VOZIDEL

 v realizaci

V návaznosti na novou legislativu, která posílila 
pravomoci obcí, se podařilo v roce 2021 vyhle-
dat a  oslovit 22 vlastníků vraků rozmístěných 
po obci. Celkem 18 vraků již odstranili přímo 
majitelé nebo odborná firma objednaná obcí. 
U zbývajících 4 vraků ještě probíhá správní říze-
ní. Věříme, že se situace na našich ulicích s od-
stavenými autovraky nyní zásadně zlepší.

VÝBUCH V OCHODU POTRAVIN 
NA NÁVSI V PSÁRECH

 pro informaci

Dne 18. ledna 2022 došlo v podvečerních ho-
dinách v obchodu na návsi v Psárech k výbuchu 
plynu. Technická závada na  propan-butanové 
láhvi způsobila unik plynu, který se následně 
vznítil. Dva zaměstnanci byli odvezeni do ne-
mocnice, ale naštěstí byli oba dva po kratší 

hospitalizaci propuštěni. Větší šrámy ovšem utr-
pěl objekt prodejny, který si bohužel vyžádá zá-
sadnější opravy. Provozovatelé prodejny před-
pokládají, že stavební úpravy, během kterých 
bude prodejna uzavřena, budou probíhat 
2–3 měsíce.
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Průtah  
II/105

Vlasta Málková, 
místostarostka

Dne 12. 5. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo 
na provedení stavby „II/105 Psáry, průtah (opa-
kování)“ se zhotovitelem – firmou IMoS Brno, 
a.  s., která zahrnovala výstavbu vodovodního 
přivaděče, splaškovou a  dešťovou kanalizaci, 
komunikaci, okružní křižovatku, prostor před 
restaurací, most u rubínu a nasvětlení přecho-
du pro chodce. objednatelem jsou obec Psáry 
a Středočeský kraj.

Liniová stavba vodovodu v  délce 3620 m by-
la navržena za účelem zásobování obce Psáry 
pitnou vodou, a  to napojením na  Posázavský 
vodovod (zdroj vody Želivka). Vodovod pod 
rekonstruovanou komunikaci je v délce 940 m. 
navržená gravitační kanalizace (páteřní sběrač) 
je dle projektové dokumentace v délce 1187 m 
kanalizačních stok.

Stavba měla být dokončena a předána obci do 
3. 6. 2021. Část realizovaná pro Středočeský 
kraj byla předána koncem června 2021 (komu-
nikace, most, …), kdy byly sepsány vady a ne-
dodělky.

Obec Psáry do dnešního dne stavbu vodovo-
du a kanalizace nepřevzala, dílo nebylo předá-
no dle požadavků smlouvy o dílo.

obec odeslala řadu urgencí na  vedení firmy 
IMoS, ve kterých žádala o  nápravu, o  opravu 
vodovodu a kanalizace, validní tlakovou zkouš-
ku, další konkrétní opravy, dodání chybějících 
dokumentů a následné předání díla. Proběhlo 
několik jednání s ředitelem pro VHS firmy IMoS 
i s právními zástupci, bohužel neúspěšně. obec 
nesouhlasí s  tvrzením zhotovitele, že dílo bylo 
předáno obci koncem června a obec ho může 
používat.

Vzhledem k  nedohodě se zhotovitelem jsme 
nechali zpracovat odborné vyjádření znalce 
o stavu díla – objektů pro obec Psáry. Posudek 

byl zpracován ke dni 31. 1. 2022. Zadáním bylo 
posoudit aktuální stav díla vodovodu a  splaš-
kové kanalizace Psáry v  rozsahu jednotlivých 
objektů specifikovaných ve smlouvě o  dílo 
a zásahy související dopravní stavby do stávající 
provozované vodohospodářské infrastruktury 
obce Psáry.

Znalec posoudil vše požadované včetně va-
lidity dokladů předaných zhotovitelem obci. 
Zdokumentoval také kroky obce v  jednání se 
zhotovitelem a snahu vedoucí k předání kvalit-
ního díla.

Závěrem znalec uvádí, že s  ohledem na  zjiš-
těný stav nedoporučuje převzít stavební dílo 
„Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“ jako ukon-
čenou stavbu. navrhuje opakovat nevalidní 
tlakové zkoušky, sanovat nátoky balastních vod 
a vadně provedené hrdlové spoje, prověřit, že 
v  průběhu času nedošlo ke zvyšování ovality 
 resp. deformace potrubí atd.

U vodovodu upozorňuje zejména na  to, že se 
zhotoviteli nepovedlo provést tlakové zkoušky 
vodovodu (v dokladové části předložené tla-
kové zkoušky jsou nevalidní, protože po jejich 
realizaci byly do vodovodu prováděny další 
zásahy, opravy, přeložky apod.). Po rozsáhlých 
následných zásazích a opravách vodovodu ne-
byl proveden proplach ani dezinfekce potrubí 
vodovodu.

Znalec ve svém vyjádření uvedl, že vodovod 
není ke dni 31. 1. 2022 dokončen a není způso-
bilý k uvedení do provozu a k zásobování obce 
Psáry pitnou vodou. Potrubí není schopno plnit 

funkci vysokotlakého přivaděče, požadovanou 
v  zadávací dokumentaci. Nedoporučuje pře-
vzít vodovod ani kanalizaci.

11. 2. 2022 si vyžádal společné jednání gene-
rální ředitel firmy Imos. Za přítomnosti našeho 
právního zástupce nám sdělil, že by se rád do-
hodl, že závadu zhotovitel najde, potrubí opra-
ví, další závady odstraní a bezvadné dílo předá 
(první vstřícná reakce ze strany zhotovitele v té-
to fázi stavby).

Zastupitelstvo obce na  svém zasedání 16. 2. 
2022 projednalo další postup i  možné od-
stoupení od smlouvy se zhotovitelem. Cílem 
je mít pro obec dokončené funkční dílo a vodu 
z Posázavského vodovodu, kterou obec nutně 
potřebuje.

Vzhledem k  situaci jsme ustavili technickou 
skupinu, která bude dohlížet na  zhotovite-
lem prováděné úkony. Bude stanoven časo-
vý harmonogram oprav, veden stavební de-
ník, nepřetržitý dozor stavbyvedoucího nad 

vykonávanou prací atd.

Pokud zhotovitel nebude plnit zmíněné po-
žadavky, které jsou osobně garantované 
generálním ředitelem firmy IMOS, svolá-
me mimořádné zastupitelstvo a  od smlou-
vy s  firmou IMOS Brno, a.  s., budeme nu-
ceni odstoupit. Odstoupení je společným 
úkonem Středočeského kraje a  obce Psáry. 
Rada Středočeského kraje schválila potřebný 
dokument na svém zasedání 10. 2. 2022.

V  případě odstoupení od smlouvy s  firmou 
IMoS by následovala řada dalších kroků. Bylo 
by nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku a dílo 
by dokončil jiný zhotovitel. Škody vzniklé obci 
a majetkové sankce za prodlení budou po zho-
toviteli vymáhány.

Bližší informace a  vyjádření znalce si můžete 
přečíst na webu obce v materiálech zastupitel-
stva nebo shlédnout video ze zasedání zastupi-
telstva obce.
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Statistika obce 
Psáry 2021

 
Vlasta Málková, 
místostarostka

Začátek roku je dobrou chvílí pro rekapitulaci 
uplynulých let nejen v osobním životě, ale i v ži-
votě naší obce. Připravili jsme pro vás několik 
grafů, které vám z různých úhlů přehledně uká-
ží, jak se vyvíjel počet obyvatel a jejich věková 
struktura. Sestaveno z dostupných údajů.

DĚTI NAROZENÉ V LETECH 1976–2021

POMĚR PŘISTĚHOVANÝCH/ODSTĚHOVANÝCH OBČANŮ V LETECH 
2010–2021

STROM ŽIVOTA

Po
če

t o
b

yv
at

el

Věk obyvatel 

JAK SE ROZRŮSTÁMEKDE BYDLÍME
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NAROZENÍ A ÚMRTÍ V POMĚRU K CELKOVÉMU POČTU OBYVATELVĚKOVÁ SKLADBA OBYVATEL 
V OBCI V SOUČASNOSTI 

OBČANÉ V OBCI K 1. 1. 2022

OBČANÉ S TRVALÝM POBYTEM V OBCI



Dolní Jirčany – lokalita u sídliště Štědřík a proti mateřské škole – ulice K Junčáku a ulice Jižní

rok 2010 rok 2015

Psáry – lokalita V Zahradách

rok 2010 rok 2015

POROVNÁNÍ LETECKÝCH SNÍMKŮ Z LET 2010 A 2015
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VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2021

Dolní Jirčany
vysazeno 31 ks
poškozeno vandalem 5 ks

Psáry
vysazeno 37 ks
zničeno vandalem 3 ks



INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Hledáme SKLADOVÉHO TECHNIKA
pro přípravu techniky na kulturní akce – světla, zvuk pro koncerty, open-air festivaly 

či tour českých a světových kapel.

Nabízíme:
•	 Mzdu 25 000 – 30 000 Kč
•	 Práci ve skladu – jednosměnný provoz
•	 Placené obědy
•	 Práci v zajímavém oboru

•	 Zázemí stabilní ryze české firmy – 28 let na 
trhu

•	 5 týdnů dovolené

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
•	 Výhodou zkušenost s technickým zázemím 

kulturních akcí
•	 Spolehlivost

•	 Časovou flexibilitu
•	 Trestní bezúhonnost

Adresa pracoviště: 
T SERVIS s. r. o., Jesenická 816, 252 44  Dolní Jirčany

Více informací získáte u pana Radka Davida,  
mobil: 734 172 570



26 www.psary.cz  Psárský ZPrAVoDAJ / únor / 2022 27

Správa 
veřejného 
osvětlení

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

Počet svítidel veřejného osvětlení v naší obci již 
dosáhl 643 a naše světelná síť svým rozsahem 
odpovídá spíše menším městům než běžné 
vesnici. Se zvyšujícím se počtem obyvatel, kte-
rých máme již více než 4200, se zvyšuje i  po-
čet ulic s  veřejným osvětlením, a  tím i  logicky 
metry položených napájecích kabelů a  počet 
rozváděčů. Dlouhé roky jsme se starali o naše 
veřejné osvětlení sami, pouze s nasmlouvaným 
opravářem, který reagoval na  výzvy k  opravě 
nebo drobné úpravě. Toto řešení bylo ekono-
micky výhodné, ale postupem času se začíná 
ukazovat, že to již tímto způsobem v tomto roz-
sahu dost dobře dělat nelze. 

Je potřeba celou péči o veřejné osvětlení pro-
fesionalizovat, a to nejenom v systému hlášení 
závad ze strany našich obyvatel, ale i v systema-
tické preventivní péči, postupné plánované ob-
měně a rozvoji. Proto se od 1. února 2022 začala 
o naše veřejné osvětlení starat naše komunální 
společnost Technické služby Dolnobřežanska. 
Koncem ledna došlo k  faktickému předání od 
našeho smluvního elektrikáře s popisem stavu 
naší sítě veřejného osvětlení i popisem systému 
naší dosavadní péče. Potvrdily se naše obavy 
i  správnost rozhodnutí, že již tímto způsobem 
nelze „improvizovat dále“. Do konce měsíce 
května by mělo probíhat intenzivní seznamo-
vání se techniků TSDB s aktuálním stavem sítě 
a příprava plánu obnovy a rozvoje. Proto bych 
chtěl požádat v prvních jarních měsících o urči-
tou trpělivost, kdy se ještě budou „vychytávat 
mouchy“. Pro naše občany se nic zásadního mě-
nit nebude, ale určitě uvítají zkvalitnění systému 
hlášení závad. Technici TSDB budou nově pra-
videlně „aktivně“ kontrolovat jednotlivé okruhy, 
přičemž by měli objevit některé poruchy dříve, 
než je začnou hlásit občané. Plánujeme také 
automatizované zpracování hlášení závad ob-
čany a rychlejší nástup techniků na opravy.

NOVÉ HLÁŠENÍ PORUCH 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Pro hlášení závad a poruch použijte následu-
jící kontakty:
•	 tel. 731 410 419 nebo 725 755 471 v pra-

covních dnech 8-15 hod.
•	 webové stránky obce Psáry – v levém menu 

sekce Hlášení závad / Technické problémy 
– rychlá rota (psary.cz/rychla-rota)

•	 e-mail: technickesluzby@tsdb.cz

Veškeré aktuality a  závady jsou evidovány 
a zveřejňovány na stránkách TSDB: 
www.tsdb.cz/verejne-osvetleni-obec-psary

NOVÝ PROVOZOVATEL 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V NAŠÍ 
OBCI
od 1.  2.  2022 se stává novým provozova-
telem veřejného osvětlení naše společnost 
Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o.

Pracovníci přebírají infrastrukturu veřejného 
osvětlení, sumarizují její stav a  kondici, která 
není nejlepší. Jen při první periodické kontro-
le bylo nalezeno více než 40 nefunkčních sví-
tidel, která jsou průběžně opravována. Taktéž 
jsou kontrolována a proměřována spínací mís-
ta, která musí projít nutnými revizemi a mnohé 
i rekonstrukcí.

na doporučení pracovníků TSDB jsou do bu-
doucna plánovány každoroční investice do 
obnovy, rekonstrukce a využití LED svítidel.

NÁŠ TIP
Do hlášení poruchy lampy veřejného osvětle-
ní můžete připsat i  její inventární číslo. Číslo 
lampy (trojmístné číslo) naleznete buď na štítku 
umístěném přímo na lampě, nebo ho dohledá-
te na webových stránkách Geoportálu GEPRO 
psary.obce.gepro.cz. Po zaškrtnutí čtverečku 
Pasport světelných míst v nabídce Výběr map 
naleznete identifikaci u každé lampy.
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Dotace  
spolkům 
a zájmovým 
sdružením

Vít Olmr, 
radní

únor je tradičně obdobím, kdy se zpracovávají 
žádosti o  poskytnutí dotací sportovním spol-
kům a zájmovým sdružením. To je citlivé téma, 
protože na jedné straně se spolky často domní-
vají, že na peníze mají nárok, a na druhé musí 
obec rozdělovat finanční příspěvky fér. ročně 
se tímto způsobem rozdělí dotace za více než 
1 700 000 Kč a částka každý rok stoupá.

Poskytování dotací spolkům a zájmovým sdru-
žením se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů. Ten 
jasně upravuje, co musí obsahovat žádost o do-
taci, jak má vypadat vyúčtování a  rovněž jaká 
pravidla platí pro rozdělování dotací. V  naší 
obci se poskytují výhradně individuální dota-
ce, protože rozmanitost spolků a  zájmových 

sdružení neumožňuje vypsat programovou 
dotaci, do které by bylo možné zahrnout celou 
škálu u nás působících subjektů.

obec poskytuje dotace nejen jako příspěvek 
na provoz a údržbu sportovišť a spolky pořáda-
né sportovní či kulturní akce. Přiložená tabulka 
představuje vývoj výše dotací od roku 2013.

Uvedené příspěvky představují celkové roční 
částky poskytované spolkům a zájmovým sdru-
žením v  jednotlivých letech a  zahrnují rovněž 
mimořádné příspěvky, jako je například příspě-
vek na  oslavy založení klubů, na  projektovou 
dokumentaci rekonstrukce sportoviště a  po-
dobně.

Se spolky se snažíme jednat fér nad rámec 
výše zmíněného zákona č. 250/2000 Sb. Platí 
i  dohoda, že pokud budou chtít spolky z  do-
tace „našetřit“ na větší investice, necháme tyto 
peníze uložené na účtu obce až do naspoření 
cílové částky, jinak by musela být nevyčerpaná 
část dotace každoročně vracena. rovněž ma-
jí spolky možnost požádat o  část spoluúčasti 
na  dotačních programech od jiných subjektů. 
To je i případ letošního mimořádného příspěv-
ku pro SK Čechoslovan Dolní Jirčany, kde obec 

poskytuje 70 % z  povinné 30 % spoluúčas-
ti na  dotaci od národní sportovní agentury 
(nSA) – tedy 21 % z celkové výše uznatelných 
nákladů projektu. Ta činí pro SK Čechoslovan 
1  073  000 Kč a  stejný vzorec bude aplikován 
i pro SK rapid Psáry (tam může příspěvek ob-
ce v  případě schválení dotace činit až téměř 
6 000 000 Kč).

V  podpoře sportu a  zájmových aktivit hodlá 
obec pokračovat i  nadále a  spolky se na  nás 
mohou kdykoliv s důvěrou obrátit.

2013 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Mimořádný 
příspěvek 

v roce 2022

Rapid Psáry 330 000 300 000 350 000 600 000 400 000 550 000 450 000 400 000 6 000 000* 

SK Čechoslovan 250 000 300 000 380 000 630 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 073 000

SDH Psáry 115 000 80 000 100 000 120 000 120 000 120 000 270 000 135 000 290 000 

SDH DJ 135 000 55 000 55 000 55 000 55 000 65 000 65 000 80 000 

Ostatní mimoškolní 
aktivity 0 400 000 300 000 300 000 400 000 500 000 500 000 500 000 

Borovina 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 35 000 35 000 35 000 

TEAMGYM (HOP) 0 0 20 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000

Škola TAEKWON-DO 0 0 0 0 30 000 40 000 40 000 50 000 

Sportovní akce, z. s. 
(florbal) 0 0 0 0 30 000 40 000 40 000 50 000 

Celkem 850 000 1 155 000 1 230 000 1 760 000 1 490 000 1 790 000 1 840 000 1 690 000 7 363 000

*  Očekávaná výše příspěvku v případě obdržení investiční dotace od Národní sportovní agentury 
(NSA)

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174
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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 škola

Reiky – po domluvě Třináctka
březen

2. 3. Diskusní středa 14.00 OÚ
2. 3. Trénování paměti 14.00 Třináctka
3. 3. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
9. 3. VU3V 14.00 Třináctka

14. 3. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
16. 3. Trénování paměti 14.00 Třináctka
17. 3. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
19. 3. Jarní pochod 9.00
23. 3. VU3V 14.00 Třináctka
30. 3. Trénování paměti 14.00 Třináctka
31. 3. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
31. 3. Velikonoční tvoření 14.00 Třináctka

duben
6. 4. VU3V 14.00 Třináctka
7. 4. Výlet do Loučně

11. 4. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
13. 4. Trénování paměti 14.00 Třináctka
14. 4. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
20. 4. VU3V 14.00 Třináctka
27. 4. Trénování paměti 14.00 Třináctka
28. 4. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
28. 4. Kavárnička 14.00 Třináctka

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

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

Jaroslava Bártová
Josef Blecha
Miluše Flossová
Jarmila Havlíčková
Hana Chramostová
Hana Chrudimská
Helmut Kasík

Květa Kopecká
Petr Křelina
František Machač
Vlasta Márovcová
Miroslav Paur
Vladimír Pop
Rozalia Poskočilová

Jiřina Sejtková
Nora Struková
Miroslav Šafařík
Eliška Šťastná
Jana Tylová
Alois Vosátka
Taťána Vyskočilová

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.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO 
SENIORY VE TŘINÁCTCE
Zima ztrácí svou sílu, přichází tolik očekávané 
jaro a s ním Velikonoce. Přijďte si tyto dny zpří-
jemnit 31. března od 14 hodin do Třináctky, 
kde jsme pro vás připravili velikonoční tvoření – 
zdobení kraslic ubrouskovou technikou neboli 
decoupage.

Co potřebujete s sebou? Menší nůžky, vyfouklá 
vajíčka a dobrou náladu. ostatní potřebný ma-
teriál bude k dispozici na místě.

Počet míst je omezen, proto si to své rezervujte:

Rezervace  trinactka@psary.cz

OD PRAMENE PO SOUTOK

Po dvouleté coronavirové odmlce se opět blíží 
třetí sobota třetího měsíce v roce a s tím i ter-
mín tradičního jirčansko-psárského pochodu 
„Od pramene po soutok“. Ti, kdo s  námi pů-
jdou poprvé, jistě ocení tyto informace.

Sraz je 19. března v 9.00 hod. na pohádkové 
louce v  Dolních Jirčanech nebo o  půl hodiny 
později v  Psárech na  hřišti. na registrované 
účastníky bude v  polovině cesty čekat občer-
stvení. Celková trasa se dá zvládnout za cca 

4–5 hodin. Těšme se na pohodovou procházku 
podél Zahořanského potoka. Po cestě budeme 
zdolávat několik brodů a užijeme si krásnou jar-
ní přírodu. V Davli, kde je náš cíl, na nás bude 
čekat autobus, který nás odveze zpět. Zimy se 
nebojte, nezapomeňte, že není špatné počasí, 
jen špatné oblečení. Kromě krásného zážitku si 
odnesete ještě tradiční medaili.

Sportu a turistice zdar!
Josef Hájek

Registrace  mihely@psary.cz

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Říká se, že neporušovat tradice a  mít své ri-
tuály pomáhá udržovat duševní rovnováhu 
a  dobrou náladu. Přesně tohle jsme účastí 
na Silvestrovském pochodu udělali.

Jako každý rok jsme se sešli v  hojném počtu 
a vyrazili na procházku k hospůdce U Zdeňky, 
kde akce vždy vrcholí. Posilnili jsme se dob-
rým jídlem a pitím, probrali novinky a vraceli se 
s dobrým pocitem z pohybu i příjemným setká-
ním s kamarády.

Tak zase příště. Klidně se k nám připojte!
Jiřina Hiršlová
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Předvelikonoční 
výlet

 
 

Ing. Jitka Svobodová

Sociální a  kulturní komise vás zve na  letošní 
první výlet – na zámek Loučeň, který nabídne 
zajímavý program.

nejprve nás čeká prohlídka samotného slav-
nostně vyzdobeného zámku, připraveného 
na  velikonoční svátky. Průvodce, kterým mů-
že být kníže Alexandr, kněžna Marie, komor-
ník oto Bouda či třeba zámecký nadlesní, nás 
přenese do doby před sto lety a seznámí nás 
s tím, jak slavila jarní svátky knížecí rodina i lidé 
v podzámčí.

Dozvíte se, jaká překvapení kněžna Marie 
Thurn Taxisová chystala svým vnoučatům. 
U  knížete Alexandra zase musíme zmínit jeho 
zálibu v  ženách – o Velikonocích tedy neopo-
mněl zajít s pomlázkou nejen za každou ženou 
a dívkou na zámku, ale zavítal i do zámeckého 
okolí. A malí princové a princezny spolu s dětmi 
z vesnice hltali velikonoční pohádkové příběhy 
o  otvírání pokladů a  pak v  probouzejícím se 
Svatojiřském lese hledali skřítky Šejtany, vodní-
ky, víly, hejkala a další mytické postavy.

na Loučeň si pojedeme prohlédnout i rozlehlý 
anglický park, který je obohacen o jeden celo-
evropský unikát – soubor 12 labyrintů a bludišť. 
Labyrint hrál odpradávna svoji mnohdy tajem-
nou roli v rozličných starých světových kulturách 
– od starověkých Keltů přes gotické katedrály 
až po indiánské kultury amerického kontinentu. 
Ať už propátráte Buxusové bludiště, Světelný 
labyrint, Prstový labyrint nebo Labyrint krále 
Karla IV., určitě to bude zábava. Během návště-
vy zámku se společně naobědváme v přilehlé 
restauraci.

odpoledne se přesuneme do nedaleké obce 
Dobrovice, kde si prohlédneme místní muzeum 
cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Zde nás 
seznámí s vývojem výroby českého cukru, který 

se proslavil a prosadil v celém světě. V kombi-
naci s  návaznými obory – šlechtěním a  pěsto-
váním cukrové řepy jako suroviny pro výrobu 
cukru a s výrobou lihu – podávají muzea ucelený 
obraz, který dosud v naší republice chyběl. není 
náhodou, že se muzeum cukrovarnictví, lihovar-
nictví a  řepařství otevřelo právě v  Dobrovici. 
Právě oblast okolo Dobrovice je kolébkou pěs-
tování cukrové řepy na našem území a cukr se 
zde vyrábí nepřetržitě od roku 1831.

Zájezd se uskuteční dne 7.   dubna a  odjezd 
bude v 8.30 hod. z tradičních míst – z autobu-
sové zastávky v  Psárech, od oú a  ze zastávky 
v  Dolních Jirčanech. Cena 500  Kč (zahrnuje 
dopravu, vstupy a  oběd) pro trvale hlášené, 
pro ostatní 600  Kč. Zájemci se mohou hlásit 
a zároveň uhradit cenu zájezdu v pokladně oú 
v pondělí, úterý nebo středu do 18. 3. Více in-
formací získáte u místostarostky Vlasty Málkové, 
tel. 602 714 101. Budeme sledovat aktuální co-
vidovou situaci a při jakékoliv změně budete 
včas informováni.

Senioři  
v době covidové

Marcela Miklová

Senioři v naší obci byli a  jsou příkladem toho, 
jak kvalitně je možno v  pozdějším věku žít. 
největší zásluhu na  tom má vedení naší obce 
v čele s místostarostkou Vlastou Málkovou, kte-
rá je hybatelkou a dlouholetou podporovatel-
kou všech seniorských 
aktivit. Máme k  dis-
pozici širokou nabíd-
ku kurzů, akcí, výletů 
a zázemí v nové klu-
bovně „Třináctka“, 
ve které se můžeme 
scházet. několikrát 
jsem slyšela od 
mladších ročníků, že 
senioři jsou v  obci 
preferováni a střední 
generace má daleko 
méně aktivit, než ti 
dříve narození. Je ale 
potřeba zdůraznit, 
že senioři se nespo-
léhají jen na  to, co 
jim je naplánováno, 
ale sami iniciativně 
pomáhají a podílejí se 
na organizaci.

Doba covidová způsobila, že mnozí se uzavře-
li do svých domovů a  v obavě před nákazou 
omezili své aktivity, někteří se izolovali úplně. 
Díky tomu, že máme mezi sebou výbornou 
partu, snažíme se zachovat alespoň některé 
aktivity, při nichž nejsme ohroženi. Chodíme 
na  procházky, setkáváme se on-line, cvičíme, 
trénujeme paměť. Mám ale pocit, že izolace 
způsobila, že jsme více leniví a  bude asi trvat 
dlouho, než se vrátíme k aktivitám, na které jsme 
byli zvyklí. nedávno jsem si přečetla moudrost: 
„Dnes nemáme čas, zítra nebudeme mít sílu 
a pozítří tu možná nebudeme.“ neodkládejme 
nic. Žijme skutečně nyní. Chci apelovat na  ty, 
kteří se uzavírají, aby si tuto moudrost vzali 
k srdci.

Již několik let chodíme každé druhé pondělí 
v měsíci s trekingovými holemi. Procházky jsou 
nenáročné, většinou lesem, krásně si protáh-
neme tělo, zacvičíme si a popovídáme. Přesto 
naše řady řídnou. noví zájemci se nepřidávají, 
nechápu proč. Kdo nemáte zásadní problém, 
rádi vás uvítáme ve svých řadách, termíny jsou 
vždy uvedeny ve zpravodaji.

nedávno se mi dostal do ruky časopis, ve 
kterém byl rozhovor s  prof. MUDr. Janem 

Štěpánem, DrSc., 
z  revma to logické ho 
ústavu v  Praze, který 
je jeden z  největších 
odborníků na  oste-
oporózu v  Česku. 
Z  rozhovoru vám 
ocituji: „Neumíme 
pozměnit genetic-
kou podstatu stár-
nutí a  nemáme ani 
léky, které by stárnutí 
zpomalovaly. V  řadě 
medicínských oborů 
jsou ale povzbudi-
vé výsledky dosaže-
né při úpravě výži-
vy a  fyzické aktivity. 
V současné době má 
fyzická aktivita větší 

vliv na stav našich kostí 
než dietní režim. Platí, že když ztratíte svalovou 
hmotu, klesne i  kostní hmota. Sval totiž tvoří 
působky/látky působící na  buňky, které navo-
zují novotvorbu kostí. Na povrchu kostí je vazi-
vový obal/okostice, kde jsou kmenové buňky. 
Zatížení kostí svalovými kontrakcemi tak navo-
zuje novotvorbu kostí z  těchto kmenových bu-
něk.“

Tolik tedy z citátu odborníka. Ale zapojme zdra-
vý rozum a dospějeme k podobnému závěru. 
Zdravý pohyb zlepší naši kondici, a to nejen fy-
zickou, ale i psychickou. Přeji všem hodně zdra-
ví, mějme dobrou náladu. I  já už vyhlížím jaro, 
abych vyrazila do přírody.

Ilustrační foto
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Obecní 
kalendáře 
slaví výročí

Vlasta Málková, 
místostarostka

Je to již 10 let, kdy z  fotosoutěže v  Psárském 
zpravodaji a nejlepších fotografií, které z ní vze-
šly, vznikl první obecní kalendář. od té doby 
v nepřetržité řadě navlékáme každý rok na po-
myslnou šňůru další soutěž a nový kalendář.

Řada místních občanů svůj koníček vyladila 
do téměř profesionální podoby a  pravidelně 
posílá fotografie ze svých cest i místa, kde žijí. 
Každým rokem se také liší téma soutěže, a tím 
i výsledná podoba kalendáře. Fotili jsme napří-
klad obec, jak ji neznáme, Život a zábavu v ob-
ci, naše hobby, Přírodu okolo nás, Střípky z do-
volené, Kopce a  kopečky,  … Velké množství 
stále krásnějších fotografií nás v průběhu času 
inspirovalo k vytvoření druhé verze kalendáře 
– stolní, do které se vejde mnohem více fotek.

I  v letošním roce může být obecní kalendář 
součástí vašich domovů a  pracovních stolů. 
Zakoupit si je můžete na obecním úřadu.

Přeji vám pohodový rok s množstvím okamžiků, 
které stojí za to zaznamenat!

Psáry – Dolní Jirčany

2016
Foto: Petra Přibylová

Bodláky – Milan Mazáč

Psáry – Dolní Jirčany

2022 Psáry 2022

2017

Jitka Svobodová – Portugalsko,Casa de Mateus

Psáry 
Dolní Jirčany

141036

2018
Psáry – Dolní Jirčany

foto: Hana Procházková

Psáry – Dolní Jirčany

Kopce a kopečky

Jana Fejková, Spišský hrad

2019

Led – Mirka Roženská

Psáry – Dolní Jirčany

2020
Psary2020

Psáry – Dolní Jirčany

2021
Nataša Mazáčová – Pozdrav moři

Svatební rok 
2021

Ing. Lucie Libovická

Stejně jako v roce 2020 byla i většina svateb loň-
ského roku poznamenána nejrůznějšími ome-
zeními limitujícími počet svatebčanů, nařizující-
mi způsob vedení obřadu, rozestupy a roušky. 
Přesto jsme si obě svatby, které se konaly pří-
mo v budově obecního úřadu, všichni užili a dí-
ky úžasným novomanželům a jejich blízkým se 
tyto výjimečné okamžiky zapsaly do rodinných 
alb a  naší obecní kroniky. novomanžele od-
dala místostarostka Vlasta Málková společně 

s matrikářkou Hanou rousovou.

Popřejme ještě jednou vše nejlepší do no-
vé životní etapy našim svatebčanům: Haně 
Molendové a  Bohuslavu Gregerovi, kteří měli 
svatbu 1. 10.  2021, a  Haně Srbové a  ondřeji 
Hádkovi, kteří vstoupili do stavu manželského 
10. 12. 2021.

Fotosoutěž 
2022

Ing. Jitka Svobodová

KRÁSA ARCHITEKTURY

Architektura je jedním z nejfotografovanějších 
námětů, ale také patří k  těm nejobtížnějším. 
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.
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Děti ze třídy 
rybiček 
a žabiček

Monika Mrkvová

Tibetský duchovní vůdce Dalajláma jednou 
napsal: „Hledat štěstí a zůstat při tom lhostejný 
k utrpení druhých je tragickým omylem.“ (1935)

Myslím si, že vše začíná vteřinou narození, mož-
ná už zrození. Potřebujeme pocit bezpečí a  lás-
ky a žít s pocitem vědomí, že nás někdo miluje 
a nejsme na světě sami. Každý však takové štěstí 
nemá. Existuje ale lidská soudružnost a sounále-
žitost. A přesně to je důvodem, proč jsme se roz-
hodli s dětmi ve školce podpořit jeden nádherný 
projekt. Kdy jindy začít, než u  malých dětí, tam 
vše začíná. Vědomí toho, že je potřeba si pomá-
hat, je pro život jeden z nejdůležitějších aspektů.

Díky mobilní aplikaci EPP od skupiny ČEZ – 
Pomáhej pohybem – jsme získali nástroj, díky 
kterému jsme měli možnost vlastním aktivním 
pohybem s dětmi určovat, které projekty a v ja-
ké výši má nadace ČEZ finančně podpořit. 

Za daný čas na našich dlouhých vycházkách po 
okolí Dolních Jirčan a Psár jsme nashromáždili 
určitý počet bodů. Pro děti bylo velice motivují-
cí, že pomáhají díky svému pohybu a podporují 
dobrou věc.

Projekt, který jsme se rozhodli podpořit a  zá-
roveň s  tím děti seznámit, měl název: „Když 
v  hospici dobře vaří“. K  tomuto tématu jsme 
přistupovali velmi opatrně, s  největší možnou 
důstojností a pokorou, které si toto místo jed-
noznačně žádá.

Jednalo se o  pomoc lidem v  hospici v  oblas-
ti stravování – zkvalitnění stravy, pestrosti jídla 
a  dovybavení hospicové kuchyně. Život pro-
dloužit nedokážeme, ale snahou projektu je 
udělat maximum pro to, aby jeho závěr přine-
sl klientům hospice spokojenost, klid a  úlevu 
a aby měli radost z něčeho tak obyčejného, ja-
ko je dobré jídlo.

Věříme, že každá pomoc tam, kde je jí potřeba, 
dává smysl, ať už v jakékoliv formě. S pomáháním 
naše třídy rozhodně nekončí. Budeme pokračo-
vat dál, dokud nám pohorky a nohy budou slou-
žit. Protože odhodlání a cíle rozhodně máme.

Děkujeme nadaci ČEZ za smysluplný projekt 
Pomáhej pohybem, který umožnil zapojit se do 
pomoci potřebným i těm, kteří nemají možnost 
přispět finančně, a přesto chtějí pomáhat. Mezi 
ně patří i naše děti ze školky.

Školka 
v knihovně

Martina Šmerglová

Součástí vzdělávacího programu v naší mateř-
ské škole je v rámci předčtenářské gramotnosti 
také budování vztahu ke knížkám. Jsme zapoje-
ni do projektu „Celé Česko čte dětem“ a vedle 
toho jsme opět začali spolupracovat s  obec-
ní knihovnou nacházející se v  ZŠ Amos. Paní 
knihovnice připravila poutavý program pro za-
čínající čtenáře plný pestrých aktivit.

V  listopadu zahájila pravidelné exkurze do 
knihovny třída mladších dětí Želvičky, z  nichž 
většina byla v knihovně úplně poprvé. nadšení 
a údiv v dětských očích byl obrovský, tolik knih 
pohromadě dosud pravděpodobně ještě nikdo 
z  malých návštěvníků neviděl. Děti měly mož-
nost prohlédnout si všechny krásné dětské kníž-
ky, které jsou v knihovně k dispozici, mohly si je 
osahat, prolistovat a aktivně s nimi pracovat.

Celé setkání bylo zaměřeno na příběhy, se kte-
rými se všechny děti setkávají už od nejútlej-
šího věku – na  pohádky. V  pohádkovém blu-
dišti mezi knižními regály se zatoulaly dvojice 

pohádkových postav, které děti musely vypátrat 
a správně propojit. našel se také čas na předčí-
tání známých pohádek, poznávání pohádkových 
postav a pohádkový kvíz. Každé dítko si kromě 
úsměvu na rtech odneslo i malou odměnu.

V  pohádkovém duchu se neslo i  předvánoční 
setkání s  našimi předškoláky ze třídy Žabiček 
a  rybiček. Program byl přizpůsoben starším 
dětem, z  nichž většina už ovládá některá pís-
menka z abecedy, takže mohly paní knihovni-
ci zdatně doplňovat. Děti plnily složitější úko-
ly, hravě si poradily i se záludnějšími otázkami 
a nejednou svými vědomostmi předčily i paní 
učitelky.

Po soutěžních úkolech, předčítání pohádek 
a odpovídání na otázky děti nadšeně opravo-
valy paní knihovnici, která vyprávěla trochu po-
pletenou pohádku o  Červené Karkulce, která 
nosila červenou helmu a místo vlka ji měl v plá-
nu sníst krokodýl. na závěr si děti mohly samy 
vyzkoušet čtečku čárových kódů v  knížkách, 
z čehož byly stejně unešené jako z pohádkové-
ho programu.

Těšíme se na další setkávání v krásném prostředí 
knihovny!

VZDĚLÁVÁNÍ
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Vzpoura úrazům 
ve škole

Renáta Dlouhá

Školáci bývají většinou rozladění, když přichá-
zejí o hodiny tělocviku. nebylo tomu jinak ani 
ve středu 12. ledna. názor ale změnili ve chvíli, 
kdy do tříd vjeli dva statní vozíčkáři, kteří v rám-
ci preventivního programu projektu VZPoura 
úrazům ten den navštívili tři třídy Základní školy 
Amos.

Kdo jiný by měl o  vážných úrazech upřímně 
mluvit a diskutovat, než ti, kteří je sami prožili 
a nesou jejich následky po zbytek života nebo 
mají mezi svými přáteli spoustu lidí s  podob-
ným osudem.

Ambasadoři Jan Krauskopf a  Jan rajznover 
děti seznámili se svými životními příběhy, které 
je upoutaly na invalidní vozík, ale sdíleli s nimi 
i  příběhy svých přátel. V  rámci besedy se tak 
žáci dozvěděli, jak poranění míchy může změ-
nit život. Diskutovali s ambasadory o tom, jaké 
chování je rizikové i jak je možné úrazům před-
cházet. Zjistili, že i obyčejné a u nás velmi čas-
té houpání na židli může člověku obrátit život 

naruby a doživotně ho upoutat na lůžko.

Kromě toho se ale také dozvěděli, že je potře-
ba se s životem prát, překonávat překážky a boj 
nevzdávat. Janové se s chutí podělili o to, jaké 
to je žít s  trvalými následky po úrazu, jaké po-
můcky jim pomáhají žít plnohodnotný život, že 
i s tělesným handicapem může mít člověk v ži-
votě radost, práci, koníčky i lásku.

Čtvrťáci, páťáci a  deváťáci „nasávali“ informa-
ce plnými doušky, zapojovali se s chutí do dis-
kuzí, byli zvídaví a nestyděli se. odměnou jim 
byla upřímnost, otevřenost, sdílnost. Věříme, 
že všechny informace a  sdílené pocity přimě-
řeně k věku zpracovali a budou z nich ve svém 
životě čerpat. A protože všichni hodnotili pro-
gram jako velmi přínosný, plánuje škola zařadit 
VZPouru úrazům i do programu ostatních roční-
ků od 4. do 9. třídy.

Novinky 
z knihovny

Veronika Peterová

Knihovna je i  v tomto náročnějším období stále 
otevřená, a přestože jsou omezeny hromadné ak-
ce a provoz knihovny bývá občas přerušen karan-
ténami a izolacemi, využíváme „klidového“ režimu 
k vylepšení a zkvalitnění služeb pro naše čtenáře.

Před Vánoci jsme stihli zorganizovat návštěvu 
třídy Žabiček, rybiček a Želviček z MŠ Štědřík 
na  pohádkovém předčtenářském programu, 
navštívily nás i  dětské skupiny Klubíčko, rafík 
a  Michael a  uspořádali jsme úspěšnou před-
nášku MUDr. Šárky Blažkové o  první pomoci 
u  dětí. Podobné akce máme v  plánu organi-
zovat i nadále, sledujte facebookovou stránku 
neformálko, kde sdílíme všechny pozvánky 
na přednášky a workshopy.

neustále pracujeme na  modernizaci knižního 
fondu i  výpůjčních služeb, abychom nalákali 
další nové čtenáře, za které jsme moc vděčni. 
Sbíráme inspiraci nejen ve specializovaných ča-
sopisech pro knihovníky, které pravidelně ode-
bíráme, ale vypravili jsme se dokonce do Semil, 
kde sídlí Městská knihovna roku 2021. Prostředí 
semilské knihovny bylo nejen moc příjem-
né, ale také velmi inspirativní. naše knihovni-
ce Veronika na  exkurzi nasbírala mnoho tipů 
na fungování úspěšné knihovny, které budeme 
postupně uvádět do praxe i v naší knihovně.

V  současné době knihovna aktivně spolupra-
cuje se školním klubem ZŠ Amos. návštěvníci 
klubu si pravidelně chodí do knihovny číst, 
vzdělávat se a  dělat milou společnost našim 
knihovnicím. V současnosti připravujeme různé 
hry pro děti, další zajímavé přednášky o zdra-
ví, předčítání knížek pro děti v  rámci projektu 
„Celé Česko čte dětem“ a  především propa-
gaci psárské knihovny jako místa setkávání 
lidí všech věkových kategorií, kteří si můžou 
v  knihovně popovídat, vypít kafe, nechat děti 

pohrát si v dětském koutku a přečíst si hezkou 
knížku nebo časopis. 

Těšíme se na vás:
 po 8–16, út 13–17, st 13–16 a čt 16–20. 
Dotazy a připomínky směřujte na e-mail: 
 knihovna@psary.cz.
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Úvodník
Ahoj děti,

Vánoce i silvestr jsou již dávno za námi a věříme že se vše vydařilo k vaší radosti. Za námi je také polo-
letní vysvědčení a jarní prázdniny. Řada z vás se s rodiči vydala lyžovat, sáňkovat nebo bobovat na hory 
a tak doufáme, že zlomených nohou a rukou či vyvrknutých kotníků je co nejméně a pro ty, kteří mají tu 
smůlu a nějaký ten šrám si přeci jen dovezli, je tady Psina se svým obsahem. Protože se blíží jaro a doba 
masopustů, dozvíte se něco o historii této události, jaké má kořeny a jaké jsou zvyky. Ukážeme si jak 
si upravit počítač a jeho plochu 
tak, aby odpovídala vaší povaze 
nebo náladě, jak si stahovat videa 
z internetu a přehrát si je v plné 
kvalitě a v neposlední řadě se do-
čtete zajímavosti o životě v době 
bronzové (a také co bronz vlastně 
je, kde se vzal a z čeho se vyrábí). 

Jaro nám už pomalu klepe na dve-
ře a další číslo dostanete do rukou 
už v dubnu. V té době snad již ne-
bude třeba online výuka a bude-
me se moci setkávat bez omezení. 
My v redakci se na to vážně moc 
těšíme a rádi bychom konečně 
udělali nějaké společné setkání 
třeba s pizzou. Nechcete se k nám 
přidat? 

Max Fremunt

Masopust nebo také karneval, 
většina z nás zná tento svátek 
hlavně jako třídenní slavnost, při 
které se chodí po ulicích s mas-
kami. Moc lidí už ale neví, jak 
vlastně vznikl. Dnes vám to tedy 
vysvětím. Původně se jednalo o 
postění od masa, což dělali hlav-
ně starověcí Římané, aby se tak 
více sladili s přírodou, pak se ale 
masopust stal obdobím hodo-
vání a veselí mezi křesťanskými 
Vánocemi a dobou postní, která 
předchází Velikonocům. Tak se 
tento svátek postupně přetvá-
řel, až se dostal do podoby, v 
jaké ho známe dnes. Například 
v Psárech má masopust bohatou 
a dlouhou tradici. Po obci chodí 
desítky lidí s maskami za dopro-
vodu hudby. Na začátku průvo-
du starosta obce předá průvodu 
na jeden den symbolický klíč od 
města. Průvod pak navštěvuje 
dům od domu a domácí hostí 
návštěvníky jídlem i pitím. 

Max Fremunt

Jak vznikl masopust
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Úvod do počítačového a herního světa
Design počítače

V dnešní nejisté covidové době 
se pár věcí stalo vašimi spojenci. 

Jedna z nich je počítač, který se 
během karantény ale i během 
distanční výuky stal jednou z 
nejpotřebnějších věcí. A v tomto 
článku se dozvíte, jak si softwa-
rově zvelebit svůj počítač tak, 
aby se vám po hodinách práce 
nebo hraní stále líbil a neměli 
jste chuť počítač vyhodit z okna. 

První věc, která vám pomůže 
zefektivnit vaši práci, je „uklidit 
si plochu“ a to myslím opravdu 
vážně! Uklizená plocha = pře-
hledná plocha pro vychytávky v 
tomto článku. V dnešním článku 
totiž budu psát o tom, jak si na-

stavit tzv. „video wallpaper“ na 
vaši plochu. 

Pro to, abyste mohli mít „video-
plochu“, je nutné si stáhnout 
aplikaci „Lively wallpaper“ do 
vašeho počítače. Buď ho najde-
te na jejich webu a stáhnete si 
instalační software, nebo, pokud 
nejste administrátor, stáhnete si 
ho na microsoft storu. Když do-
končíte instalaci, otevřete soft-
ware a vyberte si plochu.

Předpokládám, že se vám stalo 
to samé, co mně – nejste spo-
kojeni s nabídkou „videoploch“ 
nebo si tam chcete dát něco 
svého. A to vám teď jdu vysvět-
lit. Nejprve si vyberte kdekoliv 
video, které chcete mít na ploše 

– můžete použít třeba Youtube. 

Abyste si do počítače stáhli vi-
deo v plné kvalitě, budete potře-
bovat program VLC, který už asi 

budete mít nainstalovaný. Teď 
je důležité mít zkopírovaný link 
videa, které jste si vybrali na You-
tubu. Pokud máte zkopírováno, 
můžete postoupit k dalšímu kro-
ku. Otevřete VLC a vyberte mož-
nost „open network stream“. Tam 
bude textové pole, kam vložíte 
link na vybrané video. Otevřete 
ho a půjdete do nabídky „tools“, 
kde pak zvolíte „codec infor-
mation“. Pokud máte počítač v 
češtině, tak to bude ta možnost, 
vedle které se píše Ctrl+J (když 
zmáčknete Ctrl+J, tak nemusíte 
lézt do tools a hledat v nabídce). 
Když jste v „codec informations“, 
zkopírujte (Ctrl+C) link, který 
vám to vygenerovalo. Link vložte 
(Ctrl+V) do prohlížeče, ze které-
ho spustíte stahování. Až se vám 
video stáhne, otevřete aplikaci 
„Lively wallpaper“. Najděte ikonu 
„+“ a pak dejte „browse“ a hledej-
te „videoplochu“ tam, kam jste ji 
uložili. A to je vše! 

Teď se posuneme k dalšímu 
kroku, jak vylepšit softwaro-
vý vzhled vašeho počítače. Pro 
toto je nutný nejnovější update 
Windows 10, zdůrazňuji 10! NE 

11! Když jste tak učinili, tak běž-
te dolů do „lupy“ a tam napište 
„nastavení“. Pokud máte počítač 
v angličtině, tak tam napište „set-
tings“, pak běžte do „přizpůso-
bení“ nebo anglicky „personali-
zation“ a vyberte si tam primární 
barvu. Touto barvou se vám bu-
dou zobrazovat motivy a textové 
pole – dobré, že?!

Mikuláš Fremunt
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Trocha historie nikoho nezabije
2. díl:  Doba Bronzová

Minule jsme vám vyprávěli o 
mladší době kamenné. A ke kon-
ci téhle doby době kamenné. A 
ke konci téhle doby se zjistilo, že 
kámen už není dobrý materiál 
k výrobě nástrojů. Tak započa-
ly dvě velmi krátké doby: doba 
měděná a doba cínová. Měď a 
cín byly velmi měkké kovy, které 
se skoro nikde nevyužily. Ale od 
Středozemního moře k nám při-
šel nový kov. Jestli chcete vědět 
víc, čtěte dál.

Nový kov:
Začalo to přibližně kolem roku 
2000 př.n.l. (před naším letopoč-
tem, tedy 2000 let před rokem 0) 
útoky nájezdníků ozbrojených 
bronzovými zbraněmi. Evropané 
se zkoušeli bránit kamennými 
zbraněmi, ale když budete mlá-
tit bronzem o kámen, tak kámen 
praskne. Už možná tušíte, jak to 
dopadlo. Ano, uhodli jste. Ná-
jezdníci Evropany porazili. A tak 
museli tehdejší obyvatelé Evro-
py začít obchodovat s obyvateli 
Středomoří. Někteří se s nimi i 
skamarádili a jejich noví kamará-
di jim prozradili, jak se bronz vy-

rábí. A věřte, nevěřte, pro kováře 
je to jednoduché. Stačí smíchat 
měď a cín.

Nové vyná-
lezy:

Co by to bylo 
za novou 
dobu, kdyby 
s ní nepřišlo 
pár vynálezů 
a vylepšení. 
Díky novým 
poznatkům o 
bronzu se lid-
ské vynálezy 
posunuly o 
level výš. Ka-
menné moty-
ky nahradily

bronzové plu-
hy, kamenné 
sekery nahra-
dily bronzové 
a tak dále. A 
teď k těm vy-
nálezům.

Srpy, nože, kosy, to všechno šlo 
udělat z bronzu. A taky nejzná-
mější a možná nejlepší a nejroz-
šířenější zbraně všech dob: meč 

a štít. Vznikly 
také první ko-
vové brnění a 
přilby.

Bronz v 
umění a do-

mácnosti:
Lidé se nau-
čili využívat 
bronz kromě 
v á l e č n i c t v í 
také v umění 
a domácnosti. 
Z bronzu se 
dají vyrábět 
p ř e k r á s n é 
šperky a korá-
le. Hodně se 
také vyráběly 
sošky různých 
zvířat a lidí. 

Nejznámější je soška býčka, kte-
rou našli v České republice. Do 
domácnosti se vyráběly bronzo-

vé kotlíky, pánvičky, nože a jiné 
předměty. Všechno to bylo skvě-
lé, ale bronz časem nahradí jiný, 
lepší kov: železo.

Bronz dnes:
Doba bronzová sice po čase 
zaniká, ale to neznamená že 
bronz už nepoužíváme. Napří-
klad bronzová medaile. Sice to 
není žádná paráda, ale úspěch 
to je. Nebo, byli jste už v Praze 
v Národním divadle nebo Sta-
roměstské radnici? Pokud ano, 
všimli jste si, že obě budovy mají 
zelenou střechu? Pokud jo, tak 
víte proč? Protože střecha je po-
kryta zrezivělým bronzem. Fakt! 
To víte, bronz narozdíl od železa 
nerezne do hněda nýbrž do zele-
na. Pak tu máme bronzové šper-
ky a taky mince. A třeba i některé 
hračky. Třeba bronzoví vojáčci 
nebo různé jiné figurky. Nejspíš 
je tu bronz navždy a nikdy neu-
padne v zapomnění. Marek Sonin
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Komiks

Marek Sonin
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Městská policie 
Jesenice hodnotí 
rok 2021

Jiří Hykl, 
vedoucí městské policie Jesenice

Městská policie Jesenice plní úkoly v Jesenici, 
a  to včetně částí rozkoš, Zdiměřice, osnice 
a  Horní Jirčany, a  na základě veřejnoprávní 
smlouvy také v  Psárech a  Dolních Jirčanech. 
Celkem zajišťuje služby pro cca 14 tis. obyvatel 
na  území o  rozloze cca 30 km2 s  380 ulicemi. 
V tuto chvíli pracuje u městské policie Jesenice 
celkem 14 strážníků (5 žen a 9 mužů), do plného 
počtu potřebného k zajištění nepřetržité služby 
včetně operační zatím chybí dva strážníci. 

Strážníci pracují ve 12 hodinových směnách, ve 
školní dny z důvodu zajištění bezpečnosti dě-
tí u škol a přechodů pak zůstává noční směna 
o  hodinu déle, aby obsadila co nejvíce expo-
novaných míst ranní dopravní špičky. od květ-
na 2016 sídlí MP v  nové úřadovně na  adrese 
Budějovická 4, Jesenice, kde má veškeré tech-
nické vybavení potřebné k plnění svých úkolů. 
Centrem je operační místnost s kamerovým sys-
témem s  deseti průjezdovými a  osmnácti do-
hledovými kamerami, pultem centrální ochra-
ny, komunikačním a  informačním systémem. 
Strážníci mají k dispozici dvě služební vozidla, 
technické prostředky k  převozu nalezených 
zvířat, alkotester pro zjišťování množství alko-
holu v  dechu, drogtesty, ruční laserový měřič 
rychlosti projíždějících vozidel, osobní kamery, 

dalekohled, vybavení pro poskytnutí první po-
moci a přenosný výsuvný žebřík. Pro pomoc ři-
dičům v  nouzi jsou služební vozidla vybavena 
hasicími přístroji, startovacími kabely, tažnými 
lany a  výkonnými svítilnami. MP Jesenice je 
součástí projektu AED (Automatizovaný exter-
ní defibrilátor), kterým je motohlídka v  terénu 
vybavena. Pohyb vozidel i strážníků je monito-
rován systémem GPS, veškerá radiová a telefo-
nická komunikace je zaznamenávána.

I přesto, že hlavním úkolem strážníků je dohled 
nad veřejným pořádkem, značnou část směny 
věnují řešení přestupků v dopravě spáchaných 
zejména špatným parkováním, porušováním 
zákazů vjezdu nákladních vozidel a nedodržo-
váním rychlosti v  obci. V  oblasti občanského 
soužití řeší hlídky spory mezi sousedy i  me-
zi osobami žijícími ve společné domácnosti. 
V  loňském roce přibylo i  případů vandalismu 
páchaném na  veřejně prospěšných zařízeních 
jako jsou autobusové zastávky, vybavení work-
outových hřišť i zařízení náležících k objektům 
ZŠ. Za minulý rok řešili strážníci téměř tisíc udá-
lostí, za které udělili pachatelům přestupků 360 
pokut. Strážníci zajišťují také bezpečnost u do-
pravních nehod a  požárů, a  to v  součinnosti 
s  ostatními složkami IZS, pomáhají při konání 
veřejných společenských a  kulturních akcích 
a  pořádají dopravně výchovné semináře pro 
děti ze základních a mateřských škol. V součas-
né době k těmto úkolům přibyly i kontroly do-
držování opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Za všechny strážníky MP Jesenice přeji všem 
našim spoluobčanům pevné zdraví a  klidný 
a bezpečný rok 2022.

16. LISTOPADU
v  ranních hodinách 
poskytla hlídka 
MP  Jesenice součin-
nost jednotce HZS při 
likvidaci požáru kon-
tejneru na  bioodpad 
v  blízkosti hřbitova 
v ulici V Aleji. Strážníci 
na místě zajistili místo 
události proti vstupu 
nepovolaných osob 
a  plnili další pokyny 
velitele zásahu.

19. LISTOPADU
v  odpoledních hodinách 
vyjížděla hlídka MP Jesenice 
společně s  několika jednotka-
mi HZS do ulice Hlavní, kde došlo 
k požáru zahradního domku na pozem-
ku jednoho rD. Hlídka strážníků na  místě 
usměrňovala provoz na  pozemní komunikaci 
a  zajistila místo události proti vstupu nepovo-
laných osob.

21. LISTOPADU
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP  Jesenice telefonické oznámení ohled-
ně dopravní nehody, která se stala téhož dne 
v ranních hodinách na křižovatce ulic Sportovců 
a Horní. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že 
neznámý řidič osobního automobilu nezvládl 
řízení a vyjel z vozovky na zeleň, kde poškodil 
dva stromky. Po nehodě z  místa ujel. Událost 
viděli dva svědci, které se strážníkům podařilo 
ztotožnit a  poté předat přivolané hlídce SDn 
PČr k dalšímu šetření.

6. PROSINCE
v dopoledních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení o  vozidle stojícím v  rozporu s  právní-
mi předpisy ve vjezdu na  pozemek rD v  ulici 
V Lukách, Dolní Jirčany. Přivolaní strážníci zjistili 
řidiče, který zde vozidlo zaparkoval, a na místě 
s  ním jeho protiprávní jednání projednali dle 
zákona.

18. PROSINCE
v  odpoledních hodinách při-

jala hlídka MP Jesenice 
telefonické oznámení 
týkající se zaparkova-
ného osobního auto-
mobilu v  ulici Horní, 
které má otevřená 
okna a v jeho blízkos-
ti se nikdo nenachází. 
Strážníci po příjezdu 
na místo zjistili, že vo-
zidlo má poškozené 
zámky a chybí část vý-

bavy, proto ihned při-
volali hlídku PČr, která 

si celou věc převzala 
k došetření.

20. PROSINCE
ve večerních hodinách vyjížděla 

hlídka MP Jesenice do ulice Budějovická, 
kde došlo k dopravní nehodě osobního au-

tomobilu, jehož řidič pod vlivem alkoholu ne-
zvládl řízení, vyjel mimo pozemní komunikaci 
a narazil do stromu. Při nehodě nedošlo k žád-
nému zranění. Řidiče a  celou věc si převzala 
hlídka SDn PČr k dořešení. Strážníci po příjez-
du na  místo usměrňovali provoz na  pozemní 
komunikaci až do ukončení šetření nehody.

3. LEDNA
na  základě podnětu pracovnice oú Psáry 
prověřila v  odpoledních hodinách hlídka 
MP  Jesenice oznámení ohledně potoka zne-
čištěného hnojivem, které se do koryta dostalo 
z  přilehlého pozemku. Strážníci na  místě po-
řídili fotodokumentaci a  událost i  s důkazním 
materiálem oznámili příslušnému správnímu 
orgánu k dořešení.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

227 023 023

Vyzkoušejte si nové internetové připojení
s rychlostí až 1 Gbps... 

uvtnet.cz

na 2 měsíce ZDARMA
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Jirčanské 
hasičky opět 
v plném 
nasazení

Martina Komrsková

Vážení přátelé, po téměř dvouleté nechtěné 
pauze bych vás ráda informovala o  celoroční 
činnosti družstva žen hasičů. Důvody útlumu 
naší práce jistě všichni znáte. Minulý rok jsme 
pozvolna navázaly na naše běžné aktivity, kte-
ré jsme v  předešlých letech vesele a  s láskou 
dělaly.

Koncem léta jsme začaly s  přípravou na  náš 
oblíbený Memoriál Jaroslava Štíbra, letos již 

36.  ročník. Měly jsme velkou radost, že se po 
dlouhé době můžeme zase sejít na  tréninku. 
I po zmiňované delší pauze nám útoky šly ve-
lice dobře, což se také ukázalo přímo na závo-
dech dne 18. 9. 2021 v Psárech, kde jsme ob-
sadily krásné 2. místo se součtem časů 130 s. 
Další náš oblíbený tradiční závod, kterého jsme 
se zúčastnily, byl „Běh hasičů do Svatohorských 
schodů“ v Příbrami. Loňský 13. ročník se konal 
11. září za účasti Martiny Komrskové v  tande-
mu s Markétou Chvátalovou. Po vyběhnutí 289 
schodů v plné výzbroji obsadily ve své kategorii 
7. místo s časem 6:45. 

Také jsme nemohly chybět na jubilejním 10. roč-
níku Pohádkového lesa. na  trase pro mladší 
děti tak v našem podání představil svou show 
maňásek Muf. Svojí účastí v podobě strašidel-
né královny lesa jsme v říjnu rovněž podpořily 
noční bojovku „Co se děje v lese po setmění?“

Když nám to situace dovolí, rády bychom letos 
připravily nové divadelní představení pro děti. 
I nadále uděláme vše, co bude v našich silách, 
abychom podpořily a reprezentovaly naši obec 
při dalších, nejen kulturních akcích.

JISTOTA 
KARIÉRNÍ RŮST

STABILITA 

Požadavky pro přijetí:
• občanství České republiky
• věk nad 18 let
•  vzdělání středoškolské 

s maturitou a vyšší
•  fyzická, zdravotní  

a osobnostní  
způsobilost

• bezúhonnost

150 000 Kč
náborový příspěvek

nabor.stredocesi@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

tel.: 606 830 259

Centrum zdravého pohybu, 
rehabilitace a regenerace Psáry

Otevírá v březnu nový kurz rehabilitačního cvičení pro děti 
a dospělé s prvky jógy- pilates, Gymball a jiné pohybové 
aktivity pro děti od 9-14 let 

Kurzy jsou vhodné pro děti s vadným držením těla, skoliózami, vrozenými 
vadami pohyb. systému, ale i pro zdravé děti, které se chtějí naučit efektivně 
a zdravě rozvíjet a používat svoje tělo v běžném každodenním  životě, ale i 
pro kompenzace sval. dysbalancí z jednostranně přetěžovaných sval. skupin 
u asymetrických sportů, jako je tenis, golf, floorball a další. 

Více informací naleznete na www. rehabilitacejogapsary.cz, nebo  

tel: 603 252 031

SPORT



48 www.psary.cz  Psárský ZPrAVoDAJ / únor / 2022 49

S prvním 
půlrokem jsme 
spokojeni

Vít Voltr

Sezona kroužků Sport Academy se společně se 
školním rokem přehoupla do druhé poloviny, 
a  proto nastal čas si její první polovinu zhod-
notit a zároveň pozvat všechny příznivce sportu 
na její druhou část. Tohoto úkolu se zhostil hlav-
ní koordinátor Sport Academy Daniel Menhart.

Dane, máme za sebou první polovinu školního 
roku a  tím i  sezony pro Sport Academy. Jaká 
byla?

Mám z  uplynulých měsíců radost, tréninky 
všech sportů probíhají bez přestávky, poved-
lo se nám uspořádat dva florbalové turnaje, 
na  kterých si poměřili síly florbalisté z  většiny 
našich lokalit a těší mě, že nás je každým rokem 
více a více. Určitě můžu říct, že jsme s prvním 
půlrokem spokojeni.

Dříve vás lidé znali jako Floorball Academy. Proč 
letos používáte nový název Sport Academy?

To souvisí s naším rozvojem. Začínali jsme s flor-
balovými tréninky, pak jsme postupně přidali 
všeobecně sportovní tréninky GYM Academy, 
letos nově fotbal a od druhého pololetí i lezec-
kou Climbing Academy. Proto jsme si začali říkat 
Sport Academy, už to prostě není jen o florbale.

Vrátím se ještě k prosincovému turnaji. Jak se 
povedl?

Turnaj byl skvělý. Jsem rád, že si děti mohly 
zahrát pár zápasů a  po minulém roce plném 
všemožného rušení a  zákazů je vidět, že se 
na  ně opravdu těší. Poprvé jsme hráli v  nové 
hale v Jesenici – Zdiměřicích. Tělocvična je moc 
pěkně udělaná, takže i nové prostředí pomohlo 
k příjemné atmosféře v průběhu turnaje. Vždy 
se mi líbí, s jakým zápalem děti do hry jdou.

Začíná nové pololetí, co když se k vám někdo 
chce přidat a začít sportovat, jde to?

Určitě, jsme rádi za každého, kdo se rozhodne 
pravidelně sportovat. V  lokalitách kde působí-
me, pořádáme právě kolem pololetí otevřené 
nábory. První trénink si k nám může každý přijít 
vyzkoušet zdarma a rozhodnout se, jestli bude 
chtít pokračovat. Florbal trénujeme v  tělocvič-
ně ZŠ Amos ve středu a pátek vždy od 15 do 

17  hodin. První hodina je vyhrazena holkám 
a  klukům od 1. do 4. třídy, druhá potom těm 
od 5. do 9. třídy. Všeobecné sportovní tréninky 
GYM Academy pro předškoláky od 4 let pro-
bíhají v  úterý od 15.30 do 16.30 tamtéž. Malí 
zájemci o fotbal z Psár to mají nejblíže do Sulic, 
kde trénujeme v pátek od 15.00 do 16.00 (1. až 
4. třída) a  od 16.00 do 17.00 (5. až 9. třída). 
Přihlašovat se můžete na  academy-sport.cz 
v sekci rozvrh a registrace.

Na závěr nám řekni, jaké má Sport Academy 
plány na druhé pololetí?

Aktuálně připravujeme kempy, na které se už teď 
můžete hlásit. V  létě mezi 11. a 29. červencem 
se postupně uskuteční tři Summer Campy. První 
dva budou florbalové, třetí fotbalový. Všechny 
kempy budou od pondělí do pátku a  fungují 
jako příměstské. Pro všechny trenéry, a  věřím, 
že i účastníky, jsou kempy nejhezčí částí sezony. 

Prostě týden, kdy neřeší nic jiného než sport 
a zábavu. Přihlášení je možné na academy-sport.
cz/camp. Chystáme toho ale víc. Plánujeme ješ-
tě dva florbalové turnaje a pokud všechno vyjde 
jak má, tak i roadshow s turnajem pod otevře-
ným nebem. V neposlední řadě chceme hledat 
stále nové příležitosti k rozvoji, a přivést co nejví-
ce dětí ke sportu a k radosti z něj.

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 199–245 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  20. března a 24. dubna.
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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Florbalový 
turnaj

Vít Voltr

Sport Academy chystá letošní třetí florbalový 
turnaj. Proběhne už v polovině března!

největší událostí, která čeká Sport Academy 
v březnu, je jarní turnaj. Letošní třetí klání účast-
níků našich florbalových kroužků proběhne už 
v sobotu 12. března v hale na Fialce v Říčanech. 
účastníky čekají zápasy ve dvou kategoriích 
rozdělených podle věku. V mladší kategorii se 
utkají florbalisté od první do čtvrté třídy základ-
ní školy, ve starší kategorii od páté do deváté 
třídy. Turnaj je určen všem florbalistům naší 
akademie i jejich kamarádům.

Zástupci každé tréninkové skupiny sestaví své 
družstvo a utkají se s týmy z našich dalších loka-
lit. Pokud se z některých skupin nepodaří sesta-
vit celé družstvo, není se čeho bát, spojíme do 
jednoho družstva kluky a holky z více tréninko-
vých skupin. Svou školu budou reprezentovat 
i mladí florbalisté ze Psár.

Turnaj je vždy vyvrcholením několikaměsíční-
ho tréninkového procesu, a  že je na co se tě-
šit, potvrzují i  slova hlavního trenéra Floorball 
Academy olivera Hradického: „Turnaj si vždy 
holky a kluci neskutečně užijí, je to pro ně od-
měna za to, jak poctivě trénují. My trenéři 
jsme rádi, když vidíme, jak se průběžně zlep-
šují a  jak se na  turnaji dobře baví.” Pro všech-
ny účastníky turnaje jsou připraveny i  bohaté 

ceny, nejdůležitější je ale dětská radost ze hry 
a  z pohybu. Přihlašovat se na  turnaj je mož-
né na   floorballacademy.cz/activity/floorball- 
academy-tour. Těšíme se na vás.

Kromě turnaje pravidelně běží i všechny fotba-
lové, florbalové, všeobecně sportovní a  nově 
i  lezecké tréninky naší akademie. Tréninkovou 
činnost se nám daří realizovat i v době karan-
tén a dalších omezení především díky perfekt-
ní spolupráci s našimi partnerskými základními 
a mateřskými školami. I díky nim mohou děti zů-
stávat v pohybu. Děkujeme! Kompletní přehled 
našich kroužků naleznete na academy-sport.cz 
v sekci Rozvrh a registrace. Stále ještě je možné 
se přihlašovat na druhé pololetí.

na začátku kalendářního roku jsme také spusti-
li přihlašování na naše letní příměstské kempy. 
Pro letošek chystáme dva florbalové a  jeden 
fotbalový. Proběhnou postupně vždy od pon-
dělí do pátku v týdnech mezi 11. a 29. červen-
cem. Všem našim svěřencům i dalším mladým 
sportovcům je všemi deseti doporučujeme. od 
našich trenérů víme, že na nich můžete zažít nej-
více zábavy z celého roku. S přihlášením nevá-
hejte, zbývají poslední volná místa. Přihlašovat 
se je možné také na academy-sport.cz v sekci 
rozvrh a registrace. Těšíme se na vás.

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 2022, vyšlo 25. 2. 2022
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Fotbal — 
rozpis utkání  
jaro 2022
Bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

So 26. 3. Choteč / 15.00

So 02. 4. Hostivice / 16.30

So 09. 4. Zvole / 16.30

Ne 10. 4. Zlatníky B / 
16.30

Bojanovice / 
16.30

So 16. 4. Libeř / 17.00

Ne 17. 4. K. Přívoz / 17.00 Zlatníky B / 
17.00

So 23. 4. Dobrovíz / 17.00

Ne 24. 4. Libeř B / 17.00 K. Přívoz / 17.00

So 30. 4. Zlatníky / 17.00

Ne 01. 5. Slapy / 17.00 Libeř B / 17.00

So 07. 5. Tuchoměřice / 
17.00

Ne 08. 5. D.Břežany B / 
13.30

Slapy / 17.00

So 14. 5. Roztoky / 17.00

Ne 15. 5. Zvole B / 17.00 D. Břežany B / 
17.00

So 21. 5. Dobříč / 17.00

Ne 22. 5. Libeň / 17.00 Zvole B / 17.00

Ne 29. 5. Povltavská FA C / 
17.00

Psáry B / 17.00 D. Jirčany / 
17.00

So 04. 6. D. Břežany / 
17.00

Ne 05. 6. Bojanovice / 
17.00

Libeň / 17.00

So 11. 6. Štěchovice / 
17.00

So 18. 6. Zbuzany B / 
17.00
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