
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,

máme radost,
Ïe nás kontaktuje-
te stále ãastûji.
Jen dûti trochu
zÛstávají pozadu.
Ale to se urãitû
zlep‰í, protoÏe
jich je v Psárech
a Dolních Jirãa-

nech stále více a v ãervu budeme opût na
obecním úfiadû vítat dal‰í nové obãánky.
S rostoucím poãtem dûtí v‰ak narÛstá také
zájem o umístûní dûtí v matefiské ‰kole
a posléze ‰kole základní. Îe to není Ïádn˘
problém? Opak je pravdou, uÏ nyní kapa-
cita ‰kolky i ‰koly nestaãí – ostatnû o tom
se podrobnû doãtete uvnitfi ãísla.

Dostali jsme pfiekrásn˘ dopis od
doc. dr. Karla Matûjky, CSc., jenÏ devûtat-
fiicet let jezdí na chatu do Dolních Jirãan.
Pfií‰tû s ním pfiineseme reportáÏ, ale v tom-
to ãísle mÛÏete aspoÀ nahlédnout do slo-
hové práce jeho vnuãky Márinky, která
miluje pfiírodu.

Do jubilantÛ se nám v‰ichni nevejdou,
natoÏ osadníci. Z osady Mord˘fika volal
pan Vesel˘, Ïe jeho otec Josef Vesel˘ osla-
vil koncem kvûtna 95. narozeniny. Îivot
nemûl vÏdy lehk˘, byl totálnû nasazen˘,
jako úãastník 3. odboje prodûlal Jáchy-
mov, Pankrác, Bory. Také s ním bychom se
rádi setkali, ale ãasopis nelze nafouknout.
Tak snad pfií‰tû.  Pane Josefe, pfiejeme

upfiímnû hodnû zdraví a je‰tû plno elánu
v kruhu va‰ich nejbliÏ‰ích.

Îe i zadarmo se leccos udûlá, svûdãí
i ãlánek o brigádû dolnojirãansk˘ch dob-
rovoln˘ch hasiãÛ, ktefií se rozhodli vyãistit
rybník Kukalák. Práce bylo hodnû a po
práci následovala zaslouÏená odmûna.
Teì jen v‰ichni pfiem˘‰lejí, jak dlouho
vydrÏí rybník ãist˘. Fotografie k ãlánku na
stranû 14 pfiiná‰íme na 2. stranû obálky.

Jak si mÛÏete v‰imnout ve zprávû Co se
v obci udûlalo, mnohdy se stále dokola
opravuje to, co poniãili vandalové. Jednou
se jedná o dopravní znaãky, jindy zase
o ãekárnu. Nemyslíte, Ïe sami sobû vyha-
zujete peníze ze spoleãné kapsy? A co ty
nápisy a ãmáranice na zdech? To Ïe je
va‰e kultura? Nechce se ani vûfiit.

Závûrem bych vám doporuãila pfieãíst si
ãlánek o sportovním oddílu TRIAL Psáry.
To je tedy nûco!  Pokud doãtete aÏ do kon-
ce, pochopíte rozdíl mezi opravdov˘m
sportem a cyklisty prohánûjícími se
v lesích. Ti totiÏ – na rozdíl od sportovcÛ –
mají zcela jiné motorky.

V‰ichni se urãitû tû‰íte na blíÏící se
doby dovolen˘ch, Ïactvo pak zcela jistû
odpoãítává den za dnem, aÏ koneãnû dojde
k vytouÏen˘m prázdninám. Jak jinak.

Mûjte se v‰ichni moc fajn. 
Pfií‰tí ãíslo vyjde v srpnu, na pfielomu

prázdnin, a upfiesÀuji, Ïe Obecní úfiad
v Psárech vydává pouze Psársk˘ zpravo-
daj.

Monika Kábová
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Víte, Ïe… Májová kapka platí nad dukát.
Medardova kápû – ãtyfiicet dní kape (ãerven).
Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií.
V ãervenci do ko‰ile rozdûlej se, a v prosinci po u‰i odûj se.
Svatá Anna – chladna zrána.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 1-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 14. 2. 2007 v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 1/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
pfiedloÏené návrhy znaku a praporu obce Psáry
dle pfiílohy.

USNESENÍ ã. 2/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
zámûr na prodej pozemku parc. ã. 924/18, k.ú.
Psáry, o v˘mûfie 346 m2. 
II. Povûfiuje
Obecní úfiad jeho vyvû‰ením.

USNESENÍ ã. 3/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní darovací smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a Ing. Petrem Jungem, Ing. ·árkou Jungovou
a JUNG.CZ, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je bezúplat-
n˘ pfievod pozemkÛ a technické infrastruktury
v k.ú. Dolní Jirãany – ulice JiÏní, Nad ·kolkou
a K Junãáku.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této darovací
smlouvy.

USNESENÍ ã. 4/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
1/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a paní Irenou Roubíãkovou, pfiedmûtem smlouvy je
pozemek parc. ã. 361/1, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 21 m2 za cenu 8400 Kã,
2/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli Stanislavou a Ale‰em Novákov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 361/2, k.
ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 19 m2 za cenu 7600 Kã,
3/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli Blankou a ZdeÀkem Hru‰ov˘mi, pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 361/3, k. ú.
Dolní Jirãany, o v˘mûfie 21 m2 za cenu 8400 Kã,
4/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a paní Annou Hlaviãkovou, pfiedmûtem smlouvy je
pozemek parc. ã. 361/4, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 19 m2 za cenu 8000 Kã,
5/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry

a manÏeli Marií a Milo‰em Kolenat˘mi, pfiedmû-
tem smlouvy je pozemek parc. ã. 361/5, k. ú. Dol-
ní Jirãany, o v˘mûfie 20 m2 za cenu 8000 Kã,
6/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli Ivanou a Miroslavem Valá‰kov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 361/6,
k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 20 m2 za cenu 8000
Kã,
7/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a paní Janou Dûdinovou, pfiedmûtem smlouvy je
pozemek parc. ã. 361/7, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 22 m2 za cenu 8800 Kã,
8/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a paní Libu‰í Bednáfiovou, pfiedmûtem smlouvy je
pozemek parc. ã. 362/1, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 24 m2 za cenu 9600 Kã,
9/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli Marií a Ing. Vladimírem Zvolánkov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/2, k.
ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 24 m2 za cenu 9600 Kã,
10/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli ZdeÀkou a Karlem Rubá‰ov˘mi, pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/3, k. ú.
Dolní Jirãany, o v˘mûfie 24 m2 za cenu 9600 Kã,
11/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Lucií a Miroslavem Adamcov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/4,  k.
ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 23 m2 za cenu 9200 Kã,
12/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Hanou a Otakarem Musilov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/5,
k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 22 m2 za cenu
8800 Kã,
13/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Hanou a Stanislavem Bekov˘mi, pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/6,  k. ú.
Dolní Jirãany, o v˘mûfie 20 m2 za cenu 8000 Kã,
14/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli ·árkou a Ing. Miroslavem Vítkovsk˘-
mi, pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc.
ã. 362/7,  k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 20 m2 za
cenu 8000 Kã,
15/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Ivankou a Karlem Kuklov˘mi, pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 362/8, k. ú.
Dolní Jirãany, o v˘mûfie 21 m2 za cenu 8400 Kã,
16/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Nata‰ou a ZdeÀkem Smejkalov˘mi,
pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc.  ã. 1081,  k.
ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie 21 m2 za cenu 8400 Kã, 
17/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a Marií a Petrem Srbov˘mi, pfiedmûtem smlou-
vy je pozemek parc. ã. 1082, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 23 m2 za cenu 9200 Kã,
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ZE ZASTUPITELSTVA
18/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a panem Vítûzslavem Kostíkem, pfiedmûtem
smlouvy je pozemek parc. ã. 1083, k. ú. Dolní Jir-
ãany, o v˘mûfie 20 m2 za cenu 8000 Kã, 
19/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a panem Franti‰kem Vránou, pfiedmûtem smlou-
vy je pozemek parc. ã. 1084, k. ú. Dolní Jirãany,
o v˘mûfie 22 m2 za cenu 8800 Kã,
20/ znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psá-
ry a manÏeli Evou a Václavem Tup˘mi, pfiedmûtem
smlouvy je pozemek parc. ã. 1085, k. ú. Dolní Jir-
ãany, o v˘mûfie 24 m2 za cenu 9600 Kã. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto kup-
ních smluv.

USNESENÍ ã. 5/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene za úãe-
lem zfiízení a uloÏení, provozu, údrÏby a oprav
podzemního vedení vefiejné telekomunikaãní sítû
na pozemcích parc. ã. 465/56, 465/66, 465/84
PK 686, k. ú. Dolní Jirãany, smlouva bude uzavfie-
na mezi obcí Psáry a spoleãností Telefónica O2
Czech Republic, a. s.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 6/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ze dne 7. 9.
2006 mezi obcí Psáry a Stfiedoãeskou údrÏbou
komunikací, s.r.o., pfiedmûtem dodatku je úprava
termínÛ dokonãení díla – stavba kanalizace v Psá-
rech a Dolních Jirãanech.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 7/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní  dodatku ã. 2 ke smlouvû o pfievodu infra-
struktury ze dne 29. 4. 2004 ve znûní dodatku ã. 1
ke smlouvû o pfievodu infrastruktury ze dne 8. 5.
2004. Smlouva bude uzavfiena mezi obcí Psáry
a p. Jaroslavem Pfiibylem, p. Josefem Pfiibylem a pí
Milenou Pfiibylovou.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 8/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

l. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene uzavfie-
né mezi obcí Psáry (povinn˘) a Josefem Hriagye-
lem  (oprávnûn˘). Pfiedmûtem smlouvy je vûcné
bfiemeno – pfiesah stfiechy o 31 cm2, dle geome-
trického plánu ã. 1087-087/2004 vypracovaného
firmou Frisgeo, s.r. o.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 9/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli JUDr. ZdeÀkem a Marií Karmazínov˘mi.
Pfiedmûtem smlouvy je odprodej obecního pozem-
ku parc. ã. 566/6, k. ú. Psáry, o v˘mûfie 140 m2

za cenu 98 000 Kã.
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
a manÏeli PaedDr. Ladislavem a ZdeÀkou Adám-
kov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je odprodej obecního
pozemku parc. ã. 583/13, k. ú. Psáry,  o v˘mûfie
110 m2 za cenu 77 000 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto kup-
ních smluv.

USNESENÍ ã. 10/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
nové názvy ulic v Dolních Jirãanech v lokalitû Na
Skalce (Landor, s r.o.): Zátopkova, Heyrovského
a Generála Pefiiny.
lI. Schvaluje
nov˘ název ulice Lipová – kolmá k ulici Roklinka.

USNESENÍ ã. 11/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro SDH Dolní Jir-
ãany v celkové v˘‰i 140 000 Kã dle rozpoãtu obce
na nákup zásahov˘ch oblekÛ pro v˘jezdové druÏ-
stvo, technické vybavení do zásahového automobi-
lu, zaloÏení druÏstva mlad˘ch hasiãÛ a bûÏné pro-
vozní v˘daje.
II. Schvaluje
úãelovou dotaci SDH Dolní Jirãany související
s pomocí pfii likvidaci ‰kod zpÛsoben˘ch vûtrnou
kalamitou ve dnech 18.–19. 1. 2007 ve v˘‰i 55
tisíc Kã. Dotace mÛÏe b˘t pouÏita jako odmûna.

USNESENÍ ã. 12/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
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ZE ZASTUPITELSTVA
l. Jmenuje
pozemkovou pracovní skupinu, která se bude
zab˘vat Ïádostmi o odkup obecních pozemkÛ ve
sloÏení: Lucie Kubalo‰ová, Ing. Petr Odstrãil,
JUDr. Josef Podlaha, Josef ÎiÏka a Václav Novák.

USNESENÍ ã. 13/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
plán kontrolní ãinnosti obce Psáry na rok 2007,
kter˘ stanovil finanãní v˘bor.

USNESENÍ ã. 14/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere  na  vûdomí
materiál finanãního v˘boru s kalkulací nákladÛ na
obecní infrastrukturu ve v˘‰i 300 000 Kã na jednu
novû vznikající bytovou jednotku.
II. Schvaluje
v˘‰i pfiíspûvku na obecní infrastrukturu obce pfiímo
od nov˘ch investorÛ rodinn˘ch domÛ nebo pro-
stfiednictvím developerÛ. V˘‰e pfiíspûvku se stano-
vuje 200  Kã/m2.  U rodinn˘ch domÛ stavûn˘ch
obãany obce trvale hlá‰en˘ch v obci déle neÏ 15
rokÛ pro vlastní potfiebu, ãiní pouze 100  Kã/ m2.
Za kaÏdého trvale hlá‰eného obãana do novû
postaveného rodinného domu, obec Psáry vyplatí
zpût  po 12 mûsících nepfietrÏitého trvalého poby-
tu 10 000  Kã, maximálnû v‰ak 50 000 Kã na
jeden rodinn˘ dÛm. 
III. Povûfiuje
Radu obce shora uvedená pravidla uplatÀovat pfii
pfiípravû smluv o spolupráci s investory pro schvá-
lení  zastupitelstvem.

USNESENÍ ã. 15/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a ·ár-
kou Kukalovou, kterou se stanoví pfiíspûvek na
obecní infrastrukturu ve v˘‰i 135 000 Kã za poze-
mek parc.  ã. 129/6, k.ú. Dolní Jirãany, o v˘mûfie
1350 m2.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 16/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení
l. Schvaluje
znûní smlouvy o poskytnutí nadaãního pfiíspûvku ve
v˘‰i 300 000 Kã uzavfiené mezi obcí Psáry
a Nadaãním fondem Nadûje tfietího tisíciletí, vãet-
nû dodatku ã. 1 smlouvy o poskytnutí nadaãního
pfiíspûvku – pokyny pro vyúãtování poskytnutého

nadaãního pfiíspûvku. Pfiíspûvek bude pouÏit na
vefiejn˘ rozvoj obce.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 17/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
(kupující) a Otakarem Kukalem (prodávající).
Pfiedmûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 109/19
o v˘mûfie 74 m2 za cenu celkem 74 000 Kã.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 18/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
v˘‰i odmûn zastupitelÛm dle nafiízení vlády
ã. 614/2006 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády
ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãle-
nÛm zastupitelstev, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

USNESENÍ ã. 19/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s navrÏen˘m znûním petice proti diskriminaci oby-
vatel venkova organizované Spolkem pro obnovu
venkova âeské republiky a pfiipojuje se k ní.
II. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této petice.

USNESENÍ ã. 20/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
se zasláním objednávky na dodání a montáÏ mûr-
ného v˘stavbového Ïlabu pro trubní systém kruho-
vého profilu typu MÎK – 1 v ul. Dolnojirãanská.

USNESENÍ ã. 21/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
spoluúãast obce pfii úhradû pfiípojek na hranici
pozemku k budovan˘m inÏen˘rsk˘m sítím v Psá-
rech a Dolních Jirãanech ve v˘‰i   50 %, zbyl˘ch
50 % uhradí majitel nemovitosti. KaÏdá pfiípojka se
bude fie‰it individuální smlouvou. 

USNESENÍ ã. 22/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere  na  vûdomí
provedení inventarizace majetku a závazkÛ Obce
Psáry. Inventarizace byla provedena ve dnech
28. 12. 2006–20. 1. 2007.
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USNESENÍ ã. 23/1-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlen zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsa-
hu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ
101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ã. 2-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 11. 4. 2007 v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, PraÏská 137, 
252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 24/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Lacinov˘mi o úhradû finanãního pfiís-
pûvku na obecní infrastrukturu ve v˘‰i 50 000 Kã.
Pí Lacinová je vlastníkem pozemkÛ parc.ã. 273/13
a 274/3 v k. ú. Horní Jirãany. Dle smlouvy s obcí
Jesenice se mohou napojit v místû pfiípojného bodu
na kanalizaci obce Psáry, tj. na zaãátku ulice Na
Skalce, na pozemku parc.ã. 278/57, k. ú. Dolní
Jirãany. 
ll. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Vlasákov˘mi o úhradû finanãního pfiís-
pûvku na obecní infrastrukturu ve v˘‰i 181 200 Kã. 
lll. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Bukovsk˘mi o úhradû finanãního pfiís-
pûvku na obecní infrastrukturu ve v˘‰i 180 000 Kã. 
lV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto smluv
o spolupráci.

USNESENÍ ã. 25/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi
obcí Psáry (povinn˘) a PraÏskou plynárenskou
Distribuce, a. s. (oprávnûn˘), na ãásti pozemkÛ

parc. ã. 105 a parc. ã. PK 110, k. ú. Dolní Jirãany,
s právem vstupu na tyto pozemky za úãelem pro-
vozu, oprav, údrÏby, rekonstrukce a kontroly ply-
nárenského zafiízení. Vûcné bfiemeno se zfiizuje za
jednorázov˘ poplatek 100 Kã.
ll. Schvaluje
Znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi
obcí Psáry (povinn˘) a Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. (oprávnûn˘), na pozemku parc.
ã. 1077, k. ú. Psáry, za úãelem zfiízení a uloÏení,
provozu, údrÏby a oprav podzemního vedení
vefiejné komunikaãní sítû. Vûcné bfiemeno se zfiizu-
je za jednorázov˘ poplatek 100 Kã.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene IV-12-
6301701/1 mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a. s. (oprávnûn˘), na pozemku parc.
ã. PK 686, k. ú. Dolní Jirãany, za úãelem zfiízení
a uloÏení, provozu, údrÏby a oprav kabelového
vedení NN vã. ochranného pásma. Vûcné bfieme-
no se zfiizuje za jednorázov˘ poplatek 500 Kã.

IV.  Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto smluv
o zfiízení vûcného bfiemene.

USNESENÍ ã. 26/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
van˘) a Otakarem Kukalem (dárce).  Pfiedmûtem
smlouvy je bezúplatn˘ pfievod pozemku parc.ã.
109/13, k. ú. Dolní Jirãany.
ll. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této darovací
smlouvy.

USNESENÍ ã. 27/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající)
a manÏeli Ma‰kov˘mi (kupující). Pfiedmûtem
smlouvy je prodej pozemku parc. ã. 924/18,
zahrada o v˘mûfie 346 m2,  k. ú. Psáry, za cenu
173 000 Kã.
ll. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující)
a Ing. Vítovou a Ing. PoÏárkovou (prodávající).
Pfiedmûtem smlouvy je koupû pozemkÛ parc.
ã. 558/17 a 558/19 a PK 554, k. ú. Psáry, za
cenu celkem 234 400 Kã.
lll. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto kup-
ních smluv.
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USNESENÍ ã. 28/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové
jednotky ã.150/12 s p. Atillou Gallym, Sídl. ·tûd-
fiík 150, Psáry, za cenu 258 116 Kã.
ll. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 29/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s bezúplatn˘m pfievodem pozemku parc.
ã. 343/73, k. ú. Dolní Jirãany, kter˘ je ve vlastnic-
tví Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetko-
v˘ch, do vlastnictví obce Psáry.

USNESENÍ ã. 30/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry
(kupující) a Martinem Hájkem (prodávající). Pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. ã. 109/20
o v˘mûfie 26 m2 za cenu celkem 26 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této kupní
smlouvy.

USNESENÍ ã. 31/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Ru‰í
usnesení ã. 18/1-2007 ze dne 14. 2. 2007.
ll. Schvaluje
v˘‰i odmûn zastupitelÛm od 1.1.2007 dle nafiíze-
ní vlády ã. 614/2006 Sb., kter˘m se mûní nafiíze-
ní vlády ã. 37/2003, o odmûnách za v˘kon funk-
ce ãlenÛm zastupitelstev, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

USNESENÍ ã. 32/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
zámûr na smûnu pozemkÛ parc. ã. 141/129
a parc. â. st. 319 za pozemek parc. ã. 141/29,
k. ú. Dolní Jirãany.
ll. Povûfiuje 
Obecní úfiad jeho vyvû‰ením.

USNESENÍ ã. 33/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ zámûr na prodej pozemku parc. ã. 1079/17
o v˘mûfie  58 m2, k. ú. Psáry.

2/ zámûr na prodej pozemku parc. ã.1079/13
o v˘mûfie 166 m2, k. ú. Psáry.
3/ zámûr na prodej pozemku parc. ã. 589/21
o v˘mûfie  76 m2, k. ú. Dolní Jirãany.
4/ zámûr na prodej pozemku parc. ã. 925/2
o v˘mûfie   404 m2, k. ú. Psáry.
ll. Povûfiuje 
Obecní úfiad vyvû‰ením tûchto zámûrÛ.

USNESENÍ ã. 34/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dodatek ã. 2 ke smlouvû o dílo  uzavfiené mezi obcí
Psáry a Stfiedoãeskou údrÏbou komunikací, s.r.o.,
dne 7. 9. 2006. Pfiedmûtem dodatku je zmûna roz-
sahu prací – rozsahu díla.
ll. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 35/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Jmenuje
jmenování hodnotící komise ve sloÏení: Jana
Valá‰ková, PhDr. Bedfiich Taláb, Ing. Vladimír
Kadefiábek, Milan Vácha, Ing. Jifií Janata a jako
odborní poradci Ing. Martin Pfiíhoda a Mgr. Mile-
na TrÛblová. Náhradníci jsou Lucie Kubalo‰ová,
Mgr. Monika Kriegsmanová, Mgr. Jan Vrba,
Ing. ·tûpánka Nezmarová a Ing. Jan ·imeãek.
Hodnotící komise je jmenována pro zadání vefiej-
né zakázky ve zjednodu‰eném zadávacím fiízení
na akci „Rekonstrukce a nástavba Matefiské ‰koly
Psáry“.
ll. Souhlasí
s uzavfiením smlouvy o dílo na pfiípravu realizaãní
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
a nástavba Matefiské ‰koly Psáry“ s Ing. arch. Ivo
Virtem za cenu 169 000 Kã bez DPH. Termín vyho-
tovení je ‰est t˘dnÛ od podpisu smlouvy.
lll. Povûfiuje
Starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy
o dílo.

USNESENÍ ã. 36/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Jmenuje
jmenování hodnotící komise ve sloÏení: Jana
Valá‰ková, Ing. Vladimír Kadefiábek a Milan
Vácha a jako náhradníci Lucie Kubalo‰ová, Václav
Novák a Ing. ·tûpánka Nezmarová. Hodnotící
komise je jmenována pro zadávání vefiejné zakáz-
ky na akci „Stavba pfiípojek k budovan˘m inÏen˘r-
sk˘m sítím (4. a 5. etapa) v obci Psáry“.
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USNESENÍ ã. 37/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní Smlouvy o dílo s Ing. Martinem Pfiíhodou na
zpracování dokumentÛ a pfiípravu vefiejné zakáz-
ky na akci „Rekonstrukce a nástavba Matefiské ‰ko-
ly Psáry“.
ll. Schvaluje
znûní Smlouvy o dílo s Ing. Martinem Pfiíhodou na
zpracování dokumentÛ a pfiípravu vefiejné zakáz-
ky na akci „Pfiípojky k budovan˘m inÏen˘rsk˘m
sítím (4. a 5. etapa)“.
lll. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto smluv
o dílo.

USNESENÍ ã. 38/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
upravené znûní smûrnice Obce Psáry k finanãní
kontrole.

USNESENÍ ã. 39/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro SK âechoslo-
van Dolní Jirãany ve v˘‰i 50 000 Kã, z toho
30 000 Kã na provoz a údrÏbu hfii‰tû vã. sekání
a 20 000 Kã na provoz a nákup nutného vybave-
ní volejbalového oddílu juniorÛ. 
ll. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro Myslivecké
sdruÏení Borovina ve v˘‰i 20 000 Kã na zfiízení
napajedel a kanystrÛ na pfiepravu vody.
III. Schvaluje 
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro 1. LTC Psáry
ve v˘‰i 70 000 Kã, z toho 45 000 Kã je na údrÏbu
dvorce a 25 000 Kã na zaji‰tûní trenérÛ pro v˘u-
ku ÏákÛ Z· a uspofiádání turnaje dûtí vã. cen
a obãerstvení.
IV. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro SDH Psáry ve
v˘‰i 50 000 Kã na bûÏnou ãinnost sboru, opravy
zbrojnice a úpravu budovy. 
V. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro SK Rapid Psá-
ry ve v˘‰i 150 000 Kã na úpravy sportovního are-
álu (zámková dlaÏba), zakoupení sekaãky na trá-
vu a opravu garáÏe.

USNESENÍ ã. 40/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
uvolnûní finanãní ãástky z vlastních prostfiedkÛ

obce na plánovanou v˘stavbu kanalizace do cel-
kové v˘‰e 4,2 mil Kã. Pro rok 2007 je v rozpoãtu
pro tento úãel zahrnuta ãástka 1 331 205 Kã.
V˘stavba kanalizace 4. a 5. etapy probíhá v letech
2006-2008.

USNESENÍ ã. 41/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
1. zmûnu rozpoãtu Obce Psáry 2007 – nav˘‰ení
o 2 955 790 Kã a pouÏití pfiebytku r. 2006 ve v˘‰i
12 242 829 Kã do v˘dajÛ.

USNESENÍ ã. 42/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví Obce Psáry
parc. ã. PK 683 a PK 686, k. ú. Dolní Jirãany,
z dÛvodu stavby komunikace K3, kterou provádí
spoleãnost Moonray, s.r.o.

USNESENÍ ã. 43/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

USNESENÍ ã. 44/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry
ã. 1/2007 o místním poplatku za zhodnocení sta-
vebního pozemku s moÏností jeho pfiipojení na
stavbu vodovodu a kanalizace.

USNESENÍ ã. 45/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
obec Psáry se vzdává prává vlastnictví k nulovému
podílu vlastnictví pozemku parc. ã. PK 1080, k. ú.
Psáry, na listu vlastnictví 1772.
lll. Povûfiuje
Obecní úfiad pfiípravou a zasláním dopisu na
Katastrální úfiad Stfiedoãeského kraje.

USNESENÍ ã. 46/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere  na  vûdomí 
informaci o dÛvodech zastavení prací na stavbû
mrazírny a chladírny na pozemku parc.
ã. 465/50, k.ú. Dolní Jirãany, stanovisko komise
stavební a územního plánování, informaci o jedná-
ních obce se spoleãností Frost Logistics, s.r.o., jako
budoucím uÏivatelem haly a Stavebním úfiadem
Jesenice, a informaci o Ïádosti o povolení zmûny
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stavby podanou stavebníkem na Stavební úfiad
Jesenice, tak jak byly prezentovány Ing. Jifiím
Janatou a Ing. Janem ·imeãkem.
lI. Souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska obce k Ïádosti
stavebníka o povolení zmûny stavby jen pfii úplném
splnûní následujících podmínek:
Navrhované zmûny stavby nebudou v rozporu se
závazn˘mi regulativy územního plánu obce Psáry.
Zejména musí b˘t zachován maximální koeficient
zastavûné plochy 0,6 (akceptovat lze i dosaÏení
regulativu roz‰ífiením plochy nezastavitelné zelenû
o pozemky v sousedství haly). Dále musí b˘t dodr-
Ïena úpravou pfiilehlého terénu (valu) maximální
v˘‰ka stavby 8 m.
Obci se dostane od Stavebního úfiadu v Jesenici
uji‰tûní, Ïe zpÛsob fie‰ení zmûn stavby navrhova-
n˘ch stavebníkem s cílem splnit regulativy Územní-
ho plánu obce Psáry je stavebním úfiadem akcep-
tovateln˘ a Ïe ani po navrhovan˘ch zmûnách není
zapotfiebí provést proces EIA, pfiípadnû poÏádat
o udûlení v˘jimky z nûj.   
Bude uzavfiena smlouva o spolupráci mezi obcí
Psáry a Frost Logistics, s.r.o., která smluvnû zajistí
minimalizaci vlivu na okolí (napfi. odkupem staveb-
ních pozemkÛ pfiiléhajících k valu pro potfieby byd-
lení zamûstnancÛ firmy, dostateãn˘m zazelenûním
ochranného valu, umístûním agregátÛ a dal‰í tech-
nologie tak, aby byl vylouãen negativní vliv hluku
na blízké obytné zóny). Smlouva dále bude fie‰it
pfiijetí nabízeného pfiíspûvku firmy Frost Logistics,
s.r.o, na rozvoj obce ve v˘‰i 8 mil. Kã v letech
2007–2009, vãetnû zaji‰tûní pozdûj‰ích splátek
formou bankovní záruky.
III. Povûfiuje
a) Radu obce (starostku) dojednáním smlouvy
o spolupráci mezi obcí Psáry a firmou Frost Logis-
tics, s.r.o., s dodrÏením v‰ech v˘‰e uveden˘ch pod-
mínek,
b) starostku a místostarosty podpisem smlouvy
o spolupráci,
c) Radu obce  vydáním souhlasného stanoviska
obce k Ïádosti stavebníka o povolení zmûny stav-
by za úplného splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek,
d) Radu obce ve spolupráci s komisí stavební
a územního plánování vypracováním takov˘ch
opatfiení, které do budoucna  vylouãí opakování
podobného pokusu stavebníkÛ obcházet podmínky
územních rozhodnutí a stavebních povolení, pfiíp.
se dostat do konfliktu se závazn˘mi regulativy
Územního plánu obce. 

USNESENÍ ã. 47/2-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

l. Schvaluje
znûní trojstranné dohody mezi obcí Psáry, ¤SD
a Stfiedoãesk˘m krajem o spolupráci pfii zaji‰tûní
pfiípravy a realizace komunikaãního díla – pfieloÏ-
ky silnice ll/105. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této dohody.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlen zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsa-
hu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ
101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 6-2007 konaného dne 19. bfiezna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 38/6-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o skonãení nájmu s pí Marcelou
Zahradníãkovou na bytovou jednotku ã. 150/12
v ã. p. 150 na Sídl. ·tûdfiík. Nájemní smlouva zani-
ká ke dni 31. 3. 2007.
II. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy s p. Atilou Gallym na byto-
vou jednotku ã. 150/12 v ã. p. 150 na Sídl. ·tûdfiík.
Nájemní pomûr vzniká 1. 4. 2007 na dobu neurãi-
tou.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem dohody
o skonãení nájmu i nájemní smlouvy.

RO Usnesení ã. 39/6-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
Udûluje
v˘jimku z OZV ã. 7/2005, o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorov˘m vozidlem do vybra-
n˘ch míst a ãástí obce Jifiímu Alferymu.

RO Usnesení ã. 40/6-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 2/2007, o stavební
uzávûfie dle ãl. 2 tohoto nafiízení:

ZE ZASTUPITELSTVA • Z RADY
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1/  Ing. Tomá‰i Chlustinovi – pozemek parc.
ã. 689/24, k. ú. Psáry, 
2/  Ing. Olze Grigové – pozemky parc. ã. 659/77
a 659/78, k. ú. Psáry, 
3/  manÏelÛm Rudolfu a Evû Albrechtov˘m – poze-
mek parc. ã. 465/22,k. ú. Dolní    Jirãany.
II. Neudûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 2/2007, o stavební
uzávûfie dle ãl. 2 tohoto nafiízení:
1/ p. Ale‰i KaÀkovi – pozemky parc .ã. 333/16
a 333/30, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 41/6-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí 
s platbou mûsíãního pfiíspûvku  1240 Kã pro Marii
Zeithamlovou, klientku spoleãnosti POHODA – spo-
leãnost pro normální Ïivot lidí s postiÏením.

RO Usnesení ã. 42/6-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu
zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 7-2007 konaného dne 26. bfiezna 2007 
v 18.00 hod.  na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 43/7-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní dohody ã. O/2006/034 o spolupráci a zfiízení
místa zpûtného odbûru pouÏit˘ch svûteln˘ch zdrojÛ
pocházejících z domácností uzavfiené mezi obcí
Psáry a Ekolamp, s.r.o.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem dohody
o skonãení nájmu i nájemní smlouvy.

RO Usnesení ã. 44/7-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
Souhlasí
s pfieloÏení hlavního vodovodního fiadu v Psárech,
kter˘ je zbudován i pfies pozemek  parc. ã. 583/67

a parc. ã. 583/90, k. ú. Psáry. Vodovod bude pfieloÏen
na pozemek ve vlastnictví Obce Psáry parc.
ã. 583/61, k. ú. Psáry.

RO Usnesení ã. 45/7-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s umístûním cedulí Zákaz vjezdu nad 3,5 t do ulice
K LÛÏku.
II. Souhlasí
s umístûním panelov˘ch zábran proti prÛjezdu
nákladních aut z ul. Javorová (stará zástavba), kde
se budují inÏen˘rské sítû do ul. Javorová (nová
zástavba). PrÛjezd se stavby má stavební firma
urãen ul. K Junãáku.

RO Usnesení ã. 46/7-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfieúãtováním ãástky 186 162,26 Kã Z· Psáry na
pfiíjem dotace na rok 2007 na jin˘ úãet.

RO Usnesení ã. 47/7-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu
zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 8-2007 konaného dne 4. dubna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 48/8-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Nafiízení obce Psáry ã. 3/2007, které zru‰uje
Nafiízení obce Psáry ã. 1/2007 a 2/2007.

RO Usnesení ã. 49/8-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Územního opatfiení obce Psáry ã. 1/2007 o sta-
vební uzávûfie – ochrana vodních zdrojÛ Obce Psáry.

Z RADY
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II. Schvaluje
znûní Územního opatfiení Obce Psáry ã. 2/2007
o stavební uzávûfie – nedostateãná kapacita âOV,
vodojemu „Vápenka“ a pátefiní kanalizace k âOV.

RO Usnesení ã. 50/8-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 1/2007
pro:
1/ manÏele Látalovy – pozemek parc. ã. 141/53, k. ú.
Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 51/8-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 2/2007
o stavební uzávûfie pro:
1/ JUNG.CZ, a. s., – pozemky parc. ã. pro stavbu
rodinn˘ch domÛ 129/2, 129/3, 129/11 a pro stavbu
technické infrastruktury vã. pfiípojek a komunikací
na pozemcích parc. ã. 113/7, 117/1, 126/3, 128/1,
128/9, 129/1, 129/2, 129/4, 129/8, 129/9, 129/10,
129/11, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4 a 661, v‰e v k. ú.
Dolní Jirãany.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu
zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 9-2007 konaného dne 16. dubna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 52/9-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 1/2007
pro:
1/ manÏele Souãkovy – pozemek parc.ã. st. 96, k. ú.
Dolní Jirãany,
2/ p. Procházku – pozemek parc. ã. 587/3, k. ú. Psáry,
3/ pí Minichovou – pozemek parc. ã. 940/2, k. ú. Psáry,
4/ p. Vondráãka – pozemek parc.  ã. 912/1, k. ú. Psáry.

RO Usnesení ã. 53/9-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 2/2007
pro:
1/ manÏele Kroupovy – pozemky parc. ã. 161/21,
161/22, 161/36 a 161/37, k. ú. Psáry.

RO Usnesení ã. 54/9-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování pfií-
pojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manÏeli
Nejedl˘mi za cenu celkem 23 657 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této dohody.

RO Usnesení ã. 55/9-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfieloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu
zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 10-2007 konaného dne 3. kvûtna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

Usnesení ã. 56/10-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 1/2007
pro:
1/ manÏele Janu a Ladislava Kolaríkovy – pozemek
parc. ã. 391/4, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 57/10-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení Obce Psáry ã. 2/2007
pro:
1/ pí Marcelu Kovafiíkovou – pozemky parc. ã.
465/159 a 402/7, k. ú. Dolní Jirãany,
2/ manÏele Ing. Jan a Lenka Melicherãíkovy –
pozemky parc. ã. 400/5 a 400/3 k. ú. Dolní Jirãany,

Z RADY
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3/ Palmaton, s.r.o. – pozemky parc.ã. 465/80
a 465/79, k. ú. Dolní Jirãany,
4/ Moonray, s.r.o. – pozemky parc. ã. 465/133,
465/134, 465/136, 465/137, 402/14, 402/13, 402/15,
402/10, 402/11, 400/6, 400/7 a 400/8, k. ú. Dolní Jir-
ãany,
5/ manÏele Eriku a Martina Danielovy – pozemky
parc. ã. 333/8 a 333/9, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 58/10-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování pfií-
pojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manÏeli Buj-
dákov˘mi za cenu celkem 23 657 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování pfií-
pojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manÏeli Kfií-
Ïov˘mi za cenu celkem 8215 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování pfií-
pojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manÏeli Tryl-
ãov˘mi za cenu celkem 23 657 Kã.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto dohod.

RO Usnesení ã. 59/10-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se stavbou chodníku v ulici Horní za cenu cca
200 000  Kã.

RO Usnesení ã. 60/10-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
V˘bûr firmy Roubíãek na v˘mûnu oken ve volném
bytû v ã. p. 154 na ·tûdfiíku.
II. Bere na vûdomí
V˘bûr firmy Alvako na provedení demolice stodoly
v Dolních Jirãanech za obchodem na návsi.

RO Usnesení ã. 61/10-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfieloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu
zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Z RADY

Tomá‰ Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ----PPPPLLLLYYYYNNNN
âI·TùNÍ KANALIZACE, OPRAVY

PLYNOSPOT¤EBIâÒ

VODA – opravy, rekonstrukce, v˘mûny el. 
spotfiebiãÛ, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodÛ, v˘mûny radiáto-
rÛ a venkovní rekonstrukce, mon-
táÏe, Ïelezo, mûì, plast, atd.

PLYN – opravy a ãi‰tûní plynospotfiebiãÛ
v‰ech znaãek, v˘mûny, rekon-
strukce rozvodÛ, Ïelezo, mûì,
revize

ELEKTRIKÁ¤I – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

V·E ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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1. Zametání posypového materiálu na místních komunikacích.

2. Úpravu terénu kolem vrtu HV-1, nové vystrojení vrtu.

3. Zahájení opravy bytu v bytovém domû ã. 154, Sídli‰tû ·tûdfiík.

4. Seãení trávy podél komunikace II/105.

5. Seãení trávy na místních hfibitovech: Psáry, Dolní Jirãany.

6. Seãení trávy u Matefiské ‰koly a Základní ‰koly, Psáry.

7. Úpravy pomníkÛ padl˘ch na‰ich obãanÛ v Psárech a Dolních Jirãanech.

8. Roz‰ífiení WC v Matefiské ‰kole, Psáry.

9. MontáÏ nové ãekárny MDH v ul. Psárská, pfiemístûní zastávky.

10. Oprava dopravních znaãek demolovan˘ch vandaly, oprava vylomené

cedule – zastávka MHD ve smûru Jílové v ul. Psárská.

11. Oprava kanalizaãní vpusti v ul. Na Vápence.

12. Likvidace ãerné skládky, v pofiadí druhé, v ul. Jesenická.

13. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a stanovi‰È recyklovaného odpadu.

14. Pokraãuje se ve stavbû spla‰kové kanalizace a vodovodu v ul. V Tfie‰Àovce.

15. Zahájena je realizace kanalizaãních a vodovodních pfiípojek v ul. Na

Kopeãku, DláÏdûná, Horní, Hlavní.

Ing. Vladimír Kadefiábek

Z OBCE

Co se v obci udûlalo?

OOzznnáámmeenníí
Z řad občanů vyšel návrh, že by v některých ulicích rádi zorganizovali
akci týkající se inženýrských sítí. Jde o to, že by si 50 % nákladů hradi-
li sami občané, aby se práce urychlily, a obec Psáry souhlasí s tím, že
by zbylou částku, tj. 50 %, občanům doplatila ze svého rozpočtu. Více
informací na OÚ.
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Dne 28. 4. 2007 probûhlo za pomoci zástup-
cÛ rybáfiÛ a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Dolní
Jirãany ãi‰tûní rybníka „Kukalák“, za coÏ bych
touto cestou je‰tû jednou v‰em rád podûkoval.
V neposlední fiadû bych chtûl také podûkovat
spoleãnosti Staving Olomouc, s. r. o., která
bezplatnû zapÛjãila ãelní kolov˘ nakladaã.
Situace je o to sloÏitûj‰í, Ïe se jedná o rybník
patfiící soukromému majiteli, kter˘ byl na‰tûstí
za tuto iniciativu rád. Díky dlouhotrvajícímu
suchu, pokroãilému termínu a vysazení ryb
do‰lo pouze k ãásteãnému upu‰tûní rybníka, ale
i tak se podafiilo vyãistit nejen velké mnoÏství
nánosÛ bahna, ale také upravit pfiilehlou zeleÀ.
V návaznosti na tuto brigádu jsem se obrátil na
majitele rybníka s prosbou, zdali by nebyl
ochoten spolupracovat na pfiípravû celkového
ãi‰tûní a vytvofiení takov˘ch podmínek, aby
bylo moÏné toto kdysi velmi oblíbené pfiírodní
koupali‰tû opût navrátit rekreaci. Majitel Ota-
kar Kukal souhlasil a pfiislíbil spolupráci. 

Body následující dohody:
– na pfielomu mûsíce února a bfiezna 2008

dojde k úplnému vypu‰tûní rybníka a opût
se pfiipraví samotné ãi‰tûní za pfiispûní rybá-
fiÛ a SDH Dolní Jirãany,

– majitel zajistí opra-
vu stavidla,

– majitel zajistí tûÏ-
kou techniku na
odstranûní bahna,

– majitel zajistí vyká-
cení such˘ch stromÛ
na bfiehu rybníka,

– majitel zajistí pfií-
rodní ãisticí nádrÏ
na pfiedãi‰tûní pfiíva-
lov˘ch vod,

– obec zajistí organi-
zaãnû celou akci,

– obec zajistí pfievoz
vytûÏeného bahna

a odvoz ostatních biologicky rozloÏiteln˘ch
odpadÛ,

– obec se bude pravideln˘m sekáním snaÏit
zlep‰it kvalitu travních porostÛ, které by
mûly slouÏit k odpoãinku.

Dále bude obec dÛslednû dohlíÏet a razant-
nû fie‰it poru‰ování zákona o vodách ze strany
chatafiÛ nad rybníkem Kukalák a pravidelnû
vyÏadovat doklady o zaplacení odvozu spla‰-
kov˘ch vod z jejich rekreaãních objektÛ, neboÈ
je podezfiení, Ïe bohuÏel ne v‰ichni chatafii
v této lokalitû se spla‰kov˘mi vodami nakláda-
jí tak, jak jim ukládá zákon. Jsem ov‰em pfie-
svûdãen, Ïe toto opatfiení bude pouze doãasné
a Ïe i tito provinilci své chování pfiehodnotí
a nebudou chtít sami sobû zneãi‰Èovat pfiítok
vody i pro jejich koupání.  

Nedá se pfiedem odhadnout, zdali tato opat-
fiení budou dostateãná a jestli se skuteãnû
Kukalák na jafie roku 2008 zmûní na pûkné pfií-
rodní koupali‰tû, ale za pokus to jistû stojí.

Milan Vácha
místostarosta,

pfiedseda komise sportovní
a zájmové ãinnosti
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âi‰tûní rybníku „Kukalák“
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Hned na úvod se, milí ãtenáfii, musíme pochlubit
velk˘m úspûchem na‰ich dûtí v soutûÏi MATE-
MATICK¯ KLOKAN 2007. Z 844 úãastníkÛ ze ‰kol
okresu Praha–západ získal Ïák 3. tfiídy Jindfiich Petr
spolu s deseti dal‰ími dûtmi nejvy‰‰í poãet bodÛ
a obsadil tak 1. místo. Richard Vanûk z 5. tfiídy ve vy‰-
‰í kategorii vybojoval v konkurenci 748 dûtí 2. místo
– jen jedin˘ Ïák získal více bodÛ. Také bodové ocenû-
ní nûkter˘ch dal‰ích dûtí bylo na velmi dobré úrovni.
Ale nejen matematika je oblastí zájmu na‰ich dûtí. 

Malé ohlédnutí
Ve druhém pololetí tohoto ‰kolního roku dûti

z matefiské i základní ‰koly svádûly napínav˘ boj
v soutûÏi „O nejlep‰ího hráãe pexesa“, pfiedhánûly se
pfii soutûÏi „O nejchytfiej‰í rosniãku“ a snaÏily se
odvést co nejlep‰í v˘kony pfii taneãní soutûÏi „O kou-
zeln˘ stfievíc skfiítka ·kolníãka“ nebo v soutûÏi reci-
taãní. KaÏdé z dûtí si mÛÏe vybrat to, co ho baví, a má
moÏnost ukázat, co v‰echno umí. Neopakovatelné
záÏitky nám pfiipravují na‰e dûti spolu s rodiãi, kdyÏ
pfiipravují originální dílka do rodinn˘ch soutûÏí, kte-
ré vyhla‰ujeme zároveÀ pro základní i matefiskou
‰kolu. Naposledy to byla soutûÏ „O nejveselej‰ího
velikonoãního beránka“. I ti nejmen‰í h˘fií fantazií
a mají spoustu nápadÛ, s jejichÏ uskuteãnûním
jim máma s tátou pomáhají. Velikonoãní v˘stava sice
uÏ dávno skonãila, ale stejnû se pfiijìte podívat!

A nemusíte jen pfii Dnech otevfien˘ch dvefií, které
pravidelnû vyhla‰ujeme. Staãí se telefonicky domlu-
vit, a pokud jsme ve ‰kole, je moÏné pfiijít kdykoli
a uvidíte, jak pûkná a dobfie vybavená je na‰e ‰kola
a jaká je v ní tvofiivá atmosféra.

AÏ budete ãíst tyto fiádky, probûhne jiÏ rozlouãe-
ní s Ïáky 5. tfiídy a pfied‰koláky v rámci Sluníãkové
slavnosti nejen pro maminky, na které se prezentují
i v˘sledky ãinnosti krouÏkÛ matefiské a základní ‰ko-
ly. V‰ichni Ïáci z 5. tfiídy jiÏ vûdí, kde bude pokraão-
vat jejich vzdûlávací cesta. Více neÏ polovina jich
byla pfiijata ke studiu na osmiletém gymnáziu, ostat-
ní budou nav‰tûvovat základní ‰koly podle zájmu
rodiãÛ, v leto‰ním roce to byly konkrétnû Z· Kunra-
tice a Z· Jílové u Prahy.

Angliãtina je dnes nutná
V tomto ‰kolním roce jsme nabídli v˘uku angliã-

tiny v matefiské ‰kole jiÏ pro dûti od 4 let. V pfií‰tím
‰kolním roce budeme v této v˘uce pokraãovat, pfied-
‰koláci budou mít jiÏ dvû vyuãovací hodiny t˘dnû
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Úspûchy v na‰í ‰kole
Co je nového ve Sluníãkové ‰kole?

Projekt Zdravé zuby – zdravá v˘Ïiva 
s MUDr. Lenkou ·ebestovou

Nejmen‰í s nad‰ením tancují
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a návaznost je zaji‰tûna, protoÏe v souladu s na‰ím
nov˘m ‰kolním vzdûlávacím programem budeme
vyuãovat anglickému jazyku v základní ‰kole od 1.
tfiídy, kde zafiadíme od záfií 2007 tfii vyuãovací hodi-
ny t˘dnû. Uvûdomujeme si totiÏ, Ïe v dne‰ní dobû je
jazyková v˘bava dûtí jedním ze základních kamenÛ
úspûchu v dal‰ím vzdûlávání i Ïivotû. 

Jedním z pilífiÛ ‰kolního vzdûlávacího programu
na‰í ‰koly je v‰ak také pfiírodovûdná a ekologická
v˘chova. Poloha ‰koly nás k ní pfiímo pfiedurãuje
a navíc je nezbytná k v˘chovû kaÏdého ãlovûka – kdyÏ
budeme pfiírodu chránit, budeme v ní moci Ïít. Stranou
na‰eho zájmu není ani dopravní v˘chova. Pfied‰koláci
a dûti z 1. a 2. tfiídy se zúãastnili akce pofiádané
v Muzeu Policie âR a star‰í dûti mûly moÏnost ukázat
své praktické dovednosti na dopravním hfii‰ti.

Hodnû se mluví o prevenci sociálnû patologic-
k˘ch jevÛ a zejména protidrogové prevenci. Îádná
pfiedná‰ka nenahradí dlouhodobé pÛsobení rodiny
i ‰koly na zdrav˘ Ïivotní styl dûtí, ke kterému patfií
nejen správná Ïivotospráva, ale také pestré a kvalitní
trávení volného ãasu a koneckoncÛ i umûní fiíci ne,
pokud dítû cítí, Ïe by mohlo b˘t nûjakou situací ohro-
Ïeno. Proto vedeme dûti k samostatnému pfiem˘‰lení
a rozhodování a nabízíme jim jiÏ od matefiské ‰koly
fiadu krouÏkÛ, soutûÏí i vystoupení. V̆ uka plavání
probíhá v matefiské i základní ‰kole, jezdíme na zim-
ní i letní ‰koly v pfiírodû. Pro dûti ze základní ‰koly
jsme uskuteãnili projekt Zdravé zuby a zdrav˘ Ïivot-
ní styl. VyuÏíváme také fotbalové hfii‰tû v Psárech
a díky pochopení fieditele psárského Domova Laguna
tûlocviãnu i bazén v tomto zafiízení.

Jak je patrné, funkãní propojení matefiské
a základní ‰koly, vzdûlávání i zájmov˘ch ãinností,
projektÛ i bûÏné v˘uky a akcí pro dûti konan˘ch

mimo sídlo ‰koly pomáhá vytváfiet spoleãenství, kte-
ré v‰ak zároveÀ umoÏÀuje uspokojit individuální
potfieby dûtí.

K zápisu stále více dûtí
Pro ‰kolní rok 2007/08 se dostavilo k zápisu do

1. tfiídy 25 dûtí, nûktefií rodiãe poÏádali o odklad
povinné ‰kolní docházky. PrvÀáãci u nás najdou vlíd-
né, pfiátelské a inspirující prostfiedí pod vedením mla-
dé kvalifikované uãitelky, kterou budou mít dûti
i rodiãe moÏnost poznat na první tfiídní schÛzce dne
14. 6. 2007.

Závûrem bychom chtûli podûkovat za podporu
pfiedstavitelÛm obce Psáry, která nám mimo jiné umoÏ-
Àuje nadstandardnû rozvíjet v˘uku anglického jazyka,
provozovanou nejen v základní, ale i matefiské ‰kole
zdarma, a dal‰í zájmové aktivity. Jsme rádi, Ïe starost-
ka obce i dal‰í ãlenové rady pfiijímají na‰e pozvání tfie-
ba zrovna do porot ‰kolních soutûÏí a vidí, co dûti dove-
dou, i to, v jakém pûkném prostfiedí se vzdûlávají. 

Moc se tû‰íme na na‰e nové prvÀáãky a ‰koláãky
i jejich rodiãe. Za v‰echny malé i velké vám pfieje
hezké léto 

Mgr. Milena TrÛblová,
fieditelka ‰koly,

mezititulky redakce

Skfiítek ·kolníãek 
vyhla‰uje prázdniny od 30. 6. do 2. 9. 2007
a uÏ se tû‰í na pohledy z prázdnin psané
nejen ãesky, ale i anglicky...Vítûzné druÏstvo ÏákÛ a ÏákyÀ okresního kola 

turnaje McDonald’s Cup

U zápisu



SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Zaãátkem mûsíce dubna se ve vût‰inû na‰ich schránek objevil leták, kde se nás jeho autor Karel KfiíÏ snaÏí
upozornit na údajnou cenzuru v Psárském zpravodaji. Z mnoha reakcí je jasné, Ïe tato akce byla od zaãátku
nepochopena a pro vût‰inu obyvatel naprosto nesrozumitelná. Rád bych tedy touto cestou tuto ne‰Èastnou zále-
Ïitost popsal a rozpt˘lil mnohé dohady a spekulace. 

Nûkolik zastupitelÛ, ãlenÛ komisí rady a v˘borÛ zastupitelstva vãetnû mû a Karla KfiíÏe poÏádalo o exkurzi
v Domovû Laguna (dfiíve Ústav sociální péãe). Exkurze probûhla 15. 3. a informace, které jsme pfii exkurzi zji-
stili, jsme chtûli sdûlit i ãtenáfiÛm Psárského zpravodaje a napsali jsme krátk˘ ãlánek. Pokusil jsem se tento ãlá-
nek „vecpat“ do právû pfiipravovaného ãísla, a to navzdory tomu, Ïe nepro‰el fiádnou redakãní radou, která
zasedala jiÏ 5. 3., neboÈ se mi zdálo nesmyslné informovat o bfieznové exkurzi aÏ v ãervnovém ãísle. âlánek jsem
povaÏoval  za informativní, svojí formou pfiipomínající spí‰e zápis z jednání. âlenové redakãní rady zjistili aÏ
pfii závûreãné korektufie (proto zalomení ve formátu Psárského zpravodaje), Ïe se tam objevil tento neschválen˘
ãlánek a okamÏitû jej vyjmuli, na coÏ mají pochopitelnû právo, a ani já to nepovaÏuji za nic nekorektního, nebo
dokonce za pokus o cenzuru. V ãlánku se vyskytlo nûkolik bodÛ, na které nebyl mezi ãleny redakãní rady jedno-
tn˘ názor. Chtûl jsem tedy na pfií‰tí fiádné redakãní radû pfiedloÏit podobnû koncipovan˘ ãlánek, ve kterém
bychom popsali prÛbûh a závûry exkurze. BohuÏel Karel KfiíÏ bez mého vûdomí pfiipravil letáky s pfiepisem
pÛvodního textu „Cenzurováno“ a nechal roznést do na‰ich schránek. Tímto mû nejen jako zastupitele, ale pfie-
dev‰ím jako místostarostu dostal do velmi nepfiíjemné situace a do role velmi neseriózního koaliãního partnera
a já bych se chtûl od tohoto postupu rezolutnû distancovat. Myslím, Ïe tímto zpÛsobem se komunální politika
dûlat nedá a pokud má nûkdo nutkavou potfiebu se zviditelÀovat, tak by k tomu nemûl pouÏívat jména ostatních. 

Nûktefií zastupitelé se mi snaÏili vytknout, Ïe vyvíjím na fieditele Domova Laguna PaedDr. L. Adámka nátlak,
kter˘ by mûl vést ke zpfiístupnûní tûlocviãny a bazénu sportovním organizacím pÛsobícím v na‰í obci. 

Pokusím se tedy je‰tû na pár fiádcích obhájit svÛj postoj a vyvrátit dojem, Ïe se snaÏím na nûkoho vytváfiet
nátlak a Ïe se mi jedná o zji‰tûní skuteãného stavu. O vyuÏívání tûlocviãny a bazénu v Domovû Laguna obyva-
teli obce se mluvilo jiÏ v prÛbûhu v˘stavby. Od zaãátku jsem se mylnû domníval, Ïe zásadní problém bude na
stranû zfiizovatele, tedy Stfiedoãeského kraje, kter˘ bude bránit svÛj majetek proti „nadmûrnému“ pouÏívání oby-
vateli Psár a Dolních Jirãan. Po lednové náv‰tûvû na krajském úfiadû, kde jsem jednal v jiné záleÏitosti, jsem byl
velmi mile pfiekvapen pfiístupem a byla (a stále je) ochota o této záleÏitosti jednat. Kryté sportovi‰tû je v na‰ich
podmínkách potfiebné nejen k rozvoji nov˘ch sportovních aktivit, ale bohuÏel i k udrÏení tûch mála stávajících.
Otevfiení Domova by jistû ocenili  florbalisté, volejbalisté, fotbalisté a dal‰í, ktefií by rádi s nûjakou sálovou akti-
vitou zaãali, ale i aerobic a Ïeny cviãící s míãi, které jiÏ v dne‰ní dobû vyuÏívají kapacitnû naprosto nevyhovují-
cí „tûlocviãnu-tfiídu“ v na‰í základní ‰kole a s ohledem na souãasn˘ stav uvaÏují o ukonãení ãinnosti, nebo
o pfiemístûní do Jílového ãi Kamenice. Kolik na‰ich Ïen bude jezdit do Kamenice?! Tato situace je pro mû osob-
nû absurdní a je nejvy‰‰í ãas zaãít v této vûci konat. Od zaãátku, co jsem se o tuto záleÏitost zaãal zajímat, jsem
se setkával témûfi v˘hradnû s neuvûfiiteln˘m mnoÏstvím argumentÛ a dÛvodÛ, proã souãasn˘ stav nelze zmûnit.
Vûfite, Ïe i pro mû samotného by bylo nejjednodu‰‰í v‰em, ktefií se na mû jako na pfiedsedu komise sportovní
a zájmové ãinnosti obracejí, tvrdit, Ïe „to nejde“. Mûli bychom v‰ichni klid a já bych nemusel psát podobné
ãlánky a ãelit nafiãením, Ïe se tu snaÏím zavádût „nové pofiádky“.

Myslím si, Ïe by bylo dobré v tûchto jednáních s vedením Domova Laguna pokraãovat a v pfiípadû, Ïe nebu-
de moÏné vyuÏívat ve vût‰í mífie tûlocviãnu v Domovû, tak oslovit Krajsk˘ úfiad, kter˘ právû vytváfií „Koncepci
sportu a tûlov˘chovy ve Stfiedoãeském kraji“ s Ïádostí o zahájení jednání o mimofiádnou pomoc vedoucí napfií-
klad k získání dotace k v˘stavbû nové tûlocviãny. Není pfiece moÏné, aby obec, kde Ïije témûfi 3000 obyvatel,
sportovala v jedné tfiídû základní ‰koly. Pro uvaÏovanou schÛzku na Stfiedoãeském kraji bude i v˘sledek na‰ich
jednání s Domovem velmi dÛleÏit˘ a v pfiípadû selhání jednání o ‰ir‰ím vyuÏití tûlocviãny bude nutné zmínit fakt,
Ïe tu tûlocviãna sice fakticky stojí, ale z provozních (nebo jin˘ch) dÛvodÛ je pro na‰e sportovní spolky nepfiístup-
ná, a aby dal‰í tûlocviãna nebyla krajem povaÏována za zbyteãn˘ „luxus“. Mnozí úfiedníci by se totiÏ mohli myl-
nû domnívat, Ïe tato velká investice v Psárech je hojnû vyuÏívána místními obãany a mohli by pfii sv˘ch zámû-
rech upfiednostnit jinou obec, kde nemají vÛbec nic. Jsem pevnû pfiesvûdãen, Ïe spoleãnû s vedením Domova
Laguna najdeme v˘chodisko, které by nám doãasnû alespoÀ trochu pomohlo fie‰it tento velk˘ problém, neÏ se
nám podafií v obci vybudovat na‰i vlastní tûlocviãnu.

Milan Vácha, místostarosta
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Letáková akce k exkurzi 
v Domovû Laguna
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Druh˘ soumrak suburbanizace
Po dopravû kolabuje ‰kolství

V tûchto dnech se dozvûdûly desítky rodin
velmi nemilou zprávu: „Va‰e dítû nebylo pfiija-
to do matefiské ‰koly z kapacitních dÛvodÛ.“
Pfiihlá‰ku podali rodiãe 47 dûtí, av‰ak v matefi-
ské ‰kole se uvolnilo jen 16 míst. Rodiãe více
neÏ tfií desítek dûtí budou muset hledat ‰kolku
jinde. Mají nûkde ‰anci? A jak se to mohlo stát?
Copak na to nikdo nemyslel? Proã obec nezjed-
ná nápravu? Odpovûì je komplikovaná i jedno-
duchá zároveÀ: Je to logické vyústûní zhruba
desetiletého Ïivelného demografického boomu,
pfiedev‰ím migrace nov˘ch obyvatel do obce
i regionu. A také v˘sledek nezájmu politick˘ch
‰piãek o problematiku ‰kolství. Po dopravním
kolapsu pfiichází dal‰í viditelná fáze nerovno-
váÏného v˘voje na‰eho regionu, nedostává se
míst ve ‰kolách matefisk˘ch a pozvolna
i v základních. Ti z nás, ktefií své dûti vysíláme
do Prahy (dobrovolnû nebo z donucení), lituje-
me na‰e ratolesti, kolik ãasu dennodennû tráví
v zácpách na silnici. Nejsme v tom sami, v‰ech-
ny obce v okolí se pot˘kají s t˘miÏ problémy,
nejde jen o dopravu a ‰koly, problém lze shr-
nout v˘razem celková rozsáhlá krize infra-
struktury v regionu. Jinde jsou na tom i hÛfi.

Tfii krátké pfiíbûhy a pokus o pouãení
z nich

K vyjádfiení rÛznosti vnímání tohoto pro-
blému uvádím trojici charakteristick˘ch
minipfiíbûhÛ z okolí: Příběh 1: Matka na
matefiské dovolené s dcerou ve vûku necel˘ch
tfií let byla vyzvána zamûstnavatelem k nepro-
dlenému návratu do funkce, pokud si ji chce
udrÏet. Rodina podala pfiihlá‰ku do na‰í M·
a dal‰ích desíti (!) ‰kolek v okolí aÏ k metru
Budûjovická. Uspûli jen ve dvou z nich. Matka
tak bude dítû ráno vozit na JiÏní Mûsto, pak
pojede na Prahu 6, odpoledne si v˘let na JiÏní
Mûsto udûlá nûkdo z rodiny. Dvû auta jsou nut-
ností. Příběh 2: Rodina své dvû dûti posílá do

‰koly na Praze 4 vzdálené od nás deset kilo-
metrÛ. Obãas dûti do ‰koly odveze otec autem.
Pfii souãasné uzavírce silnice na Libu‰i si
minule mûfiil ãas, od domu po bene‰ovské ke
‰kole to trvalo 57 minut, nebylo pondûlí ani po
svátcích. Pokud dûti jedou autobusem, pû‰í
chÛze a pfiestupy pfiidají dvacet minut. Tedy
tam a zpût dvû hodiny i více. Paní uãitelka se
na obãasné pozdní pfiíchody mraãí, jenÏe
nûkdy dûtem nestaãí vyjít z domova ani v pÛl
sedmé… Příběh 3: âlen jedné z komisí obce
(a i dal‰í kolegové) s V· vzdûláním a odrostl˘-
mi dûtmi reaguje na projednávání plánu nut-
n˘ch investic obce ve smyslu: „Stavbu ‰koly
ponechme stranou, je mimo finanãní moÏnosti
obce. Co takhle naloÏit dûti do autobusÛ
a vozit je do Prahy?“ (Poznámka: vût‰ina
zastupitelÛ má dûti odrostlé). 

Pokus o poučení: Kdo situaci nezaÏije na
vlastní kÛÏi, neuvûdomí si neudrÏitelnost
a nedÛstojnost stávajících pomûrÛ, konkrétnû
kombinaci katastrofální dostupnosti Prahy
s nedostatkem ‰kolek a ‰kol. Jsme jako Ïáby
v pomalu se ohfiívající vodû. Smifiujeme se
s tím, Ïe dûti jezdí do ‰koly 10-15 km, coÏ je
extrém i v pohraniãí, ale tam nejsou zácpy. Rok
od roku na‰e dûti tráví na cestû víc a víc ãasu.
Na to, Ïe naše obec dorostla do velikosti sko-
ro 3 tisíc obyvatel a stala se největší obcí bez
úplné školy v Čechách, tlak na výstavbu ško-
ly v obci je  minimální. Za dva roky se dosta-
neme do ãela v celé âR. Podiv nastane, aÏ kdyÏ
zaãne ‰kola odmítat prvÀáky. To v‰ak hrozí uÏ
na konci tohoto volebního období. 

Ostuda státu – stavbu ‰kol a ‰kolek
nepodporuje

No ale i kdyby ten tlak na stavbu ‰koly byl,
nic to nefie‰í: Neexistuje žádný systémový
nástroj (dotační titul), který by obcím stav-
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bu školy usnadnil. Investice je to přitom
v řádu mnohaletého rozpočtu obce. Je to
situace neúnosná a nedůstojná členské země
EU v jednadvacátém století. Celkově dětí
v ČR totiž ubývá, takže stát necítí potřebu
o stavbách škol vůbec uvažovat. Více si o tom
pfieãtûte ve ãlánku „Nefie‰iteln˘ problém desí-
tek obcí…“ na internetov˘ch stránkách obce
(www.psary.cz). âlánek byl pfiipraven jako
podklad pro jednání s ministryní ‰kolství. Jsou
nebo budou i dal‰í ãlánky k tématu.

Dennû zbyteãnû pendluje mezi 
domovem a Prahou víc neÏ deset tisíc
dûtí a bude hÛfi

V̆ ‰e uveden˘ materiál odhaduje, Ïe z okre-
sÛ Praha-v˘chod, a hlavnû Praha-západ dennû
do Prahy jezdí asi 1200 dûtí do M·, 5 tisíc ‰ko-
lákÛ Z· a drtivá vût‰ina stfiedo‰kolákÛ: Okres
Praha-západ se 17 200 dûtmi ve vûku 0–15 let
nemá jediné gymnázium, okres Pfiíbram
s 15 500 dûtmi jich má ‰est!  Po pfiepoãtu na
poãet tfiíd s 25 Ïáky chybí na okresech Praha-
západ a Praha-v˘chod cca 50 tfiíd v M·, 220
tfiíd v Z· a 160 tfiíd v S· a SOU. Tak tfieba Ves-
tec je nejvût‰í obcí v âR bez základní ‰koly
vÛbec, mezi nejvût‰í obce bez ‰koly patfií i sou-
sední Sulice. ·kolu nemá ani Libefi. O prvenství
Psár v kategorii neúpln˘ch ‰kol i malotfiídek
byla fieã. A pokud by soutûÏily obce ãi mûsta,
které úplnou ‰kolu mají, ale kapacitnû vÛbec
nestaãí, kandidáty by byly tfieba ¤íãany nebo
je‰tû spí‰ sousední Jesenice. ·kolu by rádi roz-
‰ífiili i v Dolních BfieÏanech. Kapacita ‰kolek je
sotva poloviãní v Jesenici, Psárech, aÏ do leto‰-
ka i v Dolních BfieÏanech. Vestec hledá cestu ke
‰kolce, ‰kolka není ani v ostatních men‰ích
obcích v okolí. Jejich dûti nemají ‰anci dostat
se jinam, jsou pfiespolní.

Poãty pfied‰kolních a ‰kolních dûtí rostou ze
dvou dÛvodÛ:  Jednak nárÛst dûtí jednotliv˘ch
roãníkÛ kopíruje pfiíliv nov˘ch obyvatel. Je‰tû
pfied pûti lety se u nás v obci vyskytovaly roã-
níky se 17-18
vrstevníky, to je
minulost, dnes je
ve slab˘ch roãní-
cích 25-28 dûtí,

za pût let budou mít nejslab‰í roãníky kolem
ãtyfiicítky dûtí. Druh˘m rÛstov˘m faktorem je
zvy‰ující se pfiirozen˘ pfiírÛstek pozorovateln˘
od roku 2001 a v˘znamnû po roce 2004. Tento
jev shrnuje tabulka, v‰imnûte si, Ïe zatímco
‰estilet˘ch „prvÀákÛ“ je jen 25, vloni se poprvé
„urodilo“ víc neÏ padesát dûtí. NeÏ dorostou do
‰koly, jistû se k nim dal‰í vrstevníci pfiistûhují,
bude tûÏké vmûstnat je i do dvou tfiíd. Kapacita
nejvût‰í tfiídy v na‰í obci je 28-30 ÏákÛ, takÏe
vidíte, Ïe poãínaje ‰kolním rokem 2008/09 nás
ãekají samé roãníky vyÏadující paralelní tfiídy.
To na‰e ‰kola neumoÏÀuje. Stejnû jako pfied
lety bylo dané, Ïe letos poprvé v˘znamnû „pfie-
teãe“ M·, tak je dnes jisté, Ïe od roku 2010 se
dûti nevejdou do Z·. A kaÏd˘m dal‰ím rokem
se disproporce zvedne o jednu tfiídu. Existuje
snad fie‰ení na rok dva, na del‰í dobu rozhodnû
ne. Není to pouh˘ odhad a stra‰ení, to uÏ je
dnes rozhodnuto: Podívejte se do tabulky na
kategorii 0-4 roky, souãet je 192, tolik poten-
ciálních školáků je jistých pro rok 2012.
Ov‰em díky pfiílivu nov˘ch obyvatel s dûtmi je
reálný odhad kolem 260 potenciálních školá-
ků v 1.-5. ročníku. Na ně je potřeba mít deset
kmenových tříd, máme sotva polovinu. Upo-
zorňuji na to již dnes proto, abychom se za
pět let nedivili. (Existuje i moÏnost fie‰it situa-
ci úmysln˘m úpadkem kvality ‰koly a odlivem
ÏákÛ, ale toto není aprílové vydání.)  

Co se stalo v M·, co hrozí napfiesrok
a copak to nikdo nepfiedpokládal?

Z tabulky lze vyãíst, Ïe v obci je 102 dûtí ve
vûku 3-5 let. Kapacita ‰kolky je doãasnû nav˘-
‰ena z 56 na 76 dûtí prozatímním vyuÏitím
budovy ãp.13 na návsi v Dolních Jirãanech pro
pfied‰koláky. Je vcelku logické, proã se na víc
neÏ tfiicítku dûtí nedostalo. Pokud souãty nese-
dí úplnû, je to tím, Ïe  nûkteré dûti mají odklad
‰kolní docházky, zÛstávají ve ‰kolce déle.
A nyní černá varianta vývoje: Pokud nebude
MŠ dostavena do září 2008, nebudou moci
být přijaty skoro žádné nové děti. Povinně

Tabulka: Počet dětí v obci Psáry dle věku (zdroj obecní evidence osob)

Vûk dûtí (roky) 0 1 2 3 4 5 6

poãet vrstevníkÛ 51 34 42 32 33 37 25

Z OBCE
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přijmeme pouze předškoláky. Dočasně vy-
užívané prostory ZŠ budou muset být uvol-
něny pro výuku školáků. Kapacita MŠ kles-
ne na 56 dětí. Jednak konãí v˘jimka od
hygieny, hlavnû v‰ak máme díky odkladÛm 42
pfied‰kolákÛ, ti napfiesrok nahradí ve ‰kole pou-
hé tfii (!) dûti vycházející z páté tfiídy. Bude tedy
nutno poprvé v historii Psár zfiídit dvû první tfií-
dy a Ïádná se pfiitom neuvolní. 

Zastupitelstvo o demografickém v˘voji
vûdûlo, jakmile se obec vymanila z nejhor-
‰ích dluhÛ, pfiipravovali jsme projektovou
dokumentaci, vyfiizovali územní rozhodnutí
a stavební povolení. To trvalo dva roky. Nyní
je hotova i provádûcí dokumentace a pfiipra-
vuje se v˘bûrové fiízení. Nevyfie‰eny jsou
v‰ak finance. Jen za projektovou pfiípravu
v‰ech stupÀÛ obec zaplatila skoro milión.
A vlastní stavba pfiijde na 22 miliónÛ, tolik
obec dostává roãnû z daní na v‰echny oblasti.
Poãítáme samozfiejmû i s vlastními prostfied-
ky, je pfiedjednán úvûr na ãást prostfiedkÛ, nic-
ménû bez zdrojÛ mimo obec to nezvládneme.
Anebo se kvÛli této jediné stavbû zadluÏíme
nad své moÏnosti. A pfiitom je tolik stejnû
urgentních „povinností“, které obec musí ze
zákona plnit. 

Co v‰echno obec „musí“
A jsme na poãátku, tedy u nevyváÏeného

rozvoje obce pfiedurãeného jiÏ deset let star˘m
územním plánem. Obec musí neprodlenû:
Zajistit ãi‰tûní odpadních vod, tedy dokonãit
v˘stavbu kanalizace ve staré zástavbû za skoro
40 miliónÛ, k tomu aspoÀ dvacet miliónÛ na
opravu cest stavbou poniãen˘ch. V nûkter˘ch
ãástech není tlak vody, chybí vodojem na
Vysoké za deset miliónÛ. Pfiekvapivû brzy se
zcela naplnila kapacita nové ãistírny odpad-
ních vod, nejménû dvacet miliónÛ, nestaãí ani
pfiívodní kanalizaãní fiad, dal‰í milióny. A taky
ostatní místní komunikace. A to nejhor‰í nako-
nec – ‰kolství: Jestli je dostavba M· za 22
miliónÛ, pak ‰kola je pro obec úderem smrtí-
cím: Obû souãasné budovy svou kapacitou
vystaãí jen pro 1.-3. roãník. Potfiebujeme dal-
‰ích 330 míst pro 4.–9. roãník. Nejsou to jen
tfiídy: 10 kmenov˘ch uãeben, 10 odborn˘ch

pracoven s kabinety, 3 oddûlení druÏiny, sbo-
rovna, fieditelna, kabinety. Dále ‰kolní jídelna,
kuchynû a zázemí; tûlocviãna 22 x 12 m se
zázemím. Bude to nejménû za 130 miliónÛ
korun. Je jasné, Ïe to v‰echno znaãnû pfievy‰u-
je na‰e moÏnosti. âistiãku „musíme“ pod
hrozbou pokuty, pfied‰kolní i ‰kolní docházku
taky musíme… Jsme v situaci úředníka pla-
ceného státem s dvacetitisícovým platem,
kterému přikážou: „A letos si musíš koupit
Rolls-Royce, a příští rok zámek a potom
jachtu. A když ne, dostaneš pokutu. A když
ji nezaplatíš nebo si k majetku pomůžeš
podvodně, zavřeme tě“.

Co dûlat?
Slibuji aspoÀ za svou osobu, Ïe pro stavbu

‰kolky v pfií‰tím roce udûlám v‰e, co pÛjde.
I kdybychom se mûli zadluÏit ponûkud více,
neÏ jsme pfiedpokládali. Ale snaÏíme se (platí
to o zastupitelích napfiíã spektrem volebních
stran) získat prostfiedky od sponzorÛ a se zku-
‰enou firmou pfiipravujeme pfiihlá‰ku pro jedi-
n˘ dotaãní titul, kter˘ dává nûjakou nadûji zís-
kat peníze na rekonstrukci ‰kolek – „Norské
fondy“, byÈ je ‰ance nevelká. Nechci nikomu
brát iluze o tomto státu, ale jedinou reálnou
cestou ke stavbû ‰koly je „porcování medvû-
da“, tedy rituální exhibice poslancÛ lobbují-
cích za „své“ projekty pfii schvalování státní-
ho rozpoãtu. A protoÏe v Psárech Ïádn˘
poslanec nebydlí, máme smÛlu. PÛjde-li to tak
dál, obávám se dobré rady: „Dohodím Vám
skvûlou partu, vykradou pro Vás banku, kte-
rou si vyberete, tam je penûz dost a ‰kolu si
postavíte“.

Vzdûlání a ‰kola je dobrá investice
pro v‰echny v obci

Nesmíme se smífiit s úpadkem mravÛ v na‰í
zemi, snad je to jen doãasn˘ projev nedostatku
vzdûlání. Prosím Vás v‰echny, apelujte, kde jen
mÛÏete, tento postoj státu ke vzdûlání je nutno
zmûnit. Hlavnû vy, rodiãe dûtí v pfied‰kolním
vûku, tlaãte na nás, na okolí, v‰ude, Ïe právû
‰kola je to nejdÛleÏitûj‰í, ãeho se nedostává. AÏ
nebude místo ve ‰kole v Psárech, nebude ani
jinde, v‰ude pfiicházejí silné roãníky. Ani
komunisti si nedovolili fiíct nov˘m obyvatelÛm
JiÏního Mûsta: „Postavili jsme Vám metro, tak
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si vozte dûti na Vinohrady, na Nové Mûsto, tam
je ve ‰kole místo“. 

Škola je ústředí obce, místo, kde se vytvá-
řejí vztahy mezi nastupující generací, kde se
rodí pocit sounáležitosti s obcí. Bez školy se
staneme noclehárnou pro vykořeněné tuláky.

A na závûr pro ty s dûtmi odrostl˘mi: Vyba-
venost obce urãuje cenu pozemkÛ. Zatím deve-
lopefii pí‰ou: „Obchody, po‰ta, ‰kola a ‰kolka
v místû“. Tam, kde to není (Hluboãinka), na
cenû je to znát. Brzy se v‰ak kupci pozemku
budou ptát: „A je kapacita ‰koly a ‰kolky dosta-
teãná?“  Bez úplné ‰koly s dostateãnou kapaci-
tou se Psáry dobrou adresou stát nemohou.

Souhrn údajů o stavu, potřebách a mož-
nostech školství v Psárech

Demografie:
Vývoj počtu obyvatel: SLDB 1991:1309

obyv.; 2001: 1814 obyv., 5/2007: 2815 trvale
hlá‰en˘ch obyvatel dle evidence MV âR.

(Odhadem dal‰ích  700 obyvatel není k pobytu
pfiihlá‰eno.)

V̆ hled 2015: 4000-4500 hlášených obyva-
tel, tj. 300-350 % stavu roku 1991.

Vývoj počtu dětí do 15 let: SLDB 2001:
308; 5/2007: 485, tj.  prÛmûrnû 33 dûtí/rok. 

V̆ hled 2015: (700-800 dětí do 15 let, cca
50 dětí/ročník). 

Stávající vybavenost školskou infrastruk-
turou: 

M·: Max. kapacita dle registru 56 dûtí. 
Z·: Max. kapacita dle registru 125 dûtí. 

Cílové parametry školských zařízení na
počty dětí v roce 2015: 

ZŠ: 450 žáků, 1.-9. ročník (chybí 325
míst). 

MŠ: min. 112 žáků (chybí 56 míst; 2
oddělení); (optimální by bylo 120-130 míst)

Ing. Jifií Janata

INZERCE

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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Kouzelníci na motorkách
Nevšední kousky, které předvádějí jezdci klu-

bu TRIAL Psáry na speciálních motorkách,
nejsou rozhodně projevem nějakého gangsterské-
ho prohánění na řvoucích strojích. Řeč je tento-
kráte o sportu, kde je třeba používat nejen tělo,
ale i hlavu.

Kdo by pfied takov˘mi dvaceti lety neznal ¤íman-
ské ãi ¤evnické ‰lapaãky - podniky mistrovství Evro-
py a svûta, které se jezdily s kulisou desetitisícÛ divá-
kÛ. Pfiitom se jedná o na‰i zdaleka nejúspû‰nûj‰í
motoristickou disciplínu. âeská republika je jiÏ po
nûkolik let svûtovou ‰estkou a na‰i jezdci pravidelnû
vozí body z ME, loni dokonce i z MS. 

Ing. Oldfiich Wünsch je prezidentem obãanského
sdruÏení TRIAL Psáry, klubu, kter˘ sdruÏuje 10 jezd-
cÛ této kdysi u nás slavné, dnes trochu neznámé moto-
cyklové disciplíny. Právû jemu jsme poloÏili nûkolik
otázek.

Co je to za sport?
Trial se jede na speciálním motocyklu, extrémnû

lehkém a ovladatelném, v co moÏná nejtûÏ‰ím terénu.
Úkolem jezdce je projet pfii soutûÏi 3 x 10 kontrolova-
n˘ch úsekÛ, dlouh˘ch tak 100 m tak, aby si ne‰lápl na
zem. KaÏdé takové ‰lápnutí se trestá body a kdo pfiive-
ze bodÛ nejménû, vyhrává. PfiekáÏky jsou buì pfiírodní
– skály, balvany, velké kmeny, kamenité stránû, ale
i potoky a kameny v fiece, nebo umûlé – pfii tzv. Indoor
trialech, tedy soutûÏích v halách, tam se pouÏívají napfi.
palety, kabelové cívky, balíky dfieva a podobnû. Tako-
vou soutûÏ pofiádal TRIAL Psáry v Praze na hole‰ovic-
kém V̆ stavi‰ti v bfieznu – Mistrovství republiky Indo-

or 2007. Tam tento
krásn˘ sport na nej-
vy‰‰í úrovni vidûlo
na 60 tisíc divákÛ.

Přestože se jed-
ná o adrenalinový
sport, je zdaleka
nejbezpečnějš í
motocyklovou dis-
ciplínou. Ve světě
snad není zazna-
menán jediný
smrtelný úraz za
celou historii toho-
to sportu, ale
samozřejmě občas
to také bolí…

Za posledních ‰est let jsme u nás mûli jedinou
zlomeninu, shodou okolností se jednalo o mého syna.
Samozfiejmû se to nestalo pfii soutûÏi, dûlal na motor-
ce ptákoviny.

Je to drahé?
Ve srovnání s ostatními disciplínami je trial urãi-

tû nejlevnûj‰í. ·piãková motorka stojí okolo  150
tis. Kã a vydrÏí bez jak˘chkoliv oprav nûkolik
sezon, zaãít se dá na motorce tak za 60 tis. Techni-
ka zdaleka není nejdÛleÏitûj‰í, na jezdci je tak 95 %
úspûchu.  Dûti zaãínají na mal˘ch automatech,
motorkách, které nemají fiazení, jen brzdu a plyn.
Na nich se nauãí základÛm a jak rostou, potfiebují
motorky vût‰í a sloÏitûj‰í. V˘hodou je, Ïe ty motor-
ky jsou prakticky nezniãitelné. Kluci maximálnû
olámou plastové blatníky ãi páãky na fiídítkách, buì
to svafiím sám, nebo zajedu ke sváfieãi a jezdí se dál.
A protoÏe se u nás v âR v‰ichni známe, jak kluci
vyrÛstají, kaÏd˘ z jezdcÛ-otcÛ ví, kde je jaká motor-
ka a komu se bude za rok hodit. Stejnû se dûdí i boty
a v˘stroj.
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Žáci do 12 let jezdí na motorkách do obsahu 80
ccm, junioři na 125 ccm a dospělí jedou na motor-
kách 250–300 ccm, větší obsahy se nepoužívají,
motorky se potom nedají uřídit.  Zajímavá je váha
trialových speciálů  – max. 70 kg, přitom nejlehčí
cestovní stopětadvacítky váží prakticky dvojnáso-
bek.  Také technika jízdy je pro laika „poněkud
zvláštní“ – posuďte sami:

KdyÏ chci vyskoãit na pfiekáÏku, vysokou napfi.
180 cm, stoupnu si tak 2 metry pfied ni, zafiadím troj-
ku, roztoãím motor a pustím spojku. Motorka úplnû
vystfielí nahoru. Pfii tûchto prvcích je tfieba mít partne-
ra – chytaãe. Jeho úkolem je v pfiípadû neúspû‰ného
v˘skoku zachytit motorku, jezdec seskoãí sám.  To-
hle se kluci nauãili obdivuhodnû. Jakmile zjistí, Ïe se
nûco dûje, prostû z motorky vystoupí. Musím je
samozfiejmû chytat prakticky v‰ude, takÏe získali
dÛvûru, Ïe jim v nouzi vÏdycky nûkdo pomÛÏe.
V t˘mu máme skvûlé jezdce, mnohonásobné  mistry
a reprezentanty. Ti nás v‰echny dokáÏou skuteãnû
nûco nauãit. KdyÏ se kluci nauãí fiídit trialovou
motorku, umí potom vlastnû fiídit skoro v‰echno.
Také kdyÏ pfiejde jezdec do jiné disciplíny, nemá
v technice jízdy konkurenci. Mnû samotnému urãitû
prÛprava z trialu nejednou zachránila kÛÏi na silnici
v bûÏném provozu.

Jak to v‰echno zaãalo?
Byla to láska od mládí. Kdysi dávno jsem jezdil na

tûchto motorkách a kdyÏ jsem  se pfiistûhoval do Psár,
napadlo mû vrátit se o 15 let „zpût“ ke své trialové vá‰-
ni. Koupil jsem si motorku a abych si doma obhájil
svoje sportování, zaãal jsem jezdit postupnû s jedním
synem, pozdûji i s druh˘m. Pak mû napadlo, zdali by
ne‰el zaloÏit trialov˘ t˘m a tro‰ku jezdit svûtem. Ná‰
t˘m má deset jezdcÛ a je nejvût‰í v âeské republice.
Faktem je, Ïe tento koníãek zabírá ve‰ker˘ voln˘ ãas,
ale pfiiná‰í v˘sledky - na kaÏdém stupni vítûzÛ je vidût
klubov˘ dres. Letos jsme zahájili uÏ zaãátkem bfiezna

v Praze, potom 3
soutûÏe v Rakous-
ku, u nás máme za
sebou 4 soutûÏe
mistrovství âR,
chystáme se na Slo-
vensko, moÏná do
Polska a Nûmecka,
konãit asi budeme
mikulá‰skou soutû-
Ïí zase v Rakousku.
Kluci vÏdycky pfii-
vezou nûjak˘ ten
pohár, a to pfiece
potû‰í.

Na zaãátku to
tak ani nevypadalo,
ale nûjak se to roz-
jelo samo. K m˘m
povinnostem jsem pfiidal je‰tû fotografování a provo-
zování vlastních internetov˘ch stránek www.trialpsa-
ry.cz, ale ne vÏdy mi zb˘vá dostatek ãasu, taky musím
pracovat. 

Kde trénujete?
Jsme jen sportovci, lesy rozhodnû neniãíme,

pokud trénujeme v lese, nezÛstane po nás ani stopa.
Napfiíklad v Jablonci nad Jizerou se jede soutûÏ pfií-
mo v Krkono‰ském národním parku uÏ nûkolik let
a ochránci pfiírody s námi mají jen dobré zku‰enosti.
BohuÏel je nám jasné, Ïe v chatafiské oblasti nejsme
vítaní, ale na‰e motorky prakticky nejsou sly‰et.
Málem jsem také dostal od jednoho místního obãana
sekyrkou do hlavy, rozhodnû to odnesla fiídítka
motorky. Rád bych v‰ak dodal, Ïe pro na‰e jeÏdûní
a tréninky jsme na‰li místo mimo Psáry a kromû inci-
dentu se sekyrkou hned první den, kdy jsem si koupil
motorku, jsme nemûli za cel˘ch skoro ‰est let jedin˘
problém.

Tento sport se nedá provozovat v zimû, pneuma-
tiky ztvrdnou a potom klouÏou jako sklo. A tak jsme
pfiedloni spustili sportovní gymnastiku, kaÏdou stfie-
du v kunratické sokolovnû. Máme tak bûhem zimy
v‰estrannou pfiípravu a chodí tam i kluci dokonce aÏ
z Kamenice. 

Jakmile se však trošku oteplí a zmizí ledy, oka-
mžitě oddíl TRIAL Psáry vyráží do terénu. 

Rádi mezi sebe přijmou i další zájemce, kteří
jsou slušní a milují sport.  Rozhodně při trialu
nechybí fandící rodiny, snad i proto, že tento
sport, jak jsem se už zmínila, je docela bezpečný. 

Pfiipravila: mk
Foto: ing. Oldfiich Wünsch
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Pokud se někde ve vaší domácnosti bez-
důvodně povaluje staré haraburdí, neexistu-
je příhodnější období pro jeho důkladnou
revizi, než jarní či letní období. Určitě nebu-
dete mít problém vyštrachat z půdy, komory
či garáže starou televizi, ledničku, fén nebo
rádio. Jestliže vám není lhostejný stav život-
ního prostředí a osud naší planety, oprávně-
ně se ptáte: Jak se vysloužilého elektrozaří-
zení ekologicky zbavit?

Úklid. Tento hrÛzu vyvolávající pojem visí nad kaÏ-
d˘m z nás jako DamoklÛv meã. Nejen spoleãenská
zvyklost, ale i jakési vnitfiní pnutí nás nutí projít domác-
nost centimetr po centimetru a nahlédnout do zákoutí,
na jejichÏ existenci bychom snad nejradûji zapomnûli.
Máloco se v‰ak vyrovná pocitu dobfie vykonané práce,
kdyÏ je po v‰em. Uklizen˘ byt ãi dÛm vná‰í do Ïivota
harmonii, uvolnûní a klid. Pobyt v nûm navozuje dojem
bezpeãné a klidné oázy, kde se nikomu nemÛÏe nic stát.
Dokonalost takového pocitu je‰tû vy‰perkujete, kdyÏ se
odpadu, kter˘ se v pfiíbytku nashromáÏdil, zbavíte eko-
logicky. Tfiídûní plastÛ, papíru a nápojov˘ch obalÛ uÏ se
stalo bûÏnou souãástí ÏivotÛ vût‰iny lidí. Problém v‰ak
nastává s materiály, kter˘ch se nezbavujeme tak ãasto.
¤eã je o elektrospotfiebiãích. 

Proã recyklovat?

Recyklace je jednoznaãnû nejv˘hodnûj‰ím zpÛso-
bem zpracování elektroodpadu. Opûtovn˘m vyuÏívá-
ním materiálÛ se ‰etfií pfiírodní zdroje a souãasnû
omezuje zatûÏování Ïivotního prostfiedí ‰kodlivina-
mi. Recyklace také umoÏÀuje sníÏení nákladÛ pfii
v˘robû nov˘ch elektrospotfiebiãÛ a zamezení
nadmûrnému vytûÏování pfiírodních zdrojÛ. Na eko-
logickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí
i handicapovaní obãané, ktefií prostfiednictvím chrá-

nûn˘ch dílen dostávají moÏnost k seberealizaci.
Znaãná ãást recyklovaného elektroodpadu se vra-

cí zpût do obûhu, tfieba i v jiné formû. Opûtovné vyu-
Ïití materiálÛ mÛÏe b˘t aÏ 80 %. Îivotní prostfiedí je
tak v˘znamnû chránûno proti vlivÛm nebezpeãn˘ch
látek, které  nefunkãní elektrospotfiebiãe  obsahují.
Organizací systému zpûtného odbûru a recyklace
elektrozafiízení se zab˘vá nezisková spoleãnost
ASEKOL.

Kam s nimi?

V ãem vlastnû tkví nebezpeãí vyslouÏil˘ch elekt-
rozafiízení? ProtoÏe nûkteré z nich obsahují freon
nebo toxické kovy jako kadmium, olovo ãi rtuÈ, tak
rozhodnû nepatfií do popelnice. BûÏn˘ komunální
odpad uÏ totiÏ není dále tfiídûn, takÏe jedovaté látky
v nûm obsaÏené konãí na fiízen˘ch skládkách nebo ve
spalovnách, coÏ urãitû není cesta k zabezpeãení lep-
‰ího Ïivotního prostfiedí. 

Alternativ, jak se starého spotfiebiãe zbavit tak,
aby pfiíroda netrpûla, je hned nûkolik:
u Sbûrn˘ dvÛr – staãí jen vzít vyslouÏilé elektrozafií-

zení a odnést do nejbliÏ‰ího sbûrného dvora, kter˘
se dnes nachází témûfi v kaÏdé obci. Jeho adresu
a otevírací dobu se dozvíte na pfiíslu‰ném obecním
úfiadû nebo na stránkách www.asekol.cz
a www.elektrosrot.cz. 

u Prodejny elektrospotfiebiãÛ – podle zákona je kaÏ-
dá prodejna elektrick˘ch spotfiebiãÛ povinna od
vás pfii koupi nového elektrozafiízení star˘ v˘ro-
bek pfievzít, ãi vám alespoÀ poradit, kde ho mÛÏe-
te zadarmo odevzdat. Nûktefií prodejci nabízí
k nákupu nového spotfiebiãe i bezplatn˘ odvoz
starého aÏ z va‰eho domova.

u Servisy a opravny elektrospotfiebiãÛ –  platí pro nû to
samé, co v pfiede‰l˘ch pfiípadech. Vá‰ elektroodpad
tam pfievezmou a odevzdají specializované firmû.

u Mobilní svozy – Pokud nákup nového elektrospo-

PROBLEMATIKA ODPADÒ

Seriál o tfiídûní a recyklaci
odpadÛ 
7. díl: VyslouÏilé elektrospotfiebiãe nepatfií do popelnice
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tfiebiãe neplánujete a do sbûrného dvora ãi oprav-
ny to máte daleko, mÛÏete vyãkat na mobilní
svoz, kter˘ obvykle probíhá dvakrát roãnû. Pfies-
né termíny mobilních svozÛ se opût dozvíte na
obecním úfiadû.

Jak a co tfiídit?

V‰echna nová elektrozafiízení jsou oznaãena sym-
bolem pfie‰krtnutého kontejneru,
kter˘ usnadÀuje identifikaci v˘rob-
ku. Symbol mÛÏe b˘t umístûn pfií-
mo na elektrospotfiebiãi, na obalu,
v záruãním listu nebo v návodu.
V‰echna takto novû oznaãovaná
elektrozafiízení nepatfií do komu-
nálního odpadu. Nepatfií tam ale samozfiejmû ani star-
‰í neoznaãené elektrospotfiebiãe, které jsou tûmito
nov˘mi v˘robky nahrazovány. Star˘ spotfiebiã by mûl
b˘t v neposlední fiadû odevzdán pokud moÏno nepo-
‰kozen a se v‰emi pÛvodními komponenty. Elektro-
zafiízení, kterého se potfiebujete zbavit, by mûlo obsa-
hovat v‰echny podstatné konstrukãní ãásti
a souãástky, aby bylo moÏné zafiídit jeho kompletní
ekologické zpracování, vyuÏití nebo odstranûní a aby
se zabránilo úniku nebezpeãn˘ch látek ohroÏujících
lidské zdraví a Ïivotní prostfiedí.

Jak si stojíme?

V souãasnosti se u nás vybere pouze lehce pfies
2 kg vyslouÏil˘ch elektrozafiízení na osobu a rok.

Hlavní podíl na sbûru mají televize a ledniãky. Podle
smûrnice Evropské unie musíme do konce roku 2008
vybrat nejménû dvojnásobek, tedy 4 kg. Pokud nor-
mu nesplníme, budou následovat sankce. 

ASEKOL si loni nechal vypracovat v˘zkum zpÛ-
sobÛ nakládání s nefunkãním elektrozafiízením
v domácnostech a firmách âR, kter˘ pfiinesl nûkolik
zajímav˘ch poznatkÛ. ZaráÏející je napfiíklad fakt, Ïe
o existenci sbûrn˘ch dvorÛ ví 94 % lidí, dvû tfietiny
dokonce znají pfiesné umístûní sbûrného dvora ve
svém okolí. Proã se tedy u nás tfiídí tak málo? DÛvo-
dem nedostateãného tfiídûní vyslouÏil˘ch elektroza-
fiízení u nás je nízká tradice tfiídûní a chybûjící osvû-
ta. âísla to jasnû dokládají. KaÏd˘ Evropan
prÛmûrnû vyprodukuje 17–20 kg elektroodpadu. Ve
státech EU 15 není problémem vybrat 10 kg na hla-
vu, ve Skandinávii se dokonce blíÏí k patnáctikilo-
gramové hranici.  

ZpÛsob, jak˘m se u nás lidé zbavují elektroodpa-
du, je opravdu tristní. V popelnici skonãí napfiíklad
72 % záfiivek a 59 % svítidel a témûfi polovina fénÛ
a kulem. Dal‰í elektrospotfiebiãe následují v tûsném
závûsu. âast˘m problémem je neschopnost rozli‰it,
co patfií do popelnice a co je tfieba zanést do sbûrné-
ho dvora, kde je moÏno vyslouÏilé elektrozafiízení
zdarma odevzdat. Do popelnice lidé nejãastûji házejí
elektrospotfiebiãe, které b˘vají mûnûny nejãastûji,
nedají se dále zpenûÏit a mají ryze uÏitkovou hodno-
tu. Také platí, Ïe ãím je elektrospotfiebiã men‰í, tím
spí‰ skonãí v kontejneru s komunálním odpadem. 

PROBLEMATIKA ODPADÒ

Způsob likvidace vybraných elektrospotřebičů v roce 2005
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MS BOROVINA PSÁRY

âERVEN – Mûsíc myslivosti   
a ochrany pfiírody

Jaro a léto jsou dobou dovolených, výletů
a vycházek do přírody. Řada rodin touží po vlast-
ním domě, pokud možno v pěkném a nerušeném
přírodním prostředí.

Zdej‰í podmínky jsou v‰ak zatíÏeny blízkostí
praÏské velkomûstské aglomerace, vysokou koncent-
rací dopravy, investiãní v˘stavbou, mimofiádn˘m
poãtem chat i krátkodob˘m rekreaãním pobytem.
RÛst poãtu obyvatel je více neÏ zfieteln˘. Na druhé
stranû mizí celé pásy kfiovin a kefiÛ, které byly domo-
vem a hnízdi‰tûm drobného ptactva i dal‰í fauny,
mizí dfiíve obvyklá flora, lesní i luãní kvûtena. Zmen-
‰uje se existenãní a populaãní prostor pro fiadu Ïivo-
ãichÛ, ktefií ãasto hynou i na silnicích. V na‰ich pod-
mínkách jsou nebezpeãné hlavnû sráÏky se srnãí
a ãernou zvûfií (divok˘mi prasaty). Ani chemie
v intenzivní hospodáfiské krajinû radikálnû neubylo.
Ze sídli‰È, zahrad i pfiírody témûfi vymizely ptaãí bud-
ky i ptaãí krmítka. Setkali jsme se bohuÏel i s pytlác-
tvím, a to jak stfielnou zbraní, tak i s tr˘zniv˘m chy-
táním zvûfie do drátûn˘ch ok. To mÛÏe b˘t v lesním
hou‰tí nebezpeãné také pfii pohybu dûtí (pfii v˘‰ce
nastavení srnãích ok). Také náhodní náv‰tûvníci hlu-
kem a z neinformovanosti kazí sobû i jin˘m pobyt
v pokud moÏno je‰tû ãisté a tiché pfiírodû. 

âastá nedorozumûní
Pfiijmûte prosíme proto s porozumûním nûkolik

informací o tûÏkostech, které vypl˘vají z na‰ich zku-
‰eností. TûÏkosti a nedorozumûní b˘vají ãasto zavi-
nûny neinformovaností náv‰tûvníkÛ pfiírody o pfiírod-
ních pomûrech a zákonn˘ch normách. Nûkolik z nich
vám pfiiblíÏí tento ãlánek.

V‰ichni víme, Ïe ãlovûk ovlivÀuje pfiírodu ve vel-
kém a zásadním zpÛsobem. AÈ je to poru‰ování pfiiro-
zen˘ch migraãních smûrÛ zvûfie, poru‰ování biokori-
dorÛ (ty byly dfiíve pfiirozené, dnes jsou naru‰ované
rozsáhlou investiãní, mnohdy „divokou“ v˘stavbou
a jediná ochrana v souãasné dobû je jejich zanesení
do územních plánÛ obcí a samozfiejmû i péãe o nû).
V neposlední fiadû se nemÛÏeme nezmínit o automo-
bilové dopravû a stavbû komunikací, kde nejsou
vÛbec fie‰eny pfiechody zvûfie a ostatních ÏivoãichÛ
pfies komunikace, tak jak je obvyklé jinde ve svûtû
(zatravnûné mosty, pfiípadnû tunely pod komunikace-
mi v místech, kde dochází k migraci zvûfie, samozfiej-
mû oplocení rychlostních komunikací a dálnic). Tím
lze pfiedcházet i váÏn˘m dopravním nehodám
a vznikl˘m ‰kodám. 

Takov˘ stfiet se srnou nebo divoãákem vût‰inou
nekonãí jen úhynem zvûfie, ale i vysok˘mi hmotn˘mi
‰kodami na vozidlech, mnohdy i zranûním osob. Sta-
ãí pfiitom jen málo - napfiíklad jezdit takovou rychlo-
stí, abyste staãili zareagovat na nenadálou situaci. To
v rychlosti, která mnohdy i na místních komunika-
cích pfiekraãuje sto kilometrÛ v hodinû, není reálné.
Zvûfi napfiíklad velmi dobfie reaguje na pfiepínání svû-
tel a blikání dálkov˘mi svûtly. Jen v mizivém procen-
tu pfiípadÛ potom vstoupí do vozovky, vût‰inou se
otoãí a vzdálí se od silnice, pfiípadnû ze silnice, kde
stojí, jakoby pfiikovaná v záfii reflektorÛ, po problik-
nutí (nebo pfiepnutí svûtel) okamÏitû reaguje a silnici
opou‰tí. Úhyny zvûfie, hlavnû srnãí, jsou v okolí
komunikací v posledních letech velmi vysoké. A to se
do statistik zahrnují pouze uhynulé kusy, nalezené
u silnice. V mnoha pfiípadech se stává, Ïe náraz zvûfi
na místû nezabije, ta odbûhne a pozdûji ve velk˘ch
bolestech umírá na vnitfiní zranûní. 

Domácí mazlíãci
Velk˘m problémem pro zvûfi jsou pfiedev‰ím

v okolí sídel zvífiata, jako jsou psi a koãky. Nemluví-
me teì o toulav˘ch psech. Jedná se o domácí mazlíã-
ky, pro které udûláme v‰echno na svûtû. Málokdo si
pfiitom pfiipustí, Ïe i domácí mazlíãek, kter˘ je doma
na kanapi, a je to urãitû nejhodnûj‰í a nejmilej‰í tvor
na svûtû, kter˘ nikomu nedokáÏe ublíÏit, se v pfiírodû
bude chovat sv˘m pfiirozen˘m zpÛsobem a i v nûm se
probudí instinkty predátora, které má v sobû po gene-
race geneticky zakódované. Náhle pfii procházce
v lese zjistíte, Ïe domácí mazlíãek odbûhne po stopû
zvûfie a vrátí se aÏ za hodnou chvíli. Vy máte radost,
Ïe se pejsek vrátil a Ïe vzornû poslouchá. Pustíte to
z hlavy, hlavnû Ïe se mu nic nestalo. Ale ten mohl
v tûch nûkolika minutách, co byl pryã, pronásledovat
a ‰tvát lesní zvûfi, zejména mláìata, a vy o tom ani
nemusíte vûdût. Pfiitom zvlá‰tû v zimním období
mÛÏe b˘t pro zvûfi i nûkolikaminutov˘ útûk pfied pre-
dátorem osudn˘. Pfii tomto útûku ztrácí zvûfi vysoké
procento energie, která je nutná pro její pfieÏití v zimû
v pfiírodû. Vá‰ chlupat˘ miláãek doma má dostatek
potravy i tekutin, je v teple, nemusí vydávat energii
na zahfiátí organismu. Pro zvûfi volnû Ïijící to mÛÏe
mít fatální následky. Pokud nedostane zápal plic
a nezahyne, ztráta energie vydaná v zoufalém útûku
pfied predátorem mÛÏe i pro jinak zdravou zvûfi b˘t
osudná.

Náv‰tûvníci lesa a pfiírody by mûli b˘t i ve sdûlo-
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vacích prostfiedcích informováni, Ïe zákonem je
upraven i voln˘ pohyb psÛ v pfiírodû. Tam by se mûli
psi pohybovat pouze na vodítku a v doprovodu
sv˘ch pánÛ. Také lidé si na‰emu mysliveckému
sdruÏení pfii procházkách stûÏují na voln˘ pohyb psÛ
– z obav pfied útokem a pokousáním a nás Ïádají
o ráznûj‰í zásah. I v˘cvik psÛ (kromû psÛ, které
zákon povinnû pfiikazuje pro mysliveckou praxi)
není dovolen.

Jak se chovat v lese?
Jednání a chování ãlovûka ve spoleãnosti ovliv-

Àují a usmûrÀují právní pfiedpisy a normy a samozfiej-
mû i nepsané tradice, spoleãenské a morální zásady.
âlovûk musel vytvofiit i právní normy, které se t˘ka-
jí vztahu ãlovûka k pfiírodû, které by ho mûly smûro-
vat tak, aby pfiíroda zÛstala zachována pfii respekto-
vání jejích zákonitostí pro dal‰í generace. AÈ uÏ se
jedná o zákon o Ïivotním prostfiedí, lesní zákon, mys-
liveck˘ zákon, zákon o vodním a lesním hospodáfi-
ství, nebo v neposlední fiadû i o trestní zákon a pfie-
stupkov˘ zákon.

Upozorníme zejména na zákon o lesích a jeho
ustanovení o ochranné sluÏbû v lesích. Ta spoãívá ve
stfieÏení lesního fondu proti osobám a organizacím,
které vykonávají ãinnosti v rozporu se zájmy ochra-
ny lesa, pfiírody, vodohospodáfisk˘mi zájmy aj. Má
zabránit ãinnostem, které by mohly po‰kodit les
nebo zpÛsobit ‰kodu nebo újmu vlastníkovi lesa
a obecnû prospû‰n˘m zájmÛm. Jedná se o tûÏbu
a po‰kozování stromÛ, naru‰ování pÛdního krytu,
tábofiení v lese, ru‰ení klidu , rozdûlávání ohnû (i ve
vzdálenosti men‰í neÏ 50 metrÛ od kraje lesních
porostÛ), koufiení a odhazování nedopalkÛ cigaret ãi
doutnajících odpadkÛ, vjíÏdûní motorov˘mi vozidly
na lesní cesty a do porostÛ, stání na tûchto místech,
vstupování do oplocen˘ch míst, pastvu dobytka
nebo v˘bûh domácích a hospodáfisk˘ch zvífiat, pofiá-
dání hromadn˘ch sportovních a turistick˘ch akcí,
nepovolenou jízdu na jezdeck˘ch koních, zakládání
skládek, odkládání odpadkÛ, stavûní plotÛ a jin˘ch
zafiízení atd.

Mnozí lidé nejsou dostateãnû obeznámeni s tím,
Ïe zákon o myslivosti a vyhlá‰ka o myslivecké stráÏi
pamatuje i na tlumení zvífiat ‰kodících pfiírodû i mys-
livosti, chránûn˘m a drobn˘m ÏivoãichÛm. Jedná se
i o psy, ktefií jsou mimo vliv svého pána a pohybují se
volnû po pfiírodû, kterou tyto zákony vymezují jako
honitbu. Zvlá‰tû pokud tito psi honí zvûfi. Tlumit psy
zákonn˘m zpÛsobem (tzn. odstfielem) mohou v˘‰e
uveden˘m zákonem povûfiené osoby – mysliveck˘
hospodáfi a myslivecká stráÏ. Zákon na druhou stranu

vymezuje jasná pravidla, za jejichÏ poru‰ení jsou
povûfiené osoby sankcionovány. Je v‰ak potfieba fiíci,
Ïe osoba, která nechá po lese bûhat volnû psa, se
sv˘m jednáním dopou‰tí poru‰ení zákona, které
mÛÏe b˘t fie‰eno ve správním fiízení a mÛÏe konãit
udûlením pokuty ve v˘‰i aÏ nûkolika tisíc korun.
Navíc v dne‰ní dobû lidé mnohdy argumentují, Ïe
u sebe nemají doklady a snaÏí se vyhnout odpovûd-
nosti tím, Ïe se nezjistí jejich totoÏnost. Tito lidé by
si mûli uvûdomit, Ïe jsou povinni mít u sebe doklad,
kter˘m hodnovûrnû prokáÏou svoji totoÏnost a záro-
veÀ jsou povinni svoji totoÏnost povûfien˘m osobám
na poÏádání prokázat. Povûfien˘mi osobami (vefiej-
n˘m ãinitelem) nejsou jen policisté a stráÏníci mûst-
ské policie, ale i pfiíseÏná lesní a myslivecká stráÏ,
která má mimo jiné i pravomoc osobu podezfielou
z poru‰ování zákona na místû zadrÏet. V pfiípadû
odporu se podezfielá osoba mÛÏe dopustit i trestného
činu útoku na veřejného činitele dle § 155 , § 156
trestního zákona, a to nejen fyzicky, ale i verbálnû
(pokud vÛãi úfiední osobû pouÏívá nevybíravou mlu-
vu). RovnûÏ by si útoãník mûl uvûdomit, Ïe podle §
157 trestního zákona se ochrana pfied trestn˘m ãinem
útoku na vefiejného ãinitele dle § 155 a § 156 trestní-
ho zákona vztahuje i na osoby, které vystoupily na
podporu nebo ochranu vefiejného ãinitele - tj. kterou-
koliv dal‰í osobu, která na ochranu vefiejného ãinite-
le v daném okamÏiku vystoupí.

Majitel psa, kter˘ myslivci, upozorÀujícího na
volné pobíhání psa, vyhroÏuje tím, Ïe pokud se psovi
nûco stane, tak dotyãného zabije nebo mu rozbije
„hubu“, se sv˘m jednáním dopou‰tí pfiestupku, mÛÏe
se dopustit i trestného činu výtržnictví dle § 202
odstavec 1 trestního zákona. Pokud se jedná o oso-
bu se statutem vefiejného ãinitele, dopou‰tí se i trest-
n˘ch ãinÛ útoku proti veřejnému činiteli dle § 155,
§ 156 trestního zákona).

V okolí se také vyskytují verbální útoky na mys-
livce, kdyÏ v zájmu bezpeãnosti nedovolují vstup na
místa, kde právû probíhá hon nebo nátlaãka na ãer-
nou zvûfi, kdy se stfiílí kulovnicí. Nûktefií lidé riskují
vûdomû, ãi úmyslnû, kdyÏ i pfies pfiípadné upozornû-
ní se v tûchto místech pohybují. Les je pfies v‰echnu
rekreaãní hodnotu i hospodáfiskou jednotkou, fiídící
se lesním a mysliveck˘m plánem.

Podle zákona o myslivosti má kaÏd˘ vlastník
nebo uÏivatel honitby povinnost provádût v dobû
nouze nebo kalamit pfiimûfiená opatfiení, provozovat
krmelce, základy pro drobnou zvûfi, napajedla, slanis-
ka a zvûfi fiádnû a kvalitnû pfiikrmovat. 

Stane se, Ïe v zimû napadne vût‰í mnoÏství snûhu
a stfiídáním nízk˘ch a vy‰‰ích teplot se na povrchu

MS BOROVINA PSÁRY
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utvofií ztvrdlá aÏ zledovatûlá vrstva snûhu. Zvûfi nemá
moÏnost se pfies tuto tvrdou vrstvu dostat na trávu
a na potravu, která se nachází na zemi, a navíc sou-
ãasná civilizovaná krajina pfiipravila zvûfi o mnoÏství
dfiíve pfiirozené potravy. Je v tomto období vyloÏenû
závislá na pomoci lidí. V této dobû zvûfi intenzivnû
pfiikrmujeme hlavnû senem a jádrov˘mi krmivy, jako
je oves, p‰enice, kukufiice. Celoroãnû se zvûfii pfied-
kládá sÛl. Zvûfi nepohrdne ani zeleninou (hlavnû
mrkev, zelí), ovocem (jablka) a su‰en˘m tvrd˘m
peãivem. Zde je potfieba zdÛraznit tvrd˘m, su‰en˘m.
Po mûkkém peãivu se zvûfi nad˘má, nevyhnou se jí
stfievní potíÏe a mÛÏe i uhynout. V pfiedjafií myslivci
krmí hlavnû srnãí zvûfi medikovan˘m krmivem, ve
kterém jsou léky proti nejãastûj‰ím nemocem srnãí
zvûfie. Myslivci si krmení na zimu pfiipravují v prÛbû-
hu celého roku, na vlastní náklady se nakupují metrá-
ky obilovin, su‰í se seno a peãivo. Mnohdy jim
pomáhají Ïáci ‰kol, ktefií pfiiná‰ejí hlavnû su‰ené
peãivo, ka‰tany, Ïaludy. Popfiejte zvûfii klid u krm-
n˘ch zafiízení a udrÏujte pfiimûfien˘ odstup i pfii lyÏo-
vání na bûÏkách. Na této péãi a ohleduplnosti je

závislá nejen zvûfi, které se fiíká „lovná“, ale i ostatní
volnû Ïijící tvorové.

Co mÛÏeme pro pfiírodu udûlat na jafie a poãátkem
léta? Pfii procházkách pouÏívejte zpevnûné cesty (t˘ká
se i cyklistÛ a v zimû lyÏafiÛ), nevstupujte hlavnû do
mlad˘ch porostÛ nebo do novû vysázen˘ch kultur
a pasek. Bezmocná mláìata potfiebují klid a bezpeãí.
Také lesníci upozorÀují na ‰kody, zpÛsobené se‰lapá-
ním dosud plnû nezakofienûn˘ch stromkÛ a sazenic.
Nedot˘kejte se mláìat zvûfie, ani náhodnû nalezen˘ch
uhynul˘ch li‰ek nebo jiné zvûfie. Veterinární opatfiení
zaji‰Èuje uÏivatel honitby.

Pfiedev‰ím se budeme v‰ichni snaÏit o hlub‰í
poznání zákonitostí pfiírody. Buìme ohleduplní k pfií-
rodû i k sobû navzájem. Víme, Ïe ãlovûk, kter˘ se stá-
le je‰tû ãasto naz˘vá pánem tvorstva a pfiírody, sv˘m
chováním vût‰inou negativnû ovlivÀuje pfiírodní
pomûry. Pfiíroda sama (na rozdíl od mnoha „populár-
ních tvrzení“) si v‰ak v mnoha pfiípadech v na‰í civi-
lizaci pomoci nemÛÏe.

Myslivecké sdruÏení Borovina Psáry

OObbvvooddnníí oodddděělleenníí,, JJíílloovvéé

POLICIE âR

Blížící se doby dovolených a školních prázdnin
nám napovídají,  že opatrnosti není nikdy nazbyt.
To se týká nejen  koupání a pobytu na sluníčku,
ale především provozu na silnicích a samozřejmě
i cyklistů. 
• ¤idiãi vozidel! - zamykejte si auta a pokud máte

moÏnost jejich zaparkování v garáÏi ãi na zahradû,
rozhodnû toho vyuÏijte. PfiíleÏitost dûlá zlodûje.

• Dávejte pozor na silnicích, pfies prázdniny se na
nich pohybuje více dûtí.

• Rodiãe! – dávejte pozor na své dûti, mûli byste
vÏdycky vûdût, kde se va‰e dûti pohybují.

• Dûti! – pouÏívejte cyklistické helmy a viditelné
obleãení, dávejte pozor pfii koupání, ale i v lese
(klí‰Èaty se lesy letos jen hemÏí).

• Pokud opou‰títe svoji domácnost a odjíÏdíte na
dovolenou, domluvte si nejlépe se sousedy,  aby
vám vybírali schránku a dohlédli na vá‰ objekt.
Neopomenutelnou sloÏkou jsou rovnûÏ  bezpeã-
nostní agentury, které pomohou objekt ohlídat
a zajistí potfiebnou sluÏbu.

Npor.  Bc. Petr Kůstka nám sdělil:
V prÛbûhu od bfiezna do dubna do‰lo v Psárech

a Dolních Jirãanech  k rÛznorodé trestní ãinnosti.
Jedná se pfieváÏnû o majetkovû trestnou ãinnost
v chatách a v rozestavûn˘ch domech, odcizení aut ãi
pfiedmûtÛ v autech. 
• 7x vloupání do staveb a rodinn˘ch domÛ
• 3x naru‰ení rekreaãních objektÛ
• 2x provedeno vloupání do vozidla
• 1x zadrÏen pachatel pro rasovû motivovanou

trestnou ãinnost.
Závûrem npor. Bc. KÛstka podûkoval za spolu-

práci v‰em obãanÛm, ktefií si uvûdomili, Ïe ochrana
jejich práv a svobod, jakoÏ i majetku, je na‰ím spo-
leãn˘m cílem.

V současné době probíhá celorepubli-
kový nábor občanů ČR, kteří chtějí
pracovat u policie. Nejzákladnější
podmínky pro přijetí jsou: bezúhon-
nost,  úplné středoškolské  vzdělání (tj.
s maturitou) a dobrá zdravotní způso-
bilost. Podrobnější informace získáte
na tel. čísle 241 950 476, tam vás také
odkážou na osobní oddělení.
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech
a v Dolních Jirčanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá životní jubilea. Chce-
te-li, aby byla redakce přítomna u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
Přejeme červnovým, červencovým a srpnovým jubilantům:

ČČeerrvveenn
*    Anna Mendová  oslaví pětaosmdesátiny.
*    Ladislav Veselý oslaví osmdesátiny.

*    Josef Kotek oslaví pětasedmdesátiny.
*    Jiří Čermák oslaví sedmdesátiny.
*    Iveta Vondráčková oslaví rovněž sedmdesátiny.
ČČeerrvveenneecc
*  Antonín Fábera oslaví pětaosmdesátiny.
*  Jaroslav Chotous oslaví rovněž pětaosmdesátiny.
* Kateřina Grasserová oslaví sedmdesátiny.
*  Květa Doležalová oslaví  rovněž sedmdesátiny.
SSrrppeenn
*  Miroslava Jeřábková je jedinou srpnovou jubilantkou, oslaví pětasedmdesátiny..

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme pěknou oslavu v kruhu jejich nejbližších a do
dalších let hodně zdraví i štěstí.

Obecní úřad v Psárech,
za redakci  Monika Kábová

ŘEŠENÍ KŽÍŽOVKY:

ŘEŠENÍ SUDOKU:

1 6 9 5 4 2 3 8 7

8 2 7 1 6 3 9 5 4

3 4 5 9 8 7 2 6 1

5 1 2 7 9 8 6 4 3
6 8 3 4 1 5 7 9 2

9 7 4 3 2 6 8 1 5

4 5 8 2 3 9 1 7 6

2 9 1 6 7 4 5 3 8

7 3 6 8 5 1 4 2 9

D O V O L E N Á



Milé dûti,
tentokráte máte ãasopis bez hádanek, to aby si

va‰e hlavinky o prázdninách odpoãinuly, ale pokud
uvidíte nûco pûkného bûhem va‰eho volna, nezapo-
meÀte nafotit nebo nakreslit a poslat do redakce.
V tiráÏi ãasopisu najdete kontakt. A hlavnû si to pûk-
nû uÏijte! Redakce
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Dûtem

„A takhle to má vypadat u rybníka,“ pí‰e 5letá
Aniãka opût z chatové oblasti.

Pro pokroãilé vûkem
Máme tady opût jeden logick˘
problém. Jeho vylu‰tûní najdete
aÏ v pfií‰tím ãísle ãasopisu.

ÚPRAVY V BYTECH

Luke‰ovi, Skoupalovi, Urbanovi a Randákovi se chy-
stají vylep‰it své byty. Jan s Vûrou zaãali modernizo-
vat koupelnu, rovnûÏ Radim a Jitka plánují zmûny,
také Hanka s manÏelem. Zorka a Láìa budou natírat
okna, Randákovi chtûjí udûlat plovoucí podlahy. Jed-
na rodina si kupuje satelit.
Urãete plná jména a obor práce v‰ech ãtyfi rodin,
z nichÏ jeden muÏ má iniciály ze dvou stejn˘ch pís-
men. /Jistû to není Adam/.

Řešení – Ve školce
(duben 2007)
Maru‰ka Hanka Va‰ek Jirka
jeÏibaba medvídek vláãek stavebnice
ka‰párek leporelo kostky -
- - pejsek -

…A NùCO PRO ZÁBAVU

V̆ stav a rÛzn˘ch akcí se chystá na letní mûsíce velmi mnoho. Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy má i stálé v˘stavy, vãetnû skupinov˘ch prohlídek
‰tol. V ãervnu aÏ srpnu je otevfieno od 9 do 17 hodin.

Kam za kulturou 

Petr Sivaninec nám poslal pûknou fotografii
z lesa.

Vojta, kter˘ jezdí do Psár za babiãkou, nám nama-
loval kamion, ale také napsal: „Chtûl bych, aby tak
velká auta jezdila jen nûkde na dálnicích a ne v pûk-
né krajinû…“ 
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AKTUÁLNù – NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Na ‰kolním hfii‰ti se 31. 5. slavil Den dûtí.
(foto: mk)
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