
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
léto se pfiehoup-

lo jako voda a na-
jednou tady máme
fiíjen. Dobu babího
léta, de‰ÈÛ, plíska-
nic, promûnlivého
poãasí, pestroba-
revn˘ch listÛ a pfie-
dev‰ím krátk˘ch
dnÛ.

V tu dobu se kdysi dávno zaãínalo drát pefií,
ale pomalounku, aby práce vydrÏela na zimní
veãery a aby se pak mohla zjara uskuteãnit
„doderná“. Ta obná‰ela pfiedev‰ím mnoÏství
koláãÛ, jitrnic, kafíãka a ‰tamprlátek. A toho
vyprávûní  a legrace, co se zaÏilo pfii „draã-
kách“!

Podzim je spjat˘ s Václavem, ale i Michae-
lem. 

Václavové jsou v‰ak známûj‰í a ãastûj‰í
a jsou po nich pojmenované nejen kostely, ale
i pozdní poutû ãi posvícení. Jak kde. 

Snad právû proto bude v leto‰ním ‰kolním
roce provázet psárskou ‰kolu, ale  i matefiinku
jméno Václav. Cel˘ rok se budou zamûfiovat na
projekty spojené s tímto jménem a dûti tak for-
mou hry poznají historii a mnohé obãany nejen
âeské republiky, ale i Psár. Kter˘ Václav je
u nás asi nejstar‰ím obãanem obce? A kter˘ tím
nejmlad‰ím? Necháme se pfiekvapit. Jen pfiipo-

mínám, Ïe ve ‰kole byla v záfií vzácná náv‰tûva,
o níÏ se dozvíte v ãlánku na stranû 18.

V letním období jsem pfii procházce obcí
okukovala zahrádky a pfii projíÏìce s ing. Kade-
fiábkem jsme vidûli celou ‰kálu pfiekrásnû upra-
ven˘ch obecních prostor. Je pûkné, Ïe lidé
pomáhají zkrá‰lovat svoje okolí, i kdyÏ „není
jejich“ a patfií obci. Ale ono „jejich“ je, kouka-
jí pfiece na upraven˘ kousek pfiírody, tû‰í se
z toho, Ïe kytiãky vykvetly, záfií paletou barev
a novû zasazené stromky nara‰ily první pupeny
a listy. Na druhé stranû obálky tedy mÛÏete
okouknout hned nûkolik pfiedzahrádek. Av‰ak
upozorÀuji, Ïe v‰echny se nám na tuto stránku
neve‰ly, stále pfiib˘vají nové, a to je dobfie! Tak
omrknûte nûjak˘ ten námût a napfiesrok se
mÛÏete pustit do práce.

Pokud budete ãíst Zpravodaj peãlivû, dozví-
te se, Ïe jste obcí pozváni do divadla, Ïe máme
v obci uÏ také oranÏov˘ kontejner na tetrapako-
vé nádoby od dÏusÛ, vína ãi mléka.

Zjistíte, co se v obci udûlalo, a pro dûti
i dospûlé budou opût pfiipraveny rébusy.

A reportáÏ je tentokrát ze ‰koly.
A je‰tû nûco: Jezdûte opatrnû, ãasto sly‰ím,

Ïe nûkdo byl poraÏen dopravním prostfiedkem,
Ïe ãtyfikolky jezdí jak blázni po silnici, na které
nemají co dûlat. NezapomeÀte, Ïe podzimem
zaãala sezona ‰kolákÛ – tak snad by trochu té
slu‰nosti na silnici ne‰kodilo…

Monika Kábová
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Víte, Ïe… Svatá Ludmila de‰tûm obmyla.
Boufiky v záfií, na jafie plno snûhu.
Jaké mrazy pfied sv. Václavem, takové pfied svatodu‰ními    
svátky.
Spadne-li v fiíjnu listí, bude mokrá zima.
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Z RADY
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 14-2007 konaného dne 2. ãervence 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 80/14-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Ru‰í
usnesení Rady obce Psáry ã. 65/11-2007 bod 1)
ze dne 17. kvûtna 2007.

RO Usnesení ã. 81/14-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a OLTEN PRAHA, s.r.o., Jaromûfiská 206, Pra-
ha 15,  za cenu celkem 6492 Kã.
2.  Schvaluje
Znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Helclov˘mi, Bezruãova 10, Litomû-
fiice, za cenu celkem 6492 Kã.
3.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Devánov˘mi, Choceradská 14/3045,
Praha 4,  za cenu celkem 14 707 Kã.
4.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. Novotn˘m, SportovcÛ 98, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
5.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a pí
Skfiivanovou, SportovcÛ 95, Psáry, za cenu
celkem 6492 Kã.
6.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. Popelkou, SportovcÛ 115, Psáry, za cenu
celkem 6492 Kã.
7.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry

a p. Hozou, Hlavní  47, Psáry, za cenu celkem
14 707 Kã .
8.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a ALBINA, s.r.o., Horní 48, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
9. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 82/14-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného 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. 15-2007 konaného dne 16. ãervence 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 83/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Olgou Horáãkovou, Konûvova 167, Praha 3,
za cenu celkem 23 657 Kã.
2. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Petrem Hubiãkou, SportovcÛ 118, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
3. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.
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Z RADY
RO Usnesení ã. 84/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení doda-
tek ã. 3 smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a Stfie-
doãeskou údrÏbou komunikací, s.r.o. Pfiedmû-
tem dodatku je zmûna rozsahu, termínu
a ceny díla – inÏen˘rské sítû Psáry, Dolní Jir-
ãany (4. a 5. etapa).

RO Usnesení ã. 85/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Richardem a Olgou Strakov˘mi –
majitelé pozemku parc. ã. 279/2, k. ú. Dolní
Jirãany. Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i celkem
102 000 Kã.
2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 86/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 1/2007 pro:
1/ Jana Pfiibyla – pozemek parc. ã. 110/100, k.
ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 87/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 2/2007 pro:
1/ manÏele Richarda a Olgu Strakovy – poze-
mek parc. ã. 279/2, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 88/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Asekol, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je zv˘‰ení
informovanosti obyvatel o zpûtném odbûru
elektrozafiízení v obci. 

2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 89/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy na byt v ã.p. 13 v Dol-
ních Jirãanech mezi obcí Psáry a Marií Buãko-
vou.  Mûsíãní nájemné je stanoveno ve v˘‰i
1420 Kã. 
2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 90/15-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
proplacení 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. 16-2007 konaného dne 30. ãervence 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 91/16-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

1.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Vojtûchem Stokláskou, Teplice nad
Beãvou 27, Teplice nad Beãvou a Jaroslavou
Stokláskovou, Boháãova 862/3, Praha 4, za
cenu celkem 14 707 Kã  -  pozemek parc.
ã. 369/11, k. ú. Dolní Jirãany.
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Z RADY, ZE ZASTUPITELSTVA
2.  Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi
obcí Psáry a manÏeli Vojtûchem Stokláskou,
Teplice nad Beãvou 27, Teplice nad Beãvou
a Jaroslavou Stokláskovou, Boháãova 862/3,
Praha 4, za cenu celkem 14 707 Kã – pozemek
parc. ã. 369/10, k. ú. Dolní Jirãany.
3. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 92/16-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
proplacení 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. 17-2007 konaného dne 13. srpna 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 93/17-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení uzavfie-
ní smlouvy se spoleãností EKOEKO na pro-
jekãní práce, inÏen˘rskou ãinnost a zhodnoce-
ní stávajícího stavu âOV .

Usnesení ã. 94/17-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
proplacení 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 ã. 3-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného dne
13. 6. 2007 v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, PraÏská 137, 
252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 48/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Franti‰kem Hájkem (kupující). Pfied-
mûtem smlouvy je prodej  dílu „b“ o v˘mûfie
85 m2 oddûlen˘ z pozemku parc. ã. 134/1,
k. ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem 55 500 Kã.
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Josefem Hájkem (kupující). Pfiedmûtem
smlouvy je prodej dílu „a“ o v˘mûfie 154 m2

oddûlen˘ z pozemku parc. ã. 134/1, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za cenu celkem 100 100 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
kupních smluv.

USNESENÍ ã. 49/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Ing. Jindfiichem Holínsk˘m (kupující).
Pfiedmûtem smlouvy je prodej pozemku parc.
ã. 1089/17 o v˘mûfie 58 m2, k. ú. Psáry, za
cenu celkem 69 600 Kã. 
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Petrem S˘korou (kupující). Pfiedmû-
tem smlouvy je prodej pozemku parc.
ã. 925/2 o v˘mûfie 404 m2, k. ú. Psáry, za
cenu celkem 484 800 Kã. 
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ZE ZASTUPITELSTVA
III. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupují-
cí) a Milenou Pfiibylovou, Josef Pfiibylem
a Jaroslavem Pfiibylem (prodávající). Pfied-
mûtem smlouvy je odkup pozemku parc.
ã. 110/221 o v˘mûfie 10 m2, k. ú. Dolní Jir-
ãany, za cenu celkem 10 000 Kã. 
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
kupních smluv.

USNESENÍ ã. 50/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Annou Zemanovou a Franti‰kem Urstem.
Pfiedmûtem smlouvy je smûna pozemku parc.
ã. 141/129 o v˘mûfie 632 m2 a pozemku parc.
ã. st. 319  o v˘mûfie 47 m2, které jsou ve vlast-
nictví obce Psáry, za pozemek parc. ã. 141/29
o v˘mûfie 574 m2, v‰e k. ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
kupní smlouvy.

USNESENÍ ã. 51/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ Distribuce,
a.s., (oprávnûn˘) za úãelem zfiízení, provo-
zu, údrÏby a oprav vedení, vã. ochranného
pásma na pozemcích parc. ã. 141/4,
333/13, 333/24, 343/27, 343/74,
343/83, 351/4, 351/11, 351/12, 465/29
a PK 686, k. ú. Dolní Jirãany. Vûcné bfieme-
no se zfiizuje za úplatu 500 Kã jednorázovû.
II. Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
(povinn˘) a âEZ Distribuce, a.s., k zaji‰tûní
strpení umístûní, zfiízení a provozování stav-
by kNN, ã. k. 352/34, 35 na pozemku parc.
ã. 343/83, k. ú. Dolní Jirãany. Vûcné bfieme-
no se zfiizuje za úplatu 500 Kã jednorázovû.
III. Schvaluje

znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
na zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
(povinn˘) a âEZ Distribuce, a.s., k umístûní,
provozování a údrÏbû kabelu NN na pozem-
ku parc., ã. 593/8, k. ú. Psáry. Vûcné bfieme-
no se zfiizuje za úplatu 500 Kã jednorázovû.
IV. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene vstu-
pu mezi obcí Psáry (povinn˘) a manÏeli
RNDr. Richardem a Zdenkou Smolov˘mi na
pozemku parc. ã 85/2, k. ú. Psáry. Vûcné bfie-
meno se zfiizuje za úplatu 500 Kã jednorázovû. 
V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 52/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ zámûr na prodej pozemku parc. ã. st.
222 o v˘mûfie  31 m2, k.ú. Dolní Jirãany.
2/ zámûr na prodej pozemku parc.
ã. 141/198 o v˘mûfie 92 m2, k.ú. Dolní
Jirãany.
3/ zámûr na prodej pozemku parc.
ã. 1079/13 o v˘mûfie   51 m2, k.ú. Psáry.

USNESENÍ ã. 53/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
zámûr na smûnu pozemkÛ parc. ã. PK 47/1
o v˘mûfie 1561 m2, PK 107/2 o v˘mûfie 53
m2 a PK 107/3 o v˘mûfie 198 m2 za poze-
mek parc. ã. 343/105 o v˘mûfie 2249 m2,
v‰e k. ú. Dolní Jirãany.
II. Schvaluje
zámûr na smûnu pozemku parc.ã. 141/186
o v˘mûfie 101 m2 a parc. ã. 141/185
o v˘mûfie 24 m2 za pozemky parc. ã. 135/4
o v˘mûfie 115 m2 a parc. ã. 135/5 o v˘mû-
fie 10 m2, v‰e k. ú. Dolní Jirãany.
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USNESENÍ ã. 54/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní vefiejnoprávní smlouvy mezi obcí Psáry
a obcí Jesenice. Pfiedmûtem smlouvy je spolu-
práce s obecní policií Jesenice v rozsahu
1 stráÏníka.

USNESENÍ ã. 55/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi obcí Psáry
(obdarovan˘) a FAVIA, s.r.o., (dárce) na ãást-
ku 10 000 Kã na rekonstrukci matefiské ‰koly.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 56/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s poskytnutím finanãního pfiíspûvku obce Psá-
ry na ãinnost SdruÏení obcí KLID ve v˘‰i 15
tisíc Kã.

USNESENÍ ã. 57/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
uzavfiení darovací smlouvy mezi obcí Psáry
a spoleãností Landor, s.r.o., ve v˘‰i 2 617
201 Kã k úãelu  zaji‰tûní, realizace a finan-
cování v˘stavby vefiejné komunikace.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
darovací smlouvy. 
III. Povûfiuje
Radu obce dojednáním podrobn˘ch podmí-
nek ostatních smluv – Smlouvy o dílo, Smlou-
vy o smlouvû budoucí kupní a Kupní smlouvy
vãetnû zapracování pfiipomínek právního
zástupce obce. 

USNESENÍ ã. 58/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
závûreãn˘ úãet spolu se zprávou o v˘sledku

pfiezkoumání hospodafiení obce Psáry za rok
2006 bez v˘hrad.

USNESENÍ ã. 59/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
2. rozpoãtové opatfiení obce Psáry na rok
2007. Nav˘‰ení o 7 052 900 Kã.

USNESENÍ ã. 60/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Povûfiuje
Radu obce vypsáním architektonické soutûÏe
na dostavbu a revitalizaci budoucího ·kolní-
ho námûstí s tím Ïe:
1/ architektonická soutûÏ bude vypsána jako
kombinovaná,
2/ celkové ceny do soutûÏe nepfiesáhnou
600 000 Kã,
3/ soutûÏ se bude fiídit pravidly âeské komo-
ry architektÛ.
II. Schvaluje
následující zámûr urbanistického fie‰ení
dostavby a revitalizace ‰kolního námûstí pro
zadání arch. soutûÏe:
Zámûr:
Vytvofiení pfiirozeného centra obce 
Moderní pojetí s respektováním historického
rázu lokality (zejména kostela sv.    
Václava)
Vytvofiení místa setkávání obãanÛ s nabídkou
obchodÛ a sluÏeb
Ekologická základní ‰kola I. a II. stupnû
Vytvofiení spoleãenského centra obce
Zklidnûní dopravy, pû‰í zóny
Vefiejná zeleÀ doplnûná pfiíp. venkovním
umûleck˘m dílem, fontánou.

PoÏadované funkãní vyuÏití budov a ploch:
Základní ‰kola I. a II. stupnû, ‰kolní druÏina
Jídelna a tûlocviãna ve ‰kole s moÏností poly-
funkãního vyuÏití (sport, kultura, spoleãenské
akce)
Hfii‰tû pro ‰kolu a mimo‰kolní ãinnost umístû-
né vedle budovy ã.p. 12
Obchody, sluÏby, restaurace

7PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ¤ÍJEN 2007

ZE ZASTUPITELSTVA



8 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ ¤ÍJEN 2007

PrÛchod okolo kostela a prÛchod do ulice
Javorová
Bezpeãn˘ pohyb ‰kolákÛ po námûstí
Cyklostezky
Parkovi‰tû
Upfiesnûní zámûru:
PoÏadavek na rozdûlení fie‰ení na etapy
Maximální investiãní náklady 250 mil. Kã
(vãetnû DPH)
Energeticky úsporné budovy (pasivní, nízko-
energetické, alternativní zdroje energie).

USNESENÍ ã. 61/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

l. Schvaluje
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry
ã. 2/2007, o stanovení podmínek pro pofiá-
dání a prÛbûh akcí typu technoparty
a o zabezpeãení místních záleÏitostí vefiejné-
ho pofiádku v souvislosti s jejich konáním.

USNESENÍ ã. 62/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
Termíny vefiejného zasedání Zastupitelstva
obce Psáry: 
22. srpna 2007, 17. fiíjna  2007
12. prosince 2007

USNESENÍ ã. 63/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere  na  vûdomí
zprávu hodnotící komise o posouzení a hod-
nocení nabídek podan˘ch v rámci zadávací-
ho fiízení na vefiejnou zakázku „Pfiípojky
k budovan˘m inÏen˘rsk˘m sítím (4. a 5.
etapa)“, zadávanou podle zákona
ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách
(dále jen „zákon”), ve zjednodu‰eném podli-
mitním fiízení zahájeném odesláním v˘zvy
k podání nabídky dne 21. 5. 2007.
II. Rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 záko-
na a v souladu s v˘sledkem hodnocení nabí-
dek o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky v˘‰e uve-

deného zadávacího fiízení následovnû:
jako nejvhodnûj‰í nabídka byla vybrána
nabídka uchazeãe
VPK Such˘, s.r.o., se sídlem Zásmuky,
Komenského námûstí 135, PSâ: 281 44, Iâ
27085201.
III. Povûfiuje
1/ starostku Janu Valá‰kovou, aby v souladu
s ustanovením § 81 odst. 2 zákona oznámi-
la rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry
o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky ve smyslu
bodu II. tohoto usnesení v‰em uchazeãÛm
o vefiejnou zakázku,
2/ starostku Janu Valá‰kovou k pfiezkoumání
a rozhodnutí o pfiípadn˘ch námitkách poda-
n˘ch v zadávacím fiízení,
3/  starostku Janu Valá‰kovou k úkonÛm
zadavatele, které jsou stanoveny v § 82
a § 83 zákona,
4/ starostku Janu Valá‰kovou uzavfiít smlou-
vu s uchazeãem, kter˘ pfiedloÏil nejvhodnûj‰í
nabídku v rámci zadávacího fiízení v souladu
s ust.  § 82 zákona.

USNESENÍ ã. 64/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
Název ulice „Na Lukách“ v Dolních Jirãa-
nech,  lokalita Na Skalce.

USNESENÍ ã. 65/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlenka zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

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

ZE ZASTUPITELSTVA
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Usnesení ã. 4-20 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného dne
22. 8. 2007 v 18:00 hodin na Obecním
úfiadu, PraÏská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 66/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
Ïivotního prostfiedí Stfiedoãeského kraje ve
v˘‰i 5 000 000 Kã na akci „ Kanalizace –
Psáry, Dolní Jirãany“ mezi obcí Psáry a Stfie-
doãesk˘m krajem. 
lI. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 67/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní dodatku ã. 3 smlouvy o dílo mezi obcí
Psáry a Stfiedoãeskou údrÏbou komunikací,
s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je úprava rozsahu,
ceny a termínu dokonãení díla – „InÏen˘rské
sítû 4. a 5. etapa– Psáry, Dolní Jirãany“.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

USNESENÍ ã. 68/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající)a Annou DaÀkovou (kupující). Pfiedmû-
tem smlouvy je prodej  pozemku parc. ã. st.
222, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem
24 800  Kã.
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Ing. Lenkou Rostovou (kupující).
Pfiedmûtem smlouvy je prodej  dílu „a“
pozemku parc. ã.1079/13  o v˘mûfie 51 m2,
k. ú. Psáry, za cenu celkem 61 200  Kã.
III. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Ing. Michalem Stiebalem (kupující).

Pfiedmûtem smlouvy je prodej  pozemku
parc. ã.141/198  o v˘mûfie 51 m2, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za cenu celkem 110 400  Kã.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
kupních smluv.

USNESENÍ ã. 69/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení
l. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Milanem Schejbalem. Pfiedmûtem smlouvy
je smûna pozemku parc. ã. 343/105 ve
vlastnictví obce za pozemky parc. ã. PK
47/1, 107/2 a 107/3, v‰e v k. ú. Dolní Jir-
ãany.
II. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Hanou Krejzovou, Franti‰kem Hru‰kou,
Janou Li‰kovou, Radkou Fleissigovou a Tere-
zou Hru‰kovou. Pfiedmûtem smlouvy je smû-
na pozemkÛ parc. ã. 141/185 a 141/186
ve vlastnictví obce za pozemky parc.
ã. 135/4 a 135/5, v‰e v k. ú. Dolní Jirãany.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smûnn˘ch smluv.

USNESENÍ ã. 70/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ zámûr prodeje pozemku parc. ã. st. 168
o v˘mûfie  31 m2, k.ú. Dolní Jirãany.
2/ zámûr prodeje pozemku parc.
ã. 141/200 o v˘mûfie 114 m2, k. ú. Dolní Jir-
ãany.
II. Schvaluje
zámûr smûny pozemkÛ parc. ã. 161/87
o v˘mûfie 81 m2, 161/88 o v˘mûfie 12 m2,
161/89 o v˘mûfie 69 m2, 161/90 o v˘mûfie
70 m2, 161/91 o v˘mûfie 117 m2, k. ú. Psá-
ry za pozemek parc. ã. 161/86 o v˘mûfie 67
m2, k.ú. Psáry.

ZE ZASTUPITELSTVA
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USNESENÍ ã. 71/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
názvy nov˘ch ulic v lokalitû Skalka – ulice
Polní, V Domkách, U Statku, Lomená, Úzká.

USNESENÍ ã. 72/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. 343/83, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏ-
by a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné
bfiemeno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
lI. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. 343/3, k. ú. Dolní
Jirãany, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏby
a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné bfie-
meno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. PK 1100/1, k. ú.
Psáry, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏby
a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné bfie-
meno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
IV. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je strpû-
ní, umístûní, zfiízení a provozování zafiízení
„Psáry, Dolní Jirãany – kNN – parc.ã.
129/2“ na pozemcích parc. ã. 1284/
a 128/8, k. ú. Dolní Jirãany. Vûcné bfiemeno
se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 73/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení
vûcného bfiemene mezi obcí Psáry (oprávnû-
n˘) a âeskou republikou   Úfiadem pro zastu-
pování státu ve vûcech  majetkov˘ch (povin-
n˘). Pfiedmûtem smlouvy je oprávnûní zfiídit,
provozovat, udrÏovat a opravovat sítû tech-
nického vybavení (vodovod, spla‰ková
a de‰Èová kanalizace vã. pfiípojek) na pozem-
ku parc. ã. 343/73, k. ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o smlouvû budoucí o zfiízení vûcné-
ho bfiemene.
III. Ru‰í
usnesení ã. 29/2-2007 ze dne 11. 4. 2007.

USNESENÍ ã. 74/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
pofiízení zmûny ã. 4 územního plánu sídel-
ních útvarÛ (ÚPnSÚ) Psáry a Dolní Jirãany,
o kterém rozhodlo zastupitelstvo z vlastního
podnûtu podle § 44 písm. a) zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní
zákona ã. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební
zákon“).
II. Souhlasí
se zafiazením „PoÏadavkÛ na zmûnu platného
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãany“ dle pfiílohy
tohoto usnesení do návrhu zadání zmûny ã. 4.
III. Povûfiuje
Radu obce a zástupce stavební a územnû
plánovací komise (Ing. ·imeãek a JUDr. Pod-
laha) k tomu, aby spolupracovali s pofiizova-
telem zmûny ã. 4 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãa-
ny jako „urãen˘ zastupitel“ ve smyslu
stavebního zákona.

USNESENÍ ã. 75/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo mezi obcí Psáry

ZE ZASTUPITELSTVA
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a spoleãností EKO-EKO, s.r.o. Pfiedmûtem
smlouvy je zpracování projektové dokumen-
tace na roz‰ífiení âOV Psáry za cenu celkem
546 210 Kã s DPH, z toho 39 000 Kã za
zpracování technické pomoci-studie,
296 000 Kã za zpracování projektové doku-
mentace v rozsahu pro územní rozhodnutí,
124 000 Kã za zaji‰tûní inÏen˘rské ãinnosti
pro vydání územního rozhodnutí. Pfied uza-
vfiením této smlouvy bude projednáno zkrá-
cení termínÛ plnûní.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o dílo.

USNESENÍ ã. 76/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní dodatku ã. 5 smlouvy o provozu âOV,
kanalizace, úpravny vody, vodojemu, vodo-
vodu a âS mezi obcí Psáry a Vodohospodáfi-
skou spoleãností Bene‰ov, s.r.o. Pfiedmûtem
dodatku je závazek provozovatele uhradit
obci nájemné 250 000 Kã za pronajatou
infrastrukturu. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
USNESENÍ ã. 77/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
metodiku pro zadávání vefiejn˘ch zakázek
podle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch
zakázkách vypracovanou finanãním v˘bo-
rem obce.
ll. Bere  na  vûdomí
zápisy z kontrol hospodafiení obce Psáry
a Základní a Matefiské ‰koly Psáry provede-
n˘ch finanãním v˘borem za 1. ãtvrtletí 2007.
Pfiipomínky k zápisu ze strany obce Psáry
a opatfiení k nápravû nedostatkÛ budou pro-
jednány v prÛbûhu následné kontroly za 2.
ãtvrtletí 2007. Ze strany Z· a M· Psáry
k zápisu Ïádné pfiipomínky nejsou.

USNESENÍ ã. 78/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
3. rozpoãtové opatfiení obce Psáry za rok
2007.

USNESENÍ ã. 79/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
se sídlem vznikajícího „Rodinného centra
Dolní Jirãany“ v ul. Spojovací 600, Psáry-
Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 80/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní Smlouvy o spolupráci ã. 2 mezi obcí
Psáry a Aulistav, s.r.o.  Pfiedmûtem smlouvy je
pfiíspûvek obci na rozvoj infrastruktury ve
v˘‰i celkem 3 549 600 Kã – v˘stavba II. a III.
etapy rodinn˘ch domÛ v lokalitû Skalka. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o spolupráci.

USNESENÍ ã. 81/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlenka zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

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

ZE ZASTUPITELSTVA
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1. Pokraãuje v˘stavba chodníkÛ ze zámkové dlaÏby v ul. Horní.
2. Seãení trávy podle komunikace II/105 a místních komunikací.
3. Seãení trávy na místních hfibitovech Psáry, Dolní Jirãany.
4. Seãení trávy v M· a Z· Dolní Jirãany.
5. Dokonãena realizace vodovodního fiadu a fiadu spla‰kové kanalizace vã. pfiípojek

v ul. DláÏdûná, Na Kopeãku, SportovcÛ, Slepá, Pod Skalou.
6. Dokonãena spla‰ková kanalizace v ul. Kutná vã. pfiípojek a ãást vodovodního fiadu.

Pokraãuje se v ul. V Tfie‰Àovce v realizaci spla‰kové kanalizace a prodlouÏení
vodovodního fiadu a pfiípojek.

7. Dokonãena realizace plynovodu a pfiípojek v ul. DláÏdûná, Na Kopeãku, Slepá, Pod
Skalou.

8. Zahájena oprava povrchu místních komunikací v ul. SportovcÛ, Horní, Hlavní, Sle-
pá, DláÏdûná, Na Kopeãku a Pod Skalou.

9. Pokraãujeme v opravách zafiízení v M· a Z·.
10. Dokonãuje se realizace vodovodního fiadu do ul. Javorová z ul. Hlavní.
11. Byla provedena oprava schodi‰tû pro koãárky pfied prodejnou v Dolních Jirãanech.
12. Byl likvidován porost bol‰evníku v chatafiské lokalitû Baba.
13. Byly profiezány vrby a jasan u komunikace II/105 proti Obecnímu úfiadu Psáry za

úãelem zlep‰ení v˘hledu v zatáãce ul. PraÏská.
14. Byl vyãi‰tûn potok v Dolních Jirãanech (u ·Èastn˘ch – ã.p. 52).
15. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a kolem kontejnerÛ recyklovan˘ch odpadÛ.

Ing. Vladimír Kadefiábek 

Co se v obci udûlalo?

Pfiipomínáme,
Ïe âNB vydala dne 2. 7. 2007 do obûhu novou bankovku nominální hodnoty 2000 Kã, vzor
2007. Od bankovek této hodnoty se li‰í v tûchto podstatn˘ch ochrann˘ch prvcích:
- letopoãet vyti‰tûn˘ na bankovce je 2007,
- podpis guvernéra banky „TÛma“,
- dvoubarevn˘ iridiscentní pruh pfiekr˘vající se zlaté a modré s opakujícími se ãíslicemi

2000,
- v dolní ãásti okraje a v ãástech tiskového obrazce Ïluté krouÏky,
- vodoznak tvofien vedle portrétu Emy Destinnové je‰tû bûloãarou ãíslicí 2000 s drobn˘m

ornamentem,
- ochrann˘ prouÏek má ‰ífiku 3 mm s opakujícím se ‰rafovan˘m negativním mikrotextem

âNB 2000 Kã a mûní barvu z hnûdofialové na zelenou,
- v ultrafialovém svûtle horní polovina hodnotového ãísla 2000 záfií zelenou barvou, dolní

polovina barvou oranÏovou.
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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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Stabilní sbûrn˘ dvÛr,
kter˘ se v Psárech nachází blízko Obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005 v‰em platiãÛm
odpadu, tedy obãanÛm obce Psáry i chatafiÛm. Samozfiejmû pod obec Psáry patfií i Dol-
ní Jirãany.
Otevfieno je: ve stfiedu od 15-18 hodin

v sobotu od  9-13 hodin
Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:
Pneumatiky – smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek (v men‰ím mnoÏství) –
papír a lepenka – sklo – rozpou‰tûdla – kyseliny – fotochemikálie – záfiivky a jiné
odpady obsahující rtuÈ – vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – olej
a tuky – barviva, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky – jiná nepouÏitá léãi-
va – baterie a akumulátory – vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení obsahující
nebezpeãné látky – plasty – kovy – biologicky rozloÏiteln˘ odpad, smûsn˘ komunální
odpad – objemn˘ odpad.
Pokud si nevíte rady,
podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umístûna u sbûrného dvora,
nebo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.
Pfiipomínáme: Novû jsou v obci umístûny oranÏové kontejnery, do nichÏ se vhazují
kartony, proto krabice, tzv. tetrapack, se uÏ nebudou vhazovat do Ïlut˘ch kontejnerÛ
pro plast. 

ZVEME V·ECHNY OBâANY DO DIVADLA

NA DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ VÁS ZVE OBECNÍ Ú¤AD PSÁRY.
VSTUPENKY DO DIVADLA NA JEZERCE NA P¤EDSTAVENÍ

KAVIÁR NEBO âOâKA SI MÒÎETE KOUPIT U PANÍ ·IMKOVÉ

NA OBECNÍM Ú¤ADù NEBO V KNIHOVNù – 
TELEFON: 241 940 454.
P¤EDSTAVENÍ SE KONÁ 21. LISTOPADU 2007 OD 19.00
HODIN A CENA VSTUPENKY JE 250 Kâ.
DOPRAVA JE ZAJI·TùNA.
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Jste uÏ pfiihlá‰eni v obci k trvalému pobytu?
Jak jistû v‰ichni víte z denního tisku a z televizního zpravodajství, nepro‰el vládou

návrh o zmûnû rozpoãtového urãení daní pro obce. To je pro nás velmi nepfiíjemné, pro-
toÏe jak v‰ichni víme, z více penûz se dá více investovat do potfieb na‰í obce.  V souãas-
né dobû (psáno 26. 9. 2007) chybí k pfiekroãení tfiítisícové  hranice pro pfierozdûlování
daÀov˘ch pfiíjmÛ obce pfiibliÏnû 80 osob, které se pfiihlásí k trvalému pobytu v na‰í obci.

Více na str. 18.

Proto mÛÏete pomoci i vy
S blíÏícím se koncem roku Ïádáme v‰echny obyvatele Psár a Dolních Jirãan, ktefií je‰-

tû nejsou v obci pfiihlá‰eni k trvalému pobytu, aby tak uãinili nejpozdûji do 31. 12. 2007.
PomÛÏete tím obci získat více penûz na investice.

Co se chystá 
na komunikacích místních i v okolí obce? 

Na internetov˘ch stránkách obce se ãasto ptáte na vûci kolem stavu a rekonstrukcí
komunikací místních, ale také na velké dopravní stavby v okolí obce. Zajímá vás, co nás
ãeká a hlavnû kdy. Také je vidût, Ïe nûkter˘m pod jedin˘ pojem „dálnice“ spl˘vá Silniã-
ní okruh kolem Prahy a dálnice D3 na jih. Celému tématu komunikací v obci i kolem ní
se proto chceme v pfií‰tím ãísle vûnovat ob‰írnûji. Máte-li jakékoliv dotazy z této oblasti,
po‰lete je do 15. listopadu na adresu uvedenou v tiráÏi, rádi je zodpovíme. 

AlespoÀ ve zkratce k jedné snad nejaktuálnûj‰í akci. Ulice Kutná v Psárech byla po
v˘stavbû inÏen˘rsk˘ch sítí uvedena v záfií do provozu. Stav této silnice III. tfiídy ve vlast-
nictví Stfiedoãeského kraje je sice o nûco lep‰í neÏ pfied opravou, není v‰ak definitivní. Její
úplná rekonstrukce od návsi v Psárech aÏ do Libfie je zafiazena do plánu akcí Stfiedoães-
kého kraje na rok 2008. 

AAUUTTOOŠŠKKOOLLAA
NNOOVVOOTTNNÝÝ ((OOHHRROOBBEECC))

NNeemmááttee jjaakk ssee kk nnáámm ddoossttaatt ––
nneevvaaddíí,, jjssmmee fflleexxiibbiillnníí 
aa vvyyzzvveeddnneemmee
vvááss vv mmííssttěě bbyyddlliiššttěě!!
TTeell:: 660033 4433 0000 1111
wwwwww..aauuttoosskkoollaannoovvoottnnyy..ccoomm

ÚÚPPRRAAVVAA AA
SSTTŘŘÍÍHHÁÁNNÍÍ PPSSŮŮ
PPssáárryy –– FFiinnsskkéé ddoommkkyy 117711
PPrraahhaa 11 –– PPššttrroossssoovvaa 55
PPrraahhaa 66 -- BBaazzoovvsskkééhhoo 66
ssttřřííhháánníí,, kkoouuppáánníí,, 
ssttřřííhháámmee ii oo vvííkkeenndduu aa vveeččeerr

% 660077 998811 224488
660088 997799 553399

INZERCE
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UPOZOR≈UJEME
uV prosinci 2007 konãí platnost obãan-

sk˘ch prÛkazÛ (OP) vydan˘ch v letech
1997-1998, a to i v pfiípadû, Ïe v nich
máte oznaãeno „neomezenû“. Nenechá-
vejte si jejich v˘mûnu na poslední chví-
li. Pokud budete mít neplatn˘ OP, mÛÏe-
te na to doplatit napfiíklad pfii jednání
v bankách, na úfiadech, s policií, na po‰-
tách aj.  – viz leták na str. 14.

uPozor také u fiidiãsk˘ch prÛkazÛ musíte
znát dobu jejich platnosti! âasto  zjistí-
te jejich pro‰lou platnost aÏ pfii silniãní
kontrole. 

uV obci jsou nové oranÏové kontejnery na
kartony, proto se obaly tetrapak nebudou
vhazovat do Ïlut˘ch kontejnerÛ na plast.

Policie âR, okresní
fieditelství Praha –
venkov

nabízí uplatnûní uchazeãÛm se zájmem
o policejní práci v pfiímém v˘konu sluÏby.
Policistou se mÛÏe stát obãan âR star‰í 18
let, bezúhonn˘,  s úpln˘m stfiedo‰kolsk˘m
vzdûláním s maturitou, musí b˘t fyzicky,
zdravotnû a du‰evnû zpÛsobil˘ pro pfiím˘
v˘kon sluÏby. Policie âR nabízí zajímavou
práci policistÛ v tûchto lokalitách: … âestli-
ce, Jílové u Prahy, Libãice, Odolena Voda,
¤íãany, Úvaly, Mní‰ek pod Brdy… Nabízí-
me moÏnost profesního rÛstu, dal‰ího vzdû-
lávání, dobré platové podmínky. V pfiípadû
splnûní uveden˘ch podmínek je moÏné se
pfiihlásit kaÏd˘ v‰ední den v dobû od 7.00 do
15.30 hod. na Policii âR okresním fieditel-
ství Praha-venkov, Zborovská 13, Praha 5.
Informace poskytneme ve stejnou dobu na
telefonním ãísle 974 882 400.

Je‰tû pfied topnou
sezonou 

by si mûl kaÏd˘ vyãistit kamna a sefiídit
kotel topení. Topí-li se pevn˘mi palivy,
zanesen˘ komín vede nejen ke ‰patnému
hofiení, ale roste i nebezpeãí vznícení sazí,
‰kvíry v komínovém plá‰ti zase hrozí vzni-
kem poÏáru na pÛdû.

Mezi nejãastûj‰í pfiíãiny vzniku tûchto
poÏárÛ patfií nesprávná obsluha topidla
(149 pfiípadÛ v roce 2006), manipulace se
Ïhav˘m popelem (101 pfiípadÛ), umístûní
hofilav˘ch látek v blízkosti topidla (83 pfií-
padÛ), nebo ‰patné umístûní ãi instalace
topidla (79 pfiípadÛ), dále zazdûn˘ trám
v komínû (68 pfiípadÛ), ãastou pfiíãinou
vzniku poÏáru byly také jiskry z komína
nebo vznícení sazí (133 poÏárÛ).  Staãí
zanedbání údrÏby nebo chvilka nepozor-
nosti a „ohniv˘ kohout“ mÛÏe „spolknout“
cel˘ vá‰ domov. Proto neu‰kodí, kdyÏ si
zopakujeme  základní pravidla uÏívání
topidel a komínÛ. Podrobnosti pfiiná‰íme
na stranû 25.

AKCE V KULTURNÍM 
CENTRU JESENICE
Pohádky pro dûti - nedûle od 10.00 hod.
21. 10. 2007 Pohádka o kouzelném ml˘nku
18. 11. 2007 O loupeÏníku Hrombácovi
16. 12. 2007 Rozmarná putování

Vánoãní koncert
19. listopadu 2007 - od 20.00 hod.
Václav HYB· se sólistkou Naìou Urbánkovou
vstupné 250 Kã

Cestou necestou -  Miroslav Donutil
6. prosince 2007 - od 20.00 hod.
vstupné 300 Kã

Vstupenky je moÏné zakoupit v pokladnû Obecního úfiadu Jesenice.
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Poãet obyvatel v Psárech dosáhl hranice
mûsta

Zatím jen podle jediné z trojice ãíseln˘ch fiad,
podle obecní evidence obyvatel, pfiekroãila na‰e obec
magickou hranici 3000 obyvatel, která opravÀuje
poÏádat o statut mûsta. Koncem záfií byla hlá‰ena
k pobytu 3001 osoba vãetnû 292 cizincÛ. Podle jiné
ãíselné fiady, evidence osob MV âR, bydlelo v Psá-
rech v polovinû záfií 2867 osob. Obec v‰ak dostává
peníze z daÀov˘ch v˘nosÛ podle fiady tfietí, dle statis-
tiky âeského statistického úfiadu. Pro v˘‰i pfiíjmu
obce v období od 1. 9 do 31. 8. následujícího roku je
rozhodující poãet obyvatel k 1. lednu daného roku.
K 1. lednu 2007 bylo podle âSÚ hlá‰eno v obci 2750
obyvatel, na konci roku 2007 to bude ale zhruba 2920
obyvatel. Ve skuteãnosti je nás daleko víc. Z novû
pfiistûhovan˘ch obyvatel je pfiihlá‰eno zhruba jen 60
% lidí, celkem Ïije tedy v obci o 20-30 % obyvatel
více, neÏ je hlá‰eno. Stfiízliv˘m odhadem je nepfiihlá-
‰eno 700 obyvatel. 

Obec po‰kozuje zákon o rozpoãtovém
urãení daní

V poslední dobû se o tomto zákonu mluví velmi
ãasto, malé obce proti nûmu hlasitû protestují. UÏ se
zdálo, Ïe od pfií‰tího roku bude novelou zmûnûn ve
prospûch obcí na‰í velikosti, na poslední chvíli uvnitfi
ODS novela narazila. Zde v okolí Prahy jsou dispro-
porce asi nejzfietelnûj‰í. Na lidi Ïijící na rÛzné stranû
téÏe ulice dostává Praha (tfieba mûstská ãást ·eberov-
Hrnãífie) skoro pûtkrát více neÏ sousední Jesenice,
Vestec nebo PrÛhonice. Proã? Mohou za to pfiepoãí-
távací koeficienty, kter˘mi se podíl z vybran˘ch daní
smûfiujících do obcí pfiepoãítává: Pro obce do 100
obyvatel má hodnotu jen 0,4213, ale pro Prahu
2,7611, tedy 6,55x vy‰‰í! Pro obce na‰í velikosti (od
1501 do 5000 obyvatel) je hodnota 0,5977, tedy
4,62x niÏ‰í neÏ v Praze.

Tady je dÛsledek: V mûstské ãásti Praha-Kfieslice
bydlelo k 1. 1. 2007 jen 610 obyvatel, v Psárech

2750, pfiesto Psáry dostanou ménû penûz! Poãítejme,
Ïe na‰e obec dostane na osobu 7200 Kã, celkem 19,8
mil. Kã. Praha na jednoho obyvatele Kfieslic dostane
2,7611/0,5977 x 7200= 33 260 Kã, celkem 20,2 mil.
Kã. Co vy na to?

Obec po‰kozují nepfiihlá‰ení spoluobãané
Aby toho nebylo málo, i z té trochy za obyvatele

Psár a Dolních Jirãan nám ukrojí ti, co zde nejsou
hlá‰eni. Podívejte se na absurdní dÛsledky: Tento rok
dostává obec za 2750 hlá‰en˘ch obyvatel dle v˘‰e
uvedeného v˘poãtu 19,8 mil Kã. Nepfiihlá‰ení obyva-
telé jsou vût‰inou hlá‰eni v Praze. Na pfiedpokláda-
n˘ch 700 u nás v obci Ïijících, av‰ak nepfiihlá‰en˘ch
obyvatel tak dostane Praha 23,3 mil. Kã, o 3,5
mil. Kã víc neÏ Psáry. BezdÛvodnû. To je absurdní,
Ïe? Apeluji proto na Vás, nenechte proudit peníze
tam, kam nepatfií, pomozte obci získat alespoÀ to
málo, co jí náleÏí.

Na závûr jeden pfiíklad, kter˘ se ãasto v poslední
dobû probírá: Obecní policie. Z daní jde vût‰ina do
státního rozpoãtu, do obcí jde jen 20,59 procent.
Vzhledem k v˘‰e popsanému nespravedlivému pfie-
rozdûlení jde z koruny Va‰ich daní do na‰í obce sot-
va desetník. Pfiitom povinností obce je zabezpeãit
plno vûcí: provozovat ‰kolu a ‰kolku, udrÏovat
a budovat cesty, chodníky, inÏen˘rské sítû a vefiejné
osvûtlení, svoz odpadu a mnoho dal‰ího. Za deset
procent daní je toho aÏ aÏ. Bezpeãnost by mûla pri-
márnû zabezpeãovat Policie âR. Neãekejte v tomto
smûru od obce zázraky. Nákup této sluÏby od obce
Jesenice v omezeném rozsahu je maximem moÏného.
Ov‰em z daní nepfiihlá‰en˘ch osob Ïijících v obci by
se zaplatila obecní policie v nepfietrÏitém reÏimu
a je‰tû by zbylo, jde asi o 5 mil. Kã roãnû.

Pfiihlaste se k pobytu je‰tû pfied koncem
roku, pomÛÏete obci, ve které Ïijete!

Jifií Janata

Pomozte obci,  aby obec
mohla  pomoci Vám
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Vzácn˘ch hostÛ se sjelo do ‰koly opravdu hodnû, 
chtûli vidût, co na‰e dûti umí, jak se pfiipravily, ale

také kdo za ve‰kerou pílí a organizací stojí. A proto-
Ïe se jednalo o vystoupení v‰ech dûtí, tedy i prvÀáã-
kÛ, ktefií byli ve ‰kole pouhé tfii t˘dny a uÏ pfiekvapi-
li sv˘m vystoupením, je jasné, Ïe tento projekt
vznikal uÏ o prázdninách.

Vstup stfieÏící zbrojífii v plné „polní“ a tfii dvorní
dámy hrající na starobylé hudební nástroje rozhodnû

slibovali pfiekvapení.
Za Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

byla pfiítomná PaedDr. Jifiina Tichá, fieditelka odboru
pfied‰kolního, základního a základního umûleckého
vzdûlávání. Jí jsme také poloÏili otázku, proã se na
dûti pfiijela podívat. „Mám na starosti základní ‰koly,
a tak mnû nedalo, abych se  nepfiijela podívat na pro-
gram, kter˘ uÏ od vstupních pomysln˘ch dvífiek
vypadá velmi slibnû. Navíc jsme na ministerstvo

KdyÏ se fiekne Václav, aneb
CO P¤IPRAVILA SLUNÍâKOVÁ ·KOLA

Dne 24. záfií 2007 to vypadalo ve Sluníãkové ‰kole jako na velk˘ch slavnostech.  V‰ichni hosté, ktefií
ten den pfiijeli,  byli slavnostnû vítáni historickou hudbou a doprovázeni urostl˘mi ‰ermífii, ve  v‰ech tfií-
dách  totiÏ probíhal slavnostní program nazvan˘ „A kdyÏ se fiekne Václav…“  Spoleãné vystoupení dûtí
z rÛzn˘ch tfiíd - a to i z matefiské ‰koly - se pak na závûr konalo na ‰kolním hfii‰ti pfied nádhern˘m histo-
rick˘m stanem.

Jak by ne, vÏdyÈ kostel v obci nese právû jméno sv. Václava a v záfií má pfiece svátek Václav…
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obdrÏeli ze ‰koly, tedy  od v‰ech ÏákÛ, pozvání, a to
se neodmítá, i kdyÏ pracovní  program mám velmi,
velmi naplnûn˘.“ 

Dále Jifiina Tichá zdÛraznila: „Rozhodnû chceme
podpofiit v‰echny ‰koly, co se t˘ãe vzdûlávání uãitelÛ
a podobnû, ale roz‰ífiení stávající budovy v Psárech
a nav˘‰ení penûz je bohuÏel v souãasné dobû v kom-
petenci obce. Pfiesto se dá nûjaká moÏnost najít na
ministerstvu financí. V‰ichni víme, Ïe pfiestalo fun-
govat odvûtvové fiízení a v‰e, co se t˘ká provozu, pfie-
‰lo na obce, tedy i ‰koly. A men‰í obce nemají na
v‰echno prostfiedky. Je to velk˘ problém, a rozhodnû
se bude muset fie‰it, protoÏe ‰kolní základní vzdûlání
patfií mezi ta nejdÛleÏitûj‰í nejzákladnûj‰í vzdûlání od
nûhoÏ se teprve následnû odvíjejí ‰koly vy‰‰í, akade-
mie, v˘zkumy…“

„Nadupan˘“ program
Náv‰tûvy se netajily tím, Ïe program je velmi

pûkn˘ a bohat˘. Byl rozdûlen˘ do dvou ãástí, nejdfií-
ve si hosté prohlédli dûtmi vyzdobenou ‰kolu a jejich
pfiekvapení v jednotliv˘ch tfiídách. Hosté  tak mohli
zhlédnout, jak vypadá pravé starobylé trÏi‰tû, kde
dûti pfiedvádûly a posléze prodávaly své v˘robky
jako svíãky, m˘dla, keramiku… nebo  se pfiíchozí pfií-

mo pohádkovû vloudili  do starodávné doby. A jak
jinak neÏ propojené s Václavem. 

V druhé ãásti pfiedvedli na ‰kolním hfii‰ti Ïáci
dynamická vystoupení s pohybem, propojená slovy
malého prÛvodce – prvÀáãka.  Svoji prezentaci si
nenechali ujít jak men‰í, tak vût‰í taneãníci. A nutno
dodat, Ïe aplaus posluchaãÛ byl znaãn˘. 

Scénáfi a reÏii slavnostního dne pfiipravila  fieditel-
ka ‰koly Mgr. Milena TrÛblová, choreografii taneã-
ních vystoupení Majka Veselá (o její ãinnosti se zmí-
níme nûkdy pfií‰tû). 

Poslední teãkou za programem bylo podûkování
fieditelky ‰koly v‰em dûtem, uãitelkám, ale i hostÛm
za pfiíjemné zpestfiení dne.  Úplnû na závûr pfiedala
slovo senátoru Parlamentu âR Jifiímu Oberfalzerovi,
kter˘ vysoce ocenil nejen pfiipraven˘ program, ale
také ãinnost ‰koly, a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe dûti jsou
v tûch nejlep‰ích rukou. Dûtem za v‰echny pfiítomné
podûkoval a fiekl: „Milí Ïáci, v‰ichni jste byli velmi
dobfie pfiipraveni a zvládli jste pfiedstavení na jedniã-
ku…., kdyÏ jsem chodil do ‰koly já, nemûli jsme
takovou volnost projevu, museli jsme sedût s rukama
za zády, ostatnû na to si vzpomenou urãitû nûktefií
va‰i prarodiãe. A to se nám moc nelíbilo. Moc vám
v‰em pfieji, abyste byli ve své ‰kole rádi a hodnû se
nauãili a abyste mohli po základní ‰kole studovat tak
dlouho, jak jen sami budete chtít.“  

A kdo v‰echno z hostÛ pfiijel? Napfiíklad ing. Eva
Tylová, zastupitelka hlavního mûsta Prahy, vedoucí
oddûlení komunikace z Ministerstva financí âR
Mgr. Ondfiej Jakob, starosta obce Jesenice ing. Zde-
nûk Pánek, místostarostka obce Jesenice Eva âmelí-
ková, zástupci rodiãÛ  a samozfiejmû pfiedstavitelé
na‰í obce. 

Starostka obce  Jana Valá‰ková podûkovala v‰em
hostÛm, ktefií se tohoto setkání zúãastnili: „Na‰í obci
bych chtûla popfiát, aby se nám podafiilo získat nûja-



·KOLA

21PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ¤ÍJEN 2007

ké finanãní prostfiedky, abychom mohli zrealizovat
pfií‰tí rok nástavbu matefiské ‰koly a uspokojili tak co
nejvíce rodiãÛ dûtí, jeÏ by mûly chodit do ‰kolky,
a aby se nám rovnûÏ podafiilo získat finanãní podpo-
ru k dostavbû ‰koly  -  druhého stupnû.“

Sluníãko svítilo, bylo krásné poãasí, pravé babí
léto a panovala pohodová nálada.

Proã právû „A kdyÏ se fiekne Václav…“?
Nejen fieditelka ‰koly, ale cel˘ pedagogick˘ sbor

pfiipravoval tento slavnostní program a náplÀ celo-
roãního projektu jiÏ o prázdninách. Jak sama fiíká:
„Pfiedev‰ím je v obci kostel sv. Václava a kostel byl
odjakÏiva spojen˘ s tradicí obce. Program jsme
nachystali uÏ spoleãnû s nov˘mi uãitelkami, které
k nám do ‰koly od záfií nastoupily. 

Dokonce i prvÀáãkové si pfiipravili pod vedením
uãitelky ·tûpánky nároãné pfiedstavení  nazvané Jak
Va‰ík putoval psársk˘m lesem  a bûhem tfií t˘dnÛ
‰kolní docházky jej dokázali pfiekrásnû nacviãit.

S projektem „A kdyÏ se fiekne Václav…“ byly
dûti seznámeny jiÏ pfied prázdninami a musím fiíci, Ïe
kaÏdé dítû vidí toto jméno jinak. Proto padla celá
fiada návrhÛ jako Václav Klaus, sv. Václav I. z dyna-
stie PfiemyslovcÛ, dal‰í Václavové  II., III., IV. – ten
poslední uÏ z dynastie LucemburkÛ, Václav Havel,
Václav Vydra, ale také Václav jako dûdeãek jedné
‰kolaãky. Inu pfiedstavy jsou rÛzné a i v na‰em okolí
máme plno VáclavÛ, ktefií jsou nám velmi blízcí.

Dûti tvofií, poznávají, malují a pozvolna se uãí
historii na‰í zemû.“

Na závûr na‰eho rozhovoru  fieditelka ‰koly
vzkázala: „Ráda bych pochválila v‰echny, protoÏe
byli skvûlí. Tím mám na mysli nejen úãinkující
a jejich uãitele, ale i milé obecenstvo a pozvané
hosty, ktefií zde zcela jistû pookfiáli a s úsmûvem
a pocitem ‰tûstí odjíÏdûli za sv˘mi pracovními
povinnostmi.“ 

Text a foto: mk

ZÁSTUPCI OBCÍ VARUJÍ
Zástupci okolních obcí se spojili a zaslali na pfiíslu‰ná ministerstva dopis (ministerstvo
‰kolství, ministerstvo financí aj.), v nûmÏ poukazují na to, Ïe kapacity ÏákÛ základních
‰kol a ‰kol matefisk˘ch se v na‰em regionu stále navy‰ují a prakticky jsou uÏ naplnûné
tak, Ïe umisÈování dûtí do ‰kol v blízkosti obce je v souãasné dobû témûfi nemoÏné
a bûhem nûkolika let s nárÛstem dûtí bude katastrofické. 
Mnohdy se stává, Ïe dûti tak zaÏívají traumata spojená s dojíÏdûním do ‰kol do vzdále-
né Prahy.
Úãelem tohoto dopisu je snaha iniciovat spoleãn˘ postup v‰ech subjektÛ, kter˘ch se to
t˘ká, vãetnû ministerstev a obcí, s cílem dosáhnout systémového fie‰ení problému. Staro-
stové pfiilehl˘ch obcí také nabízejí svoji pomoc i podporu a apelují na pfiíslu‰né subjekty,
aby si uvûdomily naléhavost pfiedkládaného problému i dÛsledky, které by nastaly pfii
odkladu systémového fie‰ení.
K dopisu je pfiiloÏena pfiíloha, ve které jsou tyto skuteãnosti zmapované.
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Seriál o tfiídûní a recyklaci
odpadÛ 8. díl: VyslouÏilé spotfiebiãe 

nepatfií do popelnice

Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení

Elektrospotfiebiãe jsou uÏ dlouhá
desetiletí nedílnou souãástí na‰eho Ïivo-
ta. UsnadÀují nám kaÏdodenní povin-
nosti, pomáhají pfii práci a starají se
o zábavu. Jejich v˘voj se neustále zry-
chluje a cenovû jsou ãím dál dostupnûj-
‰í. To v‰e s sebou ale pfiiná‰í i závaÏn˘
problém: co s nimi, kdyÏ doslouÏí? 

Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost
novela zákona o odpadech ã. 185/2001
Sb., která vymezila nové podmínky pro
nakládání s odpadem z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení. Novela, která
pfienesla do ãeského právního fiádu direkti-
vy Evropské unie, ukládá v˘robcÛm
a dovozcÛm elektrospotfiebiãÛ zajistit
a financovat zpûtn˘ odbûr, oddûlen˘ sbûr
a ekologické zpracování pouÏit˘ch elek-
trick˘ch a elektronick˘ch zafiízení od
obãanÛ i firem.

Za tímto úãelem zaloÏily v˘znamné fir-
my z oboru kolektivní systémy zaji‰Èující
zpûtn˘ odbûr, oddûlen˘ sbûr a ekologické
zpracování nefunkãních elektrozafiízení.
V̆ robci a dovozci, ktefií po 13. 8. 2005
neplní povinnost zpûtného odbûru, tj.
nejsou ãleny kolektivního systému nebo
nejsou individuálnû zapsáni v Seznamu
v˘robcÛ vedeného u Ministerstva Ïivotní-
ho prostfiedí âR, závaÏnû poru‰ují povin-
nosti dané zákonem, coÏ se mÛÏe negativ-
nû projevit pfii kontrolách âOI nebo âeské

inspekce Ïivotního prostfiedí. V‰echny
kolektivní systémy jsou ze zákona spoleã-
nosti neziskového charakteru.

Kolektivní systémy

1. ASEKOL
Spoleãnost ASEKOL, s.r.o., je nezisko-

vá spoleãnost, která provozuje kolektivní
systém zpûtného odbûru elektrozafiízení.
V prosinci 2005 byl ASEKOL zapsán
Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR jako
jedin˘ systém pro zpûtn˘ odbûr historic-
k˘ch elektrozafiízení ve skupinách 3, 4 a 7,
tj. v oblastech v˘poãetní, telekomunikaãní
a kanceláfiské techniky, spotfiební elektroni-
ky, hraãek a vybavení pro voln˘ ãas a sport.
ASEKOL je registrován jako kolektivní
systém i pro nová elektrozafiízení, a to ze
skupin 3, 4, 7, 8 (lékafiské pfiístroje) a 10
(v˘dejní automaty). ASEKOL má uzavfieny
smlouvy o zfiízení míst zpûtného odbûru
s 2140 mûsty a obcemi a 1031 servisy,
opravnami a prodejnami elektro. Vût‰í mûs-
ta mají sbûrn˘ch dvorÛ více, a proto proza-
tímních 3171 sbûrn˘ch míst zaruãuje
pokrytí více neÏ 82 % obyvatel âR. 

EKOLAMP
Spoleãnost EKOLAMP, s.r.o., je nezis-

ková spoleãnost zapsaná Ministerstvem
Ïivotního prostfiedí âR do Seznamu v˘rob-
cÛ jako provozovatel kolektivního systému,
kter˘ zaji‰Èuje oddûlen˘ sbûr, zpûtn˘ odbûr,
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zpracování, vyuÏití a odstranûní elektroza-
fiízení skupiny 5 – svûteln˘ch zdrojÛ a svíti-
del. EKOLAMP byl zaloÏen 30. kvûtna
2005 v˘znamn˘mi v˘robci osvûtlovací
techniky. V souãasné dobû smluvnû spolu-
pracuje s více neÏ 400 sbûrn˘mi dvory mûst
a obcí a témûfi 3000 dal‰ích obcí pokr˘vá
mobilním sbûrem. Sbûr svûteln˘ch zdrojÛ,
tj. trubicov˘ch a úsporn˘ch záfiivek a v˘bo-
jek a svítidel probíhá také prostfiednictvím
velkoobchodní a maloobchodní prodejní
sítû tûchto elektrozafiízení, která ãítá témûfi
800 provozoven na celém území âR.
EKOLAMP je kolektivní systém, kter˘ se
zavázal za své úãastníky sbírat v‰echna
pouÏitá elektrozafiízení skupiny 5, bez ohle-
du na znaãku a datum, kdy tato elektrozafií-
zení byla uvedena na trh.  

ELEKTROWIN
Spoleãnost ELEKTROWIN, a. s., byla

zaloÏena 25. kvûtna 2005 jako provozovatel
kolektivního systému zaji‰Èujícího oddûlen˘
sbûr, zpûtn˘ odbûr, zpracování, vyuÏití
a odstranûní elektrozafiízení a elektroodpa-
du. Zaji‰Èuje zpûtn˘ odbûr velk˘ch a mal˘ch
elektrospotfiebiãÛ a elektrick˘ch a elektro-
nick˘ch nástrojÛ. Spoleãnost je zaloÏena
a provozována jako nezisková, jejími akcio-
náfii jsou pfiední v˘robci velk˘ch a mal˘ch
domácích spotfiebiãÛ, které celoevropsky
tvofií 75 % vznikajícího elektroodpadu
z domácností. Prostfiednictvím 450 sbûr-
n˘ch dvorÛ, 1244 provozoven posledních
prodejcÛ a mobilních svozÛ zaji‰tûn˘ch
ve více neÏ 2600 obcích smluvnû pokr˘vá
pfies 80 % obyvatel âeské republiky.

Zpûtn˘ odbûr v âR a zahraniãí

Roãnû se v âeské republice vyproduku-

jí tisíce tun odpadu z elektrick˘ch a elek-
tronick˘ch v˘robkÛ. Vût‰ina z nich stále
konãí v popelnicích, kontejnerech nebo na
ãern˘ch skládkách.

Podle smûrnice Evropské unie musí
âeská republika do konce roku 2008
vybrat 4 kg vyslouÏil˘ch elektrozafiízení
z domácností na osobu a rok, jinak
budou následovat sankce. V souãasnosti se
u nás vyberou zhruba 2 kg elektroodpadu
na osobu a rok, v západní Evropû se v‰ak
prÛmûrná v˘‰e sbûru pohybuje kolem
9,6 kg. Nejlépe jsou na tom skandinávské
státy. Finové vyberou 12, Norové
13,5 a ·védové dokonce 14 kg elektrood-
padu na osobu a rok. V Belgii se sebere
témûfi 10 kg vyslouÏil˘ch elektrospotfiebi-
ãÛ. DÛvodem je hlub‰í tradice sbûru
vycházející z dlouhodobého pÛsobení
osvûty. 

V âeské republice se ve druhé polovinû
roku 2005 v podstatû zaãínalo od nuly.
ProtoÏe povûdomí obãanÛ o nutnosti sbûru
a recyklaci elektroodpadu bylo mizivé,
zaãaly ASEKOL, EKOLAMP a ELEK-
TROWIN okamÏitû pofiádat osvûtové
kampanû, které trvají dodnes. Aãkoliv
v porovnání s rokem 2005 do‰lo k nûkoli-
kanásobnému nárÛstu zpûtnû odebran˘ch
elektrozafiízení z domácností, stále za
západní Evropou v˘raznû pokulháváme. 

Systém financování historick˘ch elekt-
rozafiízení z domácností 

K financování sbûru, svozu a zpracová-
ní tzv. historick˘ch elektrozafiízení slouÏí
pfiíspûvek na recyklaci, tzv. recyklaãní
poplatek. Jedná se o finanãní ãástku, kte-
rou jsou  v˘robci a dovozci elektrozafiíze-
ní povinni odvádût, pro dané skupiny pfií-
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slu‰n˘m a Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí âR fiádnû zapsan˘m kolektivním
systémÛm na sbûr, svoz a zpracování jiÏ
nefunkãních historick˘ch elektrozafiízení.
V̆ ‰e pfiíspûvku na recyklaci je uvádûna
oddûlenû od ceny v˘robku a odpovídá
aktuální finanãní a technologické nároã-
nosti procesu sbûru a recyklace jednotli-
v˘ch druhÛ elektrozafiízení na území âR.

Finanãní zatíÏení se u jednotliv˘ch
v˘robkÛ li‰í. Napfiíklad u mobilního telefo-
nu ãiní pfiíspûvek pouhou korunu, u svûtel-
ného zdroje 6,20 Kã, u svítidla ãi digitální-
ho fotoaparátu 10 Kã, u mikrovlnné trouby
20 Kã, u poãítaãe 30 Kã, u praãky 90 Kã,
u televize 200 Kã a u ledniãky 300 Kã.   

Sbûrná místa

Existuje nûkolik zpÛsobÛ, jak ekologic-
ky naloÏit se star˘m elektrospotfiebiãem:
• Sbûrn˘ dvÛr –  zfiejmû nejlep‰í zpÛsob,

jak se vyslouÏilého elektrospotfiebiãe zba-
vit. Sbûrn˘ dvÛr máme v Psárech – na
stranû 15 a v rámeãku pod ãlánkem najde-

te, co v‰e mÛÏete odevzdat ve sbûrném
dvofie v Psárech. RovnûÏ je moÏno vyuÏít
tzv. mobilního sbûru odpadÛ, kdy obec
zajistí hromadn˘ sbûr a odvoz elektrood-
padu, pfiípadnû dal‰ích druhÛ odpadÛ. 

• Prodejny elektrozafiízení – jestliÏe se
v obchodû s elektrozafiízením rozhod-
nete koupit napfiíklad televizi nebo
praãku, trvejte na odebrání svého staré-
ho pfiístroje, na coÏ máte podle zákona
nárok. Prodejny uÏ dokonce zdarma
nabízí dovoz nového spotfiebiãe aÏ
domÛ vãetnû odvozu starého. Stejnû tak
mÛÏete v prodejnû zdarma odevzdat
pouÏité záfiivky pfii nákupu nov˘ch. 

• Opravny a servisy elektrospotfiebiãÛ –
i sem mÛÏete staré elektrozafiízení
dovézt. 
Dále se o zpûtnû odebrané elektrozafií-

zení postará jiÏ kolektivní systém. Vyfiaze-
né spotfiebiãe je dÛleÏité odevzdat kom-
pletní, coÏ recyklaci znaãnû usnadní,
a navíc tak lze pfiedejít zneãi‰tûní Ïivotní-
ho prostfiedí ‰kodliv˘mi látkami obsaÏen˘-
mi v elektrospotfiebiãi. 

CO JE TO TEDY SPOT¤EBNÍ ELEKTRONIKA?
– v‰echny druhy televizních pfiijímaãÛ
– ve‰kerá ostatní spotfiební elektronika vãetnû pfiíslu‰enství (napfi. videopfiehrávaãe, DVD pfie-

hrávaãe, radiopfiímaãe, vûÏe, kazetové magnetofony, domácí kina, reproduktory, dálkové
ovladaãe, sluchátka…)

– videokamery, digitální a analogové fotoaparáty vãetnû pfiíslu‰enství (blesky, teleobjektivy…)
– elektrické a elektronické hudební nástroje
– v‰echny druhy poãítaãov˘ch monitorÛ
– ostatní zafiízení v˘poãetní techniky (poãítaãe, notebooky, my‰, karty, klávesnice, optická

mechanika)
– telefonní pfiístroje, klasické, bezdrátové, mobilní, faxy a záznamníky
– tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulaãky
– herní konzole, videohry vãetnû ovladaãÛ (joysticky, gamepady …)
– elektrické hraãky (autodráhy, vláãky, RC modely…)

PROBLEMATIKA ODPADÒ
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HASIâI

S nastupující topnou sezonou pfiib˘vá více
poÏárÛ zavinûn˘ch lidskou nedbalostí. Tak
pozornû ãtûte, co je nutné pfiedem zajistit.

U plynov˘ch kotlÛ je nutná jak ãistota
komínov˘ch prÛduchÛ, tak pfiedepsaného tahu
komína. Mnoha ne‰tûstím mÛÏeme zabránit,
kdyÏ si sami zkontrolujete, zda máte fiádnû
upevnûn˘ koufiovod, zda není nûkde spotfiebiã
nebo koufiovod propálen˘ nebo zda fungují
uzávûry komínov˘ch dvífiek. UÏivatel je povi-
nen zajistit pravidelné odborné revize a kontro-
ly stavu spotfiebiãÛ nebo ãi‰tûní a kontroly
komínÛ podle jednotliv˘ch typÛ tepeln˘ch spo-
tfiebiãÛ. Zatímco u elektrick˘ch spotfiebiãÛ
mÛÏete leccos zkontrolovat sami (napfi. pfiívod-
ní ‰ÀÛry, zásuvky i dimenzování pojistek proti
pfiípadnému zkratu), pravidelnou prohlídku
u tepeln˘ch spotfiebiãÛ na plyn a revizi komínu
ponechejte radûji na odborníkovi. 

Pfii prvním zatopení v sezonû kotel a komín
radûji pfiíli‰ nenamáhejte a topte ménû intenzivnû.

Pfii samotném uÏívání topidel bychom
nemûli zapomenout na dodrÏování nûkolika
bezpeãnostních zásad:
Þ Zv˘‰enou pozornost je tfieba vûnovat správ-

né instalaci a údrÏbû topidel. VÏdy se fiiì-
te návodem v˘robce, kter˘ musí b˘t pfiipo-
jen k v˘robku. V Ïádném pfiípadû
neinstalujte topidla bez odborné pomoci.

Þ Topidla nepodrobujte jak˘mkoliv domácím
„vylep‰ením“ nebo úpravám, zvy‰uje se tím
riziko vzniku poÏáru, v˘buchu ãi jiného
ne‰tûstí. 

Þ VÏdy je tfieba dodrÏovat zásadu bezpeãné
vzdálenosti topidla od dal‰ích pfiedmûtÛ
v místnosti, stavebních konstrukcí a podla-

hov˘ch krytin. Neobsahuje-li návod na pou-
Ïití bliÏ‰í údaje, lze za bezpeãnou vzdále-
nost povaÏovat u spotfiebiãÛ na tuhá paliva
80 cm ve smûru hlavního sání a 20 cm
v ostatních smûrech. U spotfiebiãÛ na kapal-
ná a plynná paliva a u spotfiebiãÛ na elektfii-
nu je to 50 cm a 10 cm. Pokud není moÏné
bezpeãn˘ odstup dodrÏet, musíte zajistit
alespoÀ kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv
hofilavé látky a pfiedmûty, které se mohou
vznítit, (ba i obyãejn˘ hadr), skladujte
pokud moÏno co nejdále od topidel. V Ïád-
ném pfiípadû neodkládejte na topné ãi ohfiev-
né plochy jakékoliv hofilavé pfiedmûty.
Pozor zejména na barvy nebo laky!

Þ Topné tûleso na tuhá paliva zabezpeãte
ochrannou (nehofilavou) podloÏkou pod
topidlem, která znemoÏní vznícení podlahy
tvofiené hofilav˘mi materiály a zabrání také
Ïhav˘m uhlíkÛm vypadl˘m z kamen zapálit
okolní pfiedmûty. Ochranná podloÏka by
u v‰ech spotfiebiãÛ na tuhá paliva mûla pfie-
sahovat pÛdorys spotfiebiãe nejménû
o 30 cm pfied pfiikládacím a popelníkov˘m
otvorem a 30 cm na boãních stranách, v pfií-
padû tepelného spotfiebiãe k vafiení se jedná
o 60 krát 30 cm. U krbu jsou zásady je‰tû
pfiísnûj‰í (izolaãní podloÏka o 80 a 40 centi-
metrÛ). 

Þ Pokud máte plynové vytápûní, dodrÏujte
lhÛty revizí plynov˘ch spotfiebiãÛ a pravi-
delnû kontrolujte, zda správnû fungují.
Nebezpeãí hrozí zejména u otevfien˘ch spo-
tfiebiãÛ, kde pfii samovolném uvolÀování
plynu mÛÏe dojít k otravû. UÏivatelé ply-
nového kotle musí minimálnû jednou roãnû
zajistit kontrolu celého spalovacího proce-

Hasiãi radí, 
jak se pfiipravit na zimu
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su, ãistotou hofiákÛ poãínaje a funkcí pojist-
kového ventilu ãi termostatu konãe. 

Þ Topidla potfiebují pro svou správnou funkci
dostateãn˘ pfiívod vzduchu. U nûkter˘ch
druhÛ topidel (napfi. u karmy) hrozí v pfiípa-
dû nedostateãného odvûtrání vûtrání otrava
oxidem uhelnat˘m. 

Þ KaÏdé topidlo a komín je konstruováno
na urãit˘ druh paliva a jeho pouÏívání je
nutné dodrÏovat. Pokud pfiejdete z jednoho
druhu paliva na druh˘ (napfi. z plynového
vytápûní na topení dfievem), vÏdy si nechte
u odborníkÛ zkontrolovat, zda je vá‰ komín
pro tuto zmûnu vhodn˘. 

Þ Pro topení nepouÏívejte nic, co do kamen
nepatfií -  napfi. biologick˘ ãi jin˘ odpad
(sláma, umûlohmotné lahve apod.). To má
nejen nezanedbatelné ekologické dÛsledky,
ale zvy‰uje to riziko po‰kození kotle,
kamen, koufiovodu nebo komína, ãímÏ roste
i nebezpeãí vzniku poÏáru. 

Þ Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dfie-
va, komín se pfiitom zaná‰í vût‰ím mnoÏ-
stvím sazí a tím se zvy‰uje i riziko poÏáru. 

Þ Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapa-
lovat pomocí vysoce hofilav˘ch kapalin
(napfi. benzínu), vÏdy hrozí vznícení hofila-
v˘ch par a váÏné zranûní.

Þ V pfiípadû topidel na tuhá paliva dávejte
bedliv˘ pozor na Ïhav˘ popel. Nechte jej
zcela vychladnout a pak uloÏte do nehofila-
v˘ch nádob (napfi. kovu), které jsou neporu-
‰ené, uzavíratelné a umístûné v bezpeãné
vzdálenosti od hofilav˘ch látek a stavebních
konstrukcí z hofilav˘ch hmot. Vyvarujte se
ukládání Ïhavého popela do plastov˘ch
popelnic, ty se totiÏ mohou pak Ïárem zde-
formovat. KvÛli ‰patnému uloÏení popela
kaÏdoroãnû dochází k poÏárÛm nejen popel-
nic a kontejnerÛ, ale i obytn˘ch a hospodáfi-
sk˘ch budov. 

Þ Pamatujte, Ïe zkontrolovan˘ a dobfie vyãi‰-
tûn˘ a sefiízen˘ tepeln˘ spotfiebiã pfiiná‰í
nejen spolehlivûj‰í provoz a poÏadovan˘
v˘kon, ale i v˘znamnou úsporu paliva.

Þ Nesmí se v‰ak zapomínat ani na pfiipojené
komíny k tepeln˘m spotfiebiãÛm (zpravidla
svislá konstrukce s jedním nebo více otvory,
které slouÏí k odvodu koufie z tepeln˘ch spo-
tfiebiãÛ) a koufiovody (roura spojující kamna
se spalivovou cestou, respektive komínem). 

Þ Komíny a koufiovody s pfiipojen˘mi tepeln˘-
mi spotfiebiãi se musí udrÏovat v fiádném sta-
vebnû technickém stavu. Konkrétnû to zna-
mená napfiíklad udrÏování celistvosti
a neprody‰nosti komínového plá‰tû, i star‰í
komín by mûl b˘t fiádnû vyspárován a pokud
moÏno omítnut. PoÏáry ãasto vznikají napfií-
klad Ïhnutím trámÛ zazdûn˘ch v komínû
(obvyklé zejména u star‰ích staveb). 

Þ Koufiovod vedoucí z topidla do komínového
tûlesa musí b˘t správû izolován.

Þ Dbejte na fiádné zaústûní koufiovodu do
komína, dodrÏujte návody a technické pod-
mínky stanovené v˘robcem tepeln˘ch spo-
tfiebiãÛ. I v pfiípadû komína mÛÏe mít zane-
dbání neblahé následky. ·patné (netûsné)
zaústûní koufiovodu do komínového tûlesa
mÛÏe díky nekontrolovatelnému uvolÀování
zplodin zpÛsobit váÏné po‰kození zdraví.
NeudrÏovan˘ komín rovnûÏ zvy‰uje riziko
v˘buchu kamen. 

Þ Pamatujte, Ïe sebemen‰í neãistota v komínû
mÛÏe zpÛsobit velké nepfiíjemnosti, aÈ jiÏ
dlouhodobé Ïhnutí a následn˘ otevfien˘
poÏár, nebo otravu lidí jedovat˘m oxidem
uhelnat˘m. Pravidelné vymetání sazí
v komínû a vybírání odpadu by mûlo b˘t
proto samozfiejmostí, stejnû jako kontrola
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jeho technického stavu. Pro je‰tû pfiijatelné
zaji‰tûní bezpeãnosti byste mûli provést ãi‰-
tûní a kontroly komínÛ a topidel alespoÀ
pfied zaãátkem topné sezony a po jejím
skonãení. Pryã jsou ty doby, kdy kominík
obcházel dÛm od domu a sám si hlídal svÛj
rajon. Dnes fiádné ãi‰tûní a kontrolu komínÛ
si prostfiednictvím kominické firmy musí
zajistit majitelé objektÛ sami. 

Þ Aãkoliv ãi‰tûní vlastních komínÛ lze teore-
ticky provádût svépomocí, lep‰í je se spo-
lehnout na odborníky - kominíky. Ti by mûli
provést revizi komínu i v pfiípadû, Ïe se
chystáte ke komínu pfiipojit jak˘koliv spo-
tfiebiã, nebo hodláte zmûnit druh paliva.
O provedení ãi‰tûní vydá kominík doklad. 

Þ K poÏáru mÛÏe dojít i od nedostateãnû
zaji‰tûn˘ch ãi netûsn˘ch komínov˘ch dví-
fiek, z nichÏ pak mohou vylétat jiskry ãi
Ïhavé materiály. Vybírací dvífika u paty
komínu by nemûla b˘t nikdy umístûna
v obytn˘ch místnostech, pevnû uzavfiena
musí b˘t i vymetací dvífika na pÛdû. 

Þ PouÏívání komínÛ, u nichÏ byly zji‰tûny
závady, je zakázáno. 

Þ Zásada bezpeãné vzdálenosti platí také pro
komínové tûleso, hofilavé látky by od nûj
mûly b˘t v pÛdních prostorách vzdáleny
nejménû 1 metr - riziko zvy‰ují zejména
textil a seno. Do komínového zdiva nesmí
zasahovat ani k nûmu tûsnû pfiiléhat Ïádné
hofilavé stavební prvky (jako konstrukce
krovu, stropu, obloÏení apod.). 

Þ Pamatujte, Ïe za nezávadn˘ stav komínÛ
nese odpovûdnost správce nebo majitel
objektu, ne kominík. 

Þ Hasiãi mohou za ‰patnû vyãi‰tûn˘ komín
nebo jiné poru‰ení zásad bezpeãného provo-
zu topidel a komínÛ udûlit i desetitisícové
pokuty.

Þ V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû
urychlenû odstraÀte ve‰ker˘ hofilav˘ materiál
z blízkosti komínového tûlesa. Zavolejte hasi-
ãe na linku 150 nebo 112. PoÏár sazí v komí-
nû nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít

k jeho popraskání nebo dokonce v˘buchu. Do
pfiíjezdu hasiãÛ se mÛÏete pokusit zkrotit pla-
meny pomocí vhazování písku vymetacími
dvífiky nebo ze stfiechy do komína. 

Þ Pokud poÏár vznikne od topidla na plyn
nebo elektfiinu, musíte ze v‰eho nejdfiíve
vypnout pfiívod energie. I kdyÏ se vám
podafií oheÀ uhasit vlastními silami a budete
chtít uplatnit náhradu zpÛsobené ‰kody
u poji‰Èovny, mûli byste zavolat hasiãe-
vy‰etfiovatele. Pamatujte, Ïe ãas vûnovan˘
pozornému dodrÏování pravidel bezpeã-
ného nakládání s topidly a komíny se vám
mnohokrát vyplatí. DÛsledná preventivní
opatfiení ochrání zdraví va‰e i va‰ich dûtí
a zabezpeãí vá‰ majetek pfied poÏáry.

Þ Pfii uskladÀování uhlí, briket a dal‰ích top-
n˘ch látek dejte pozor na riziko samovzníce-
ní. Tyto materiály byste mûli skladovat tak,
aby nenavlhly nebo nebyly uskladnûny v pfií-
li‰ velk˘ch vrstvách (nad 1,5 m). Napfiíklad
v roce 2006 do‰lo samovznícením uhlí
k 109 poÏárÛm, celková ‰koda ãinila více neÏ
4 mil. Kã. Skladovací plocha musí b˘t pfied
naskladnûním fiádnû vyãi‰tûna a nenavlhlá.
Stûny uhelny fiádnû omítnuté, protoÏe napfi.
cihlová drÈ prokazatelnû urychluje proces
samovznícení. Uhlí skladujte oddûlenû od
ostatních paliv a vÏdy zvlá‰È novou naváÏku
od staré. V jeho blízkosti zamezte umístûní
zdrojÛ tepla - rozvody trubek od topení, páry
nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se
zdroji otevfieného ohnû (svíãka, cigareta,
zapalovaã) v blízkosti topiva. Pravidelnû
kontrolujte, zda nedochází k nárÛstu teploty
uvnitfi uskladnûného topiva. Pokud zjistíte, Ïe
se teplota v˘raznû zv˘‰ila (za kritickou mez
je povaÏováno 65 °C), uhlí pfieházejte nebo
pfieneste na volné místo, kde ho uskladnûte
do vrstvy vysoké maximálnû nûkolik desí-
tek cm a nechte ho vychladnout.

por. PhDr. Petr Kopáãek
tiskov˘ mluvãí

MV-G¤ HZS âR



Program muzea v Jílovém u Prahy – II. pololetí roku 2007

6. 10. – 27. 1. Z DARÒ MUZEU 2006 
tradiãní v˘stava darovan˘ch pfiedmûtÛ dobrovoln˘mi dárci za           
rok  2006 

20.10. – 25. 11. JÍLOVSKO OâIMA VOJTùCHA TOU·E 
v˘stava ke stému v˘roãí narození jílovského rodáka, uãitele a malífie 

3. 11. – 27.1. MERKUR – NESTÁRNOUCÍ STAVEBNICE 
prodejní v˘stava nejznámûj‰í ãeské hraãky

Doprovodn˘ program:
1. 12. VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DEN 
15. 12. VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DEN

Muzeum si vyhrazuje právo zmûny!

·TOLA sv. JOSEFA
duben–fiíjen: SO, NE, svátky 10–7 hod. 
ãervenec–srpen: také úter˘-pátek 13–17 hod. 
listopad–bfiezen: pro pfiedem objednané skupiny nad 7 osob 

·TOLA HALÍ¤E
Zatím pouze pro objednané skupiny nad 7 osob. Nebo pfii mimofiádn˘ch pfiíleÏitostech, kdy je ‰to-
la otevfiená pro vefiejnost (muzejní noc, turistické pochody, muzejní vycházky a semináfie, termíny
najdete v odkaze Aktuality).
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí obãané, v této spoleãenské kronice vás informujeme o spoleãenském dûní v Psárech
a v Dolních Jirãanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá Ïivotní jubilea. Chce-
te-li, aby byla redakce pfiítomna u va‰ich oslav, rádi va‰e pozvání pfiijmeme. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
Listopadovou jubilantku, máme jen jednu, to však neznamená, že oslavenci
nejsou. Jak již jsme se zmínili, v časopisu uveřejňujeme pouze „kulatá“

a „půlkulatá“ jubilea našich seniorů.

Ð MMiilluuššee TTaaččnneerroovváá oossllaavvíí sseeddmmddeessááttiinnyy..
Gratulujeme, i když trošku předem, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví

a věříme, že oslava se uskuteční v kruhu vašich nejbližších a známých. 

¨ Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

Kam za kulturou 
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…A NùCO PRO ZÁBAVU

Náv‰tûvu ‰toly sv. Josefa mimo pravidelné otevfiení a ‰toly Halífie je nutno objednat na telefonním
ãísle 241 950 791 nejménû tfii dny pfiedem. Z provozních dÛvodÛ (opravy a revize ‰toly, nesjízd-
nost komunikace apod.) mÛÏe b˘t ‰tola ve vámi poÏadovaném termínu uzavfiena. V tomto pfiípadû
vám nabídneme jin˘ nejblíÏe moÏn˘ termín.
Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí (pokud není svátkem): 
9–12 a 13–16 hod., ãerven–srpen 9–17 hod.

Dûtem
Nejmen‰í dûti mûly pfies prázdniny úkol

a dostali jsme jen 4 obrázky, které postupnû
otiskneme. Jak je vidût, hodnû jste cestovali po
na‰í vlasti. V‰em dûkujeme.

„Ná‰ pes Filípek“, podepsán Vojtí‰ek

·koláci, máme zde jednu opravu z minulé-
ho ãísla. Na otázku: víte, Ïe planet Sluneãní
soustavy je uÏ jenom osm? jsme uvefiejnili
chybnû odpovûì: správnû mûlo b˘t:

Merkur, Venu‰e, Zemû, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun.

Nyní máme pro vás hádanky, to abyste si
museli lámat hlavinky! Tak jdeme na to!
¤e‰ení najdete na stranû 31.

1. O marné práci se fiíká, Ïe je stejnû platná
jako nabírat vodu sítem. Z fyzikálního hlediska
v‰ak lze za urãit˘ch podmínek vodu sítem
nabrat a pfiená‰et ji v nûm. Kdy a jak?

2. Nedaleko bfiehu kotví loì a z její paluby
je spu‰tûn Ïebfiík. Îebfiík má 10 pfiíãek, které
jsou od sebe vzdálené 30 cm. Spodní pfiíãka se
dot˘ká hladiny. Za pfiílivu stoupá hladina
o 15 cm za hodinu. Za jak dlouho bude pod
vodou tfietí pfiíãka? 

3. Slova „krb, srp, drÈ, plÏ, hrb“ atd. jsou ze
sam˘ch souhlásek. Najdi ãtyfihláskové, pûti-
hláskové, ‰estihláskové slovo ze sam˘ch sou-
hlásek.

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

Svatební dary
Ti ãtyfii movitûj‰í str˘cové mûli jediného
synovce, kter˘ se Ïenil. A tak mu kaÏd˘ z nich
pfiinesl pfiekrásn˘ dar.
Str˘c Sládek z Plznû navigaci do auta. Str˘c
Jan je z Kladna, Záruba z Prahy. Zdenûk koupil
chladniãku, brnûnsk˘ str˘c digitální fotoaparát.
Celta mûl cestu na svatbu do Prahy del‰í neÏ
Jilsk˘. Dva str˘cové mají iniciály ze dvou stej-
n˘ch písmen. Jedním z darÛ je praãka. Co pfii-
nesl Stanislav, co Cyril?
Jaká jsou plná jména str˘cÛ, kde bydlí a jak˘
dar kaÏd˘ z nich pfiinesl?

¤e‰ení  - Na zahrádce (srpen 2007)

Vláìa Franti‰ek Jifií Robin
Jani‰ Klepáã Zlatník Pavlásek
rybíz borÛvky maliny meruÀka
okurky rajãata lilek hrá‰ek



VÒNù KO¤ENÍ

První zprávy o tomto kofiení pocházejí ze
6. století od byzantského lékafie jménem Aeti-
os. Arab‰tí lékafii se v‰ak zmiÀují o mu‰káto-
vém ofiechu aÏ ve století devátém, kdy ho
naz˘vali indickou drogou a pouÏívali jej jako
léãiva. Kromû léãiva byl znám˘ uÏ v 10. a 11.
století jako známé a hledané kofiení – tak ales-
poÀ dokládá písmo proslulého arabského
uãence Avicenny, lékafie hned nûkolika panov-
níkÛ.

A co je nejzajímavûj‰í? Jako pfiísadu do piva
ho znala abaty‰e Hildegarda.

O kofiení se bojovalo

KdyÏ Portugalec Vasco da Gama objevil
v roce 1498 námofiní cestu do Indie, poznali
portugal‰tí mofieplavci na indick˘ch ostrovech
na vlastní oãi mu‰kátovníky. Mezi „ostrovy
kofiení“ vládl ãil˘ obchod s mu‰kátov˘mi ofie-
chy, kter˘ provozovala tamûj‰í kníÏata. Portu-
galci si tak podmaÀovali jednu ostrovní fií‰i po
druhé, obsadili je, ovládli obchod s mu‰kátem

a pfiedev‰ím diktovali jeho ceny. Skoro celé
století (od roku 1524) trval tento gigantick˘
monopol, kter˘ byl spjat˘ i s dal‰ím kofiením,
pfiedev‰ím s vonn˘m hfiebíãkem.

Posléze byli Portugalci vytlaãeni Holanìa-
ny, ktefií omezili pûstování mu‰kátovníku jen
na ostrovy Banda a Amboina a ostatní plantáÏe
zniãili, aby mohli rozdûlit pozemky holand-
sk˘m pfiistûhovalcÛm. 

Z domorodcÛ se stali otroci, ktefií nesmûli
mu‰kátovník pûstovat, ale pro svoji potfiebu
mohli sbírat jen spadané plody. Kdo se odvá-
Ïil mu‰kátov˘ ofiech utrhnout, byla mu uÈata
ruka.

Mu‰kátovník byl pfiísnû stfieÏen a semena
(tedy mu‰kátov˘ ofií‰ek) byla pfii v˘vozu máãe-
na ve vápenné mléãné lázni, aby pozbyla klíãi-
vosti.

Bez pa‰ování to ne‰lo

Vypravuje se, Ïe semena mu‰kátovníku pfie-
nesl v dut˘ch podráÏkách francouzsk˘ guver-
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Mu‰kátov˘ 
ofií‰ek

Pfiirozen˘m místem v˘skytu mu‰kátovníku
pravého jsou dodnes Moluky a v‰echny ostrovy
kofiení kolem nich, patfiící dnes k Indonésii.
Semena (mu‰kátov˘ ofiech) dováÏeli uÏ ve stfie-

dovûku arab‰tí kupci.
Mu‰kátovník poskytuje dvojí kofiení: mu‰kátov˘ ofií‰ek je semeno ‰Èavna-

tého plodu, které obklopuje chrupavãit˘ mí‰ek – mu‰kátov˘ kvût.
Právû s tímto kofiením jsou spojena nemalá váleãná taÏení, ale i  pikle, kte-

ré pfiispûly k roz‰ífiení této drogy.



31PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ¤ÍJEN 2007

VÒNù KO¤ENÍ
nér ostrova Mauritius spolu se semeny hfiebíã-
kovce. Proto roku 1770 zaloÏili Francouzové
plantáÏe právû na ostrovû Mauritius. Podle sta-
r˘ch kronikáfiÛ se také totéÏ podafiilo jiÏ o tfii
roky dfiíve jistému Angliãanovi, kter˘ odnesl
nûkolik semen z Amboiny a zaloÏil plantáÏe na
ostrÛvku Penang poblíÏ Singapuru.

Hlavními areály pûstování je dnes Indoné-
sie, Malajsie, Indie a Srí Lanka.

Zralému vyloupanému semenu plodu (niko-
liv ofií‰ku) se fiíká mu‰kátov˘ ofií‰ek. 

Pfiekrásn˘ tropick˘ okrasn˘ strom má po
cel˘ rok zelenou kuÏelovitou korunu, která se
tyãí do v˘‰ky 8-16 metrÛ a kvete po cel˘ rok.

Plody mu‰kátovníku se otrhávají ruãnû nebo
se sráÏejí bambusov˘mi tyãemi. Z ãerstvû skli-
zen˘ch plodÛ se ihned odstraní duÏnatá vrstva
a pod ní se prstem nebo noÏem od semen oddû-
lí masit˘ mí‰ek tak, aby zÛstal neporu‰en˘
a tvofiil dvojlist. Masit˘ mí‰ek – mu‰kátov˘
kvût se su‰í na slunci nûkolik dnÛ. Mu‰kátov˘
ofiech zbaven˘ mí‰ku a obalen˘ slabou skofiáp-

kou se rovnûÏ su‰í na slunci nebo v su‰árnách.
Pak následuje postup, pfii nûmÏ se ofií‰ky tfiídí
do jakostních skupin, takÏe v obchodech najde-
me tato semena (ofií‰ky) vejãitá aÏ kulovitá od
25 do 27 mm. Na povrchu jsou síÈovitû Ïilnatá,
nahnûdle ‰edá a u vápnûn˘ch bûlavá, na pfiíã-
ném fiezu jsou mramorovaná bez dutin.

V kuchyni 

má v‰estranné vyuÏití. Strouhan˘ mu‰káto-
v˘ ofií‰ek se pouÏívá zejména do polévek (kré-
mová brokolicová, kvûtáková…), omáãek, ke
kofienûní du‰ené zeleniny. Nesmí chybût pfii
pfiípravû rÛzného masa, masov˘ch v˘varÛ, ale
i mouãníkÛ a peãiva.

V potravináfiském prÛmyslu se pak vyuÏívá
pfiedev‰ím do uzenin.

Je aÏ s podivem, jakou sloÏitou historií pro-
cházejí nûkterá kofiení, a jak obchodování
s nimi zpÛsobuje mnohdy nesváry mezi národy.

mk

¤e‰ení ze strany 29 a 32

¤e‰ení ze strany 29 a 32:
1. Dosáhne-li voda vlivem mrazu skupenství pevného.
2. Za pfiílivu stoupá i loì, takÏe poslední pfiíãka Ïebfiíku bude stále stejnû vysoko nad hladinou.
3. PlsÈ, skrz, prst, hrst, vstrã, chrstl. 

K¤ÍÎOVKA A SUDOKU
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K¤ÍÎOVKA, SUDOKU

OHNI·Tù
STAVEBNÍ
TECHNO-
LOGIE

DLOUHÁ
CHVÍLE

OCHUTIT
CHEM.ZN.
VICTORI V¯Mù·EK

SLOVENSKY
OSM

P¤EDLOÎKA DUMATI

âESKÉ
MùSTO

P¤EDLOÎKA
RÁMOVÁ
PILA

INIC.MALÍ¤E
HAJNÉHO
POVZBUZOVAT
TLESKÁNÍM

4

SRST NAD
KOPITY

CHRÁM

P¤EDLOÎKA

2

STAVITEL
3 CHEM.ZN.

KYSLÍKU
NùMECKY
MRTEV

TANEC

HUSPENINA
ZAMETÁM
KARTA
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SELENU

SPOJKA
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SOLM.SLABIKA
GEOEGRAFICKÁ
VRSTVA T¤ETIHOR
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ZVÍ¤E
BYTÍ

JEDNOTA
NÁBOÎENSKÁ
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SLEPICE

HOVOROVÉ
LÉPE
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¤ÍMSKY 50

CHEM.ZN.
UHLÍKU

HUDEBNÍ
SKUPINA

D¤ÍVùJ·Í
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STRAKONIC
A LIBERCE
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