
SLOVO ÚVODEM
Milí  obãané,
prázdninové

ãíslo jsme pojali
opravdu odpo-
ãinkovû, ale to
neznamená, Ïe
jsme nic nedûla-
li. V letních
dnech jsem
s ing. Kadefiáb-
kem projela Dol-

ní Jirãany a Psáry a rozhlédla jsem se po
va‰ich pfiedzahrádkách. Nûktefií z vás je
mají krásnû upravené, pfiestoÏe se jedná
o obecní majetek. Pomáháte tak vytváfiet
krásné prostfiedí plné kvûtin, rÛÏí i okras-
n˘ch dfievin. ProtoÏe opravdu bylo co
obdivovat, pfiineseme v pfií‰tím ãísle foto-
grafie z tûchto míst.

V pfií‰tím Zpravodaji vás také seznámí-
me uÏ podruhé s na‰ím sbûrn˘m dvorem
a dozvíte se, co v‰echno tam lze odloÏit.

A nyní uÏ  pár slov o tom, co se doãte-
te v tomto Zpravodaji. 

Obec Psáry pfievzala znak a vlajku, to je
snad nejdÛleÏitûj‰í novina. 

Jednu ãervnovou sobotu jsme pfiivítali
na Obecním úfiadû v Psárech miminka
s ãetn˘m doprovodem. Dostavila se také
starostka Jana Valá‰ková a do nového
Ïivota pfiivítal obãánky  Mgr. Jan Vrba.

Paní Ivana ·imková, která má organizová-
ní  vÏdy na starosti, byla tro‰inku nervózní,
aby v‰e dobfie dopadlo. A jako vÏdy to bez-
vadnû klaplo. Rozhodnû  by se to v‰echno
neobe‰lo bez pomoci ãlenek Sboru pro
obãanské záleÏitosti a dûtí, které tentokrá-
te za doprovodu Mgr. Markety MatûjÛ zaz-
pívaly nûkolik písní a posléze pohoupaly
mimãa. Kdo tedy pfiibyl do na‰í obce?
Ale‰, Pavel, Bohumil, Franti‰ek, Karolína,
Tomá‰, Eli‰ka, Johana, Adéla, Valérie,
Julie, Vanessa, Natálie, Timon, Marie,
Oldfiich, Tadeá‰ a ·tûpán.

Ohlédneme se je‰tû zpût za Dûtsk˘m
dnem, kter˘ opûtovnû pofiádali sportovci
a jak uvidíte z fotografií – i kdyÏ jen ãerno-
bíl˘ch – v‰ichni se náramnû bavili.

Také pfiineseme rozhovor s chatafikami
– tentokráte se v‰ak bude jednat o dvû
sleãny ‰kolou povinné.  Nejen dospûlí totiÏ
jezdí za pfiírodou do Jirãan!

NezapomeÀte sledovat zápisy z jednání
zastupitelstva, protoÏe  ãasto máte dotazy,
na které mÛÏete dostat odpovûdi právû
v tûchto zápisech. A pokud chcete telefon-
ní ãíslo na Obecní úfiad Psáry, vÏdycky ho
najdete v Psárském zpravodaji na stranû
2. Ostatnû nezapomeÀte, Ïe obec má i své
webové stránky www.psary.cz.

Monika Kábová
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Víte, Ïe… KdyÏ je v srpnu ráno hodnû rosy,
mají z toho radost vosy.
Co srpen nedovafií, záfií nedopeãe.
Boufika v záfií – na jafie mnoho snûhu.
Teplé záfií – dobfie se ovoci i vínu dafií.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
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ZE ZASTUPITELSTVA
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). Pfiedmû-
tem smlouvy je prodej dílu „a“ o v˘mûfie 154
m2 oddûlen˘ z pozemku parc. ã. 134/1,  k. ú.
Dolní 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. 
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 vlastnictví obce Psáry, za pozemek parc.
ã. 141/29 o v˘mûfie 574 m2,  v‰e k. ú.  Dol-
ní Jirãany.
II.  Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
kupní smlouvy.

USNESENÍ ã. 51/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
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‰tû-
ní strpení umístûní, zfiízení a provozování
stavby kNN ã. k. 352/34, 35 na pozemku
parc. ã. 343/83, k. ú. Dolní Jirãany. Vûcné
bfiemeno se zfiizuje za úplatu 500 Kã jedno-
rázovû.
III.  Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
na zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psá-
ry (povinn˘) a âEZ Distribuce, a. s.,  k umís-
tûní, provozování a údrÏbû kabelu NN na
pozemku parc. ã. 593/8, k. ú. Psáry. Vûcné
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ZE ZASTUPITELSTVA
bfiemeno se zfiizuje za úplatu 500 Kã jedno-
rázovû.
IV.  Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a manÏeli
RNDr. Richardem a Zdenkou Smolov˘mi na
pozemku parc. ã. 85/2,  k. ú. Psáry. Vûcné
bfiemeno se zfiizuje za úplatu 500 Kã jedno-
rázovû. 
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 Jir-
ãany.
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.

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
ãástku 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
15 000 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
2.617.20,- Kã k úãelu  zaji‰tûní, realizace
a financování 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.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 59/3-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l.  Schvaluje
návrh 2. zmûny rozpoãtu 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,
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 technopárty
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:
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Z RADY
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 Jirãanech
-  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

ãlen 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.“

Usnesení ze zasedání 
Rady obce Psáry ã. 11-2007
konaného dne 17. kvûtna 2007 v 18.00 hod.
na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 62/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Petrem Vlasákem – majitel pozemkÛ parc.
ã. 583/67 a 583/90, k. ú. Psáry, za cenu celkem
181 200  Kã. Po podpisu smlouvy ze strany
p. Vlasáka bude obcí Psáry udûlena v˘jimka
z Územního opatfiení obce Psáry ã. 2/2007,
o stavební uzávûfie.
2. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Pavlínou ·lepeckou – majitelka pozemku
parc. ã. 337/4, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu cel-
kem 174 800 Kã.

RO Usnesení ã. 63/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 1/2007 pro:
1/ manÏele Ing. Hanu a Josefa Blechovy –
pozemky parc. ã. 161/14 a 161/30, k. ú. Psáry,
2/ manÏele Oldfiicha a Hanu Ma‰kovy – poze-
mek parc. ã. 924/8, k. ú. Psáry,
3/ pí ·lepeckou – pozemek parc. ã. 337/4, k. ú.
Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 64/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 2/2007 pro:
1/ pí ·lepeckou – pozemek parc. ã. 337/4, k. ú.
Dolní Jirãany,

6 PSÁRSK¯
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Z RADY
RO Usnesení ã. 65/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Helclov˘mi, Bezruãova 1117/10,
Litomûfiice, za cenu celkem 12 984 Kã.
2. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli J. a M. KfiíÏov˘mi, Na Kopeãku 150,
Psáry, za cenu celkem 14 707 Kã.
3. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Svobodov˘mi, Na Kopeãku 80, Psá-
ry, za cenu celkem 23 657 Kã.
4. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Hrábkov˘mi, Na Kopeãku 45, Psáry,
za cenu celkem 23 657 Kã.
5. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Kytarov˘mi, Na Kopeãku 47, Psáry,
za cenu celkem 23 657 Kã.
6. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a paní Novákovou, Na Kopeãku 14, Psáry, za
cenu celkem 23 657 Kã.
7. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a paní Bur‰ovou, Jílovská 13, Psáry, za cenu
celkem 8215 Kã.
8. Schvaluje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 66/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku na uspofiádá-

ní oslav dûtského dne pro SDH Psáry + SK
Rapid Psáry ve v˘‰i 5000 Kã a pro SK âecho-
slovan Dolní Jirãany ve v˘‰i 5000 Kã.

RO Usnesení ã. 67/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi obcí Psáry a Spo-
leãenstvím vlastníkÛ jednotek ·tûdfiík 148 na
pronájem nebytov˘ch prostor – dílna. Mûsíãní
nájemné je stanoveno ve v˘‰i 2430 Kã.
2. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi obcí Psáry a Spo-
leãenstvím vlastníkÛ jednotek ·tûdfiík 151 na
pronájem spoleãn˘ch prostor – umístûní zesi-
lovaãe pro internetovou síÈ WI-FI. Roãní
nájemné je stanoveno ve v˘‰i 5000 Kã.

RO Usnesení ã. 68/11-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Bere na vûdomí
odborn˘ posudek - Souhrn odhadu po‰kození
Ïivotního prostfiedí a souvisejících ‰kod reali-
zací roz‰ífiené v˘stavby mrazírensk˘ch objek-
tÛ a infrastruktury v k.ú. Dolní Jirãany, obec
Psáry, vypracovaného Mgr. Michaelem Pondû-
líãkem.
2. Bere na vûdomí
informaci starostky J. Valá‰kové a Ing. J. Janaty
z vefiejného projednávání na Stavebním úfiadu
Jesenice dne 16. 5. 2007 a taktéÏ souhrn krokÛ,
kter˘mi jsou splnûny podmínky dané usnese-
ním zastupitelstva ã. 46/2-2007 a jsou blíÏe spe-
cifikovány v zápisu tohoto usnesení rady. 
3. Souhlasí
se zasláním souhlasného stanoviska obce
k zahájenému stavebnímu fiízení firmy Frost
Logistics, s.r.o., - terénní úpravy (val), sadové
úpravy a oplocení.
4. Souhlasí
se zaslání souhlasného stanoviska obce
k dodateãnému povolení zmûn stavby firmy
Frost Logistics, s.r.o., – stavba mrazírenské
a chladírenské haly vzhledem k stupni roze-
stavûnosti.

7PSÁRSK¯
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5. Schvaluje
znûní smlouvy o finanãním pfiíspûvku obci
uzavfiené mezi obcí Psáry a Frost Logistics,
s.r.o.
6. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a místostarosty
Mgr. Jana Vrbu a Milana Váchu podpisem
smlouvy o finanãním pfiíspûvku obci.
7. Povûfiuje
obecní úfiad zasláním poÏadavku obce Psáry
na Stavební úfiad Jesenice o zavedení takov˘ch
opatfiení, která zamezí, aby se  do budoucna
vylouãilo opakování podobného pokusu sta-
vebníkÛ obcházet podmínky územních roz-
hodnutí a stavebních povolení, pfiíp. se dostat
do konfliktu se závazn˘mi regulativy územní-
ho plánu obce Psáry. 

RO Usnesení ã. 69/11-2007
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. 12-2007
konaného dne 4. ãervna 2007 v 18.00 hod. 
na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 70/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy uzavfiené mezi obcí
Psáry a Pozemkov˘m fondem âR. Pfiedmûtem
smlouvy je pronájem pozemkÛ parc. ã. 621/1

a 621/4, k. ú. Dolní Jirãany, které jsou ve vlast-
nictví Pozemkového fondu âR.
2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 71/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 2/2007 pro:
1/ pí Kukalovou – pozemek parc. ã. 129/6, k. ú.
Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 72/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Svûtlíkov˘mi, Hlavní 73, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
2. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Marcelem a Petrem Skfiivanov˘mi, DláÏdûná
77, Psáry, za cenu celkem 23 657 Kã.
3. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Vesel˘mi, Hlavní 65, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
4. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a pí
Maartenovou (na základû plné moci zastoupe-
na p. Drabinou), Ke Studánce 1030, Orlová, za
cenu celkem 14 707 Kã.
5. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. Rabovsk˘m, Hlavní 90, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
6. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry

Z  RADY
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a manÏeli Kalouskov˘mi, Hlavní 105, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
7. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a paní Kolárovou, Horní 54, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
8. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a paní Dolanskou, DláÏdûná 78, Psáry, za cenu
celkem 8215 Kã.
9. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Taãnerov˘mi, DláÏdûná 110, Psáry,
za cenu celkem 23 657 Kã.
10. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. ÎiÏkou, Horní 36, Psáry, za cenu celkem
14 707 Kã.
11. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Rakov˘mi, Hlavní 66, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
12. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 73/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Povûfiuje
Rada obce Psáry povûfiuje ãlena rady obce
Ing. Jifiího Janatu zastupováním obce Psáry na
valn˘ch hromadách Svazku obcí pro dopravu
v praÏském jiÏním regionu, vãetnû volby orgá-
nÛ Svazku.
2. Povûfiuje
Rada obce Psáry povûfiuje ãlena rady obce
Ing. Jifiího Janatu zastupováním obce Psáry na
zasedáních SdruÏení obcí Klid, vãetnû volby
orgánÛ SdruÏení.

RO Usnesení ã. 74/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní smlouvy o pfiedání a ochranû datov˘ch
sad mezi obcí Psáry a Stfiedoãesk˘m krajem. 
2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy. 

RO Usnesení ã. 75/12-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od firmy
Stfiedoãeská údrÏba komunikací, s.r.o., na
opravu komunikací-recyklát v ulicích, kde se
budují inÏen˘rské sítû. 

RO Usnesení ã. 76/12-2007
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. 13-2007 
konaného dne 18. ãervna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 77/13-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. Zvolsk˘m, Hlavní 175, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
1. Schvaluje
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znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a p. âern˘m, Na Vítûzné pláni 1183/6, Praha 4,
za cenu celkem 6492 Kã.
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a pí
·vecovou, Hlavní 68, Psáry, za cenu celkem
14 707 Kã.
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Háchov˘mi, Hlavní 106, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
1. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a pí
Dvofiáãkovou, Hlavní 80, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
2. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 78/13-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 1/2007 pro:
1. Ing. Milana Hájíãka – pozemek parc.
ã. 410/22, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 79/13-2007
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.“

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. Dokonãená oprava bytu ã. 12 v  ã. 154 na Sídli‰ti ·tûdfiík.
2. V̆ mûna písku v pískovi‰tích a celkov˘ úklid dûtsk˘ch hfii‰È: Psáry, Sídli‰tû ·tûd-

fiík, sídli‰tû Stavingu, Dolní Jirãany.
3. Likvidace prorÛstající trávy v chodnících v ul. Pod Vápenkou, Jílovská, Cihláfiská.
4. Likvidace ãerné skládky u hfibitova Psáry.
5. Zhotovení nového chodníku v ul. Horní.
6. Oprava demolovan˘ch ãekáren MHD v ul. Psárská.
7. Doplnûní ukraden˘ch 2 kusÛ vpustí de‰Èové kanalizace v ul. Luãní.
8. Seãení trávy podél komunikace II/105 a místních komunikací. 

Seãení trávy na místních hfibitovech Psáry a Dolní Jirãany.
Seãení trávy v Matefiské ‰kole a Základní ‰kole Dolní Jirãany.

9. Pokraãuje se ve v˘stavbû spla‰kové kanalizace a vodovodu v ul. V Tfie‰Àovce,
Slepá, Kutná a plynovodu v ul. DláÏdûná, Na Kopeãku, Pod Skalou, Slepá.

10. Pokraãuje se v realizaci kanalizaãních a vodovodních pfiípojek v ul. Na Kopeãku,
DláÏdûná, Pod Skalou, Horní, Hlavní, SportovcÛ a Slepá.

11. Opravy zafiízení v základní ‰kole a matefiské ‰kole.
12. Byla provedena demolice stavby v Dolních Jirãanech.
13. Byla provedena montáÏ zpomalovacího pruhu v ul. Ve Vi‰niãkách.
14. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství, denní úklid kolem kontejnerÛ recyklova-

n˘ch odpadÛ.
15. Úprava místní komunikace v ul. Na Stráni za mÛstkem pfies potok.

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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ZNAK
Popis: V ãerveném ‰títû pod zelenou hlavou se

stfiíbrn˘m poloÏen˘m meãem se zlat˘m jílcem stfiíbr-
n˘ kráãející ohlíÏející se pes se zlatou zbrojí, jazy-
kem a obojkem mezi dvûma vyrÛstajícími stfiíbrn˘mi
kvádrovan˘mi vûÏemi s cimbufiím a ãern˘m gotic-
k˘m oknem. (Znak je pravidelnû  umístûn na obálce
Psárského zpravodaje.)

VLAJKA
Popis: List tvofií ‰est svisl˘ch pruhÛ, zelen˘ a stfií-

davû ãervené a bílé, v pomûru 2 : 1 :1 .4 .1 .1. 
V zeleném pruhu bíl˘ meã se Ïlut˘m jílcem hro-

tem nahoru, v prostfiedním ãerveném pruhu bíl˘ krá-
ãející ohlíÏející se pes se Ïlutou zbrojí, jazykem
a obojkem. Pomûr ‰ífiky k délce list je 2 : 3.

Pfii tvorbû návrhu znaku
vycházela firma Velebn˘ & syn z historicky prv-

ní zmínky pocházející z roku 1088 – darovací listiny
krále Vratislava.

V minulosti zde stávaly dvû tvrze: Do majetko-
v˘ch pomûrÛ v Psárech vÏdy zasahovali ãe‰tí králo-
vé. Jako první Vratislav, kter˘ daroval ãást obce Vy‰ehradské kapitule (roku 1088). Karel IV. daroval

ãást Zikmundu Vokovi z Vald‰tejna. Jifií z Podûbrad
(rok 1453) postoupil díl Psár Václavu Valeãovskému
z KnûÏmoztu. Ladislav Pohrobek (roku 1454) vrátil
tento díl opût univerzitû.

Pozn. red.: Fotografie jsou z pfiedání znaku a vlaj-
ky, které se uskuteãnilo v Poslanecké snûmovnû Par-
lamentu âR dne 28. 6. 2007. Znak a vlajku pfiedal
ing. Miloslav Vlãek zástupci obce Psáry Mgr. Janu
Vrbovi. Pfiedání byla rovnûÏ pfiítomna asistentka sta-
rostky Nikola Alferyová.

Poslanecká snûmovna udûlila na‰í
obci znak a vlajku

Dne 28. ãervna 2007 oficiálnû udûlil pfiedseda Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské
republiky ing. Miloslav Vlãek obci Psáry znak a vlajku.

Pfiedání se uskuteãnilo na základû návrhu, kter˘ vypracovala Heraldická a vexiologická
kanceláfi Velebn˘ & syn, a poté byl návrh projednán ve v˘boru pro vûdu, vzdûlání, kulturu,
mládeÏ a tûlov˘chovu, podv˘boru pro heraldiku a vexiologii tohoto v˘boru Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR.
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Obec Psáry pfiipravuje vypsání architekto-
nické soutûÏe na úpravu návsi v Dolních Jirãa-
nech. 

Pfiedmûtem soutûÏe bude zpracování archi-
tektonického  návrhu  dostavby a revitalizace
budoucího ·kolního námûstí (rozsah dle
mapy), vã. v˘stavby nové budovy ekologické
základní ‰koly II. stupnû s polyfunkãní tûloc-
viãnou a se zázemím pro volnoãasové aktivity
dûtí, mládeÏe a dospûl˘ch. Obec bude pfii
vyhlá‰ení soutûÏe spolupracovat s âeskou
komorou architektÛ (âKA). V souãasné dobû
se pfiipravují soutûÏní a zadávací podmínky,
které musí pfied vyhlá‰ením soutûÏe schválit
âKA. 

SoutûÏní návrhy bude posuzovat porota slo-
Ïená z autorizovan˘ch architektÛ a zástupcÛ
obce, která bude doplnûná o odborné poradce.
Porota posoudí v‰echny pfiedloÏené návrhy
a rozhodne o umístûní jednotliv˘ch soutûÏních
návrhÛ.

Obec zvefiejní v˘sledky soutûÏe v místním
i odborném tisku  a poãítá i s vefiejnou v˘stavou
soutûÏních návrhÛ. Zahájení soutûÏe se pfiedpo-
kládá v záfií 2007, její ukonãení v fiíjnu aÏ listo-
padu 2007. 

V˘tah ze zadání architektonické soutûÏe
Zámûr:

1. Vytvofiení pfiirozeného centra obce. 
2. Moderní pojetí s respektováním historického

rázu lokality (zejména kostela sv. Václava).
3. Vytvofiení místa setkávání obãanÛ s nabíd-

kou obchodÛ a sluÏeb.
4. Ekologická základní ‰kola I. a II. stupnû.
5. Vytvofiení spoleãenského centra obce.
6. Zklidnûní dopravy, pû‰í zóny.
7. Vefiejná zeleÀ doplnûná pfiíp. venkovním

umûleck˘m dílem, fontánou.
8. Energeticky úsporné budovy (pasivní, níz-

koenergetické, alternativní zdroje energie)

PoÏadované funkãní vyuÏití budov a ploch:
– základní ‰kola I. a II. stupnû, ‰kolní druÏina
– jídelna a tûlocviãna ve ‰kole s moÏností

polyfunkãního vyuÏití (sport, kultura, spole-
ãenské akce)

– hfii‰tû pro ‰kolu a mimo‰kolní ãinnost
– obchody, sluÏby, restaurace
– prÛchod okolo kostela a prÛchod do ulice

Javorová
– bezpeãn˘ pohyb ‰kolákÛ po námûstí
– cyklostezky
– parkovi‰tû

Architektonická soutûÏ – Pfiestavba 
a revitalizace budoucího ·kolního námûstí
v Dolních Jirãanech

Psársk˘ zpravodaj
Je dvoumûsíãník, letos vyjde je‰tû v mûsících fiíjnu a prosinci. I v tûchto ãíslech rádi uvítáme
krátké pfiíspûvky i milé dopisy a tû‰íme se na dal‰í spolupráci.  Uzávûrka dal‰ího, tedy fiíj-
nového ãísla, je do 10. záfií. Pfiispívat do ãasopisu mohou jak dospûlí, tak dûti.
Pro dal‰í vydání Psárského zpravodaje jsou uzávûrky vÏdy do 10. pfiedchozího mûsíce, to
znamená, Ïe do té doby musíme mít pohromadû ve‰keré podklady, a to vãetnû inzerce. Ve‰-
keré kontakty najdete v tiráÏi ãasopisu na stranû 2.
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Poté, co jsme vloni zaãali
jaksi „na zkou‰ku“ na  hfii‰ti
SK âechoslovan Dolní Jirãa-
ny pofiádat první dûtsk˘ den,
rozhodli jsme se jít do toho
letos naplno. Oã ménû má ná‰
volejbalov˘ oddíl sportov-
ních úspûchÛ,  o to více má
chuti nûco uÏiteãného dûlat,
obzvlá‰tû pro dûti. 

V sobotu 2. 6.  jsme zaãali
jiÏ dopoledne, aby dûti stihly
také okolní dûtské dny v Psárech a v Jese-
nici.  V‰echny soutûÏe fiídily pohádkové
bytosti, takÏe si dûti mohly splnit úkoly
a získat nûjaké soutûÏní body, napfiíklad
u ãernoknûÏníka, indiána, pavouãího
muÏe, rytífie, ãarodûjnice a mnoha dal‰ích.
Disciplíny byly zvoleny tak, aby je mohly
zvládnout i nejmen‰í dûti, pro vût‰í byla
pfiipravena pohádková bojová hra „O prsty

odsouzence“. Úkoly u ãarodûjnice, prin-
cezny i vodníka splnila vût‰ina dûtí lehce,
ale kdyÏ bylo nutno vzít katovi „prsty
odsouzence“, nûkteré dûti se i bály. Ov‰em
kdyÏ se z prstÛ vyklubaly klobásky, nûkte-
fií závodníci je ani nedonesli do cíle, ale
rovnou je snûdli.

Stejnû jako vloni nezklamali hasiãi, kte-
fií se pfiipojili do soutûÏí a potvrdili, Ïe spo-
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Dûtsk˘ den v Dolních Jirãanech
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lupracovat s nimi je radost.
Novinkou byly dûtské tram-
políny, které program v˘raznû
oÏivily. Díky sponzorsk˘m
darÛm místních organizací
jsme si mohli dovolit pozvat
dûti i jejich doprovod na malé
obãerstvení, takÏe kdyÏ
k tomu pfiiãteme podmanivou
hudbu, vûfiím, Ïe záÏitek byl
dokonal˘.

Na kaÏdého z témûfi stov-
ky dûtsk˘ch soutûÏících
ãekala na konci men‰í odmû-
na, pro vítûze pak byly pfii-
praveny hodnotnûj‰í ceny.
Pro odreagování po nároãn˘ch soutûÏích
mûly je‰tû dûti i rodiãe moÏnost vyzkou‰et
svoji ‰ikovnost pfii navlékání korálkÛ nebo
pfii netradiãních postupech zdobení textilií.

Vûfiím, Ïe po úspû‰ném druhém roãníku
jiÏ mÛÏeme fiíci, Ïe jsme zaloÏili tradici,
a budeme si spoleãnû pfiát, aby dlouho
vydrÏela.

Pfiipravil: Ing. Petr Ja‰ko

15PSÁRSK¯
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Aniãka s Maru‰kou jsou je‰tû ‰kolaãky,
ale o prázdninách se vÏdycky tû‰í na to, jak
budou v Dolních Jirãanech u své babiãky a
dûdeãka.  Je aÏ s podivem, jak dûti vnímají
krásu pfiírody zdej‰ích lesÛ.  A proã jsme
uskuteãnili rozhovor právû s nimi? Vyprovo-
koval nás k tomu dopis od  dûdeãka dûvãat,
kter˘ do zdej‰í lokality jezdí uÏ bezmála ãty-
fiicet let. 

Dûvãata, pfiedstavte se ãtenáfiÛm ãasopisu.
Marie: Je mi ãtrnáct let, jmenuji se Marie

Lusková a chodím do základní ‰koly v Praze,
kde také bydlím. Ze v‰eho nejvíc mám ráda pfií-
rodu, ráda sportuji a ráda sem jezdím za babiã-
kou a dûdeãkem. 

Aniãka: Je mi osm let, jmenuji se Anna
Lusková, také chodím do stejné základní ‰koly
jako Maru‰ka. Mám také ráda  pfiírodu, les
a ráda maluju. A fiíkají mi Aniãka.

Odkdy jezdíte na chatu do Dolních Jirãan? 
Marie: Od narození.
Aniãka: Taky od narození.
Jak se vám zde líbí?
Marie: Je to tady krásné, takov˘ klid a mám

to tady moc ráda. Z na‰í chaty vidíme rovnou
do lesa, kter˘ tûsnû navazuje na na‰i zahradu.

Aniãka: Mnû se líbí hlavnû ten les a ovzdu-
‰í a pak ptáãkové, ktefií tu jsou.

Jely byste radûji o prázdninách k mofii?
Marie:  Já ne, urãitû radûji k dûdeãkovi

a babiãce. KaÏdé prázdniny se sem tû‰ím. Ale
k mofii s rodiãi také jezdím.

Aniãka: Já taky chci sem, do Jirãan.
Máte tady nûjaké kamarády?
Marie: Mûla jsem tu kamarádku Báru, ale

ta sem uÏ moc nejezdí, a ani jiné kamarády
moc nemám. I kdyÏ obãas si sem vezmu nûja-
kou kamarádku z Prahy. Ty pak koukají, jaké je
to okolo na‰í chaty pûkné. A je‰tû tady máme
Michala a Honzu, to jsou vzdálení bratranci,
ktefií bydlí kousek pod námi.

Aniãka: Já tu mám dva kámo‰e a jednu
kámo‰ku Kláru. Ti dva kluci jsou Filip a Vojta.

UÏ vûdí, ãím budou
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Bydlí tady s námi  i ná‰ tfiílet˘
pes Dick, kter˘ má rád v‰echno
jídlo, ale hraãky hned rozkou‰e.

KdyÏ nemáte tolik kamarádÛ,
jak tedy trávíte tfieba jeden
prázdninov˘  den?

Marie: Pomáháme babiãce,
pak tfieba hrajeme volejbal, bad-
minton, chodíme na procházky
do lesa. âasto také jezdíme na
kole, které tu obû máme.

Aniãka: A já si je‰tû hraji
s barbínami a ãasto maluju. Ale
na kole jezdím jen na zahradû
a vím, Ïe musíme jezdit s helmou.

Maru‰ko, ãtenáfii si na stra-
nû 28 mohou pfieãíst tvoji slohovou práci psa-
nou právû o Jirãanech. Myslela jsi to dooprav-
dy, Ïe je zde pûkná pfiíroda?

Marie: Mûli jsme ve ‰kole spoustu témat
a nûktefií psali o místech, kam se rádi vracejí –
ale to byly spí‰e námûty na horory. A mû úplnû
jednodu‰e napadly Jirãany, to bylo jediné, co
mnû blesklo hlavou jako první. PÛsobí to tady
tak klidnû, snad protoÏe tu není plno lidí
a nekfiiãí tady kdekdo.

To chodíte ãasto do lesa?
Marie: V lese jsme ãasto i s Dickem, ale

máme ho vÏdycky na vodítku. Jednou ho tam
napadl i pobíhající velk˘ pes a pokousal ho na
tlapce. Nûktefií psi neposlouchají, a to není dob-
ré. Poslouchat by mûl kaÏd˘ pes. Také mnû
vadí, Ïe jsou v lese nûkdy odpadky. Ty tam pfie-
ce nepatfií!

Aniãka: Máme tady „svÛj“ les, kde stavíme
domeãky z mechu a ‰i‰ek a klacíkÛ. A dáváme
k domeãkÛm taky houby do zahrádky a víme,
Ïe je pak seÏerou slimáci a jiná zvífiátka. âasto
se pak k tûm domeãkÛm vracíme, ale jen kdyÏ
je najdeme. Je jich tam totiÏ víc.

Kdo na chatû vafií?
Marie: Klasicky babiãkovsky  –  to dovede

vafiit jen na‰e babiãka. A v˘bornû! Nûkdy jí
pomáháme.

Aniãka: Ani moc nepfiibereme, vybûháme

to pod na‰í tfie‰ní. Na tu dûdeãek narouboval
jednu vûtev Ïluté tfie‰nû, a tak máme dvouba-
revn˘ strom. Tfie‰nû máme ãervené a Ïluté.
A holky ze ‰koly taky jezdí k babiãce a mají
tam tfieba kryt˘ bazén, ale nemají to takové
jako my tady, anebo nemají ani zahradu, a ani
nemají tak dobré jahodové knedlíky jako my.
A ná‰ dûdeãek zase má na starosti nákupy.

Pofiád mluvíte o tom, Ïe máte rády pfiírodu,
znáte nûjaká zvífiátka, ptáãky, bylinky nebo
mot˘ly?

Marie: Babiãka tady má plno bylinek, tak jí
je pomáhám plít a znám jich uÏ docela hodnû.
S pfiírodou mû seznamují rodiãe i dûdeãek
s babiãkou.

Aniãka: Mûla jsem samé jedniãky, vyzna-
menání a pochvalu, tak znám plno ptáãkÛ
a mot˘lÛ. To mû uãí hlavnû dûdeãek. Znám
kosa, strakapouda, vrabce, s˘korky, otakárky,
paví oko, modrásky, ÏluÈásky, bûlásky a mot˘la
Emanuela a veverku i jeÏka.

Maru‰ka by chtûla jednou b˘t psycholoÏ-
kou, zajímá ji sociologie a psychologie, zatím
umí anglicky a nûmecky. 

Mlad‰í Aniãka se pokou‰í o angliãtinu
a francouz‰tinu a bude urãitû zubafikou,
docela hodnou, ale injekce pr˘ dávat nebude,
radûji nastfiíká zuby „vodiãkou“. Bude urãitû
opravovat zuby v‰em, i babiãce a dûdeãkovi.

Letní reportáÏ pfiipravila: mk

17PSÁRSK¯
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INZERCE

Lednice 
na Moravû

Leto‰ní zájezd KDU-âSL
MO Psáry se uskuteãnil dne
16. 6. 2007 a zúãastnilo se
ho 31 obyvatel na‰í obce.
Nav‰tívili jsme zámeck˘
areál v Lednici, jednu
z dvanácti ãesk˘ch pamá-
tek zapsan˘ch v seznamu
svûtového kulturního dûdic-
tví UNESCO. Poãasí nám pfiálo, a tak jsme stihli pfiedev‰ím dÛkladnou prohlídku
zámku, kter˘ slouÏil kníÏatÛm z Lichten‰tejnu jako letní reprezentaãní sídlo.

Potom jsme se vydali do rozsáhlého zámeckého parku, obdivovali kvûtinovou
v˘sadbu, barokní sochy, nádherné stromy a v‰udypfiítomné zákruty fieky Dyje
i tiché rybníky.

Témûfi v‰ichni jsme aspoÀ nakouk-
li do zámeckého skleníku a pak se ‰li
podívat na dal‰í atrakci parku, na
minaret.

Docela unavení, ale velice spoko-
jení jsme se nakonec se‰li u autobu-
su a vyrazili k domovu.

Pfií‰tû urãitû v‰ichni pojedeme zas
a uÏ teì se stra‰nû tû‰íme.

KDU-âSL MO Psáry
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Na‰e  Sbory dobrovoln˘ch
hasiãÛ na pfiedních místech

Îe bez dobrovoln˘ch hasiãÛ se obce neobe-
jdou, je jisté. Kromû zásahÛ spojen˘ch s hasiã-
kou tématikou posilují hasiãi i svoji fyziãku.
V Psárech a Dolních Jirãanech se tak jedná
hned o dva Sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ. A se
sportem souvisí i soutûÏe, z nichÏ vám v krát-
kosti pfiiná‰íme v˘sledky na‰ich „dobrákÛ“.

Okrsková soutûÏ na Radlíku konaná 
dne 19. 5. 2007
V kategorii muÏi:
1. místo: Dolní Jirãany I (platn˘ ãas 21:37)
2. místo: Dolní Jirãany II   (platn˘ ãas 22:44)
3. místo: Psáry I.               (platn˘ ãas 33:49)
4. místo: Psáry II.              (platn˘ ãas 35:69)

V kategorii Ïeny:
1. místo: Psáry                   (platn˘ ãas 32:53)

V˘sledky okresního kola poÏárního sportu,
Okrouhlo dne 16. 6. 2007
MuÏi:
1. místo: Dolní Jirãany A –

poÏární útok 25,47 – ‰tafeta 65,13, pfiebor    
jednotlivcÛ 70,09 – celkov˘ ãas 169,69

4. místo: Dolní Jirãany B –
poÏární útok 27,09 – ‰tafeta 73,60, pfiebor    
jednotlivcÛ 97,69 – celkov˘ ãas 198,38

ÎENY:
3. místo: Psáry –

poÏární útok 40,36 – ‰tafeta 82,05, pfiebor 
jednotlivcÛ 96,69 – celkov˘ ãas 219,10

Krajská soutûÏ v poÏárním sportu 
profesionálních a dobrovoln˘ch hasiãÛ 
ze Stfiedoãeského kraje
probûhla na sportovním stadionu u stanice
HZS v Nymburku ve dnech 19., 23. a 24.
ãervna 2007. SoutûÏe, kterou pofiádala HZS
Stfiedoãeského kraje a SdruÏení hasiãÛ âech,
Moravy a Slezska – kraj Stfiedoãesk˘ – se
zúãastnili vítûzové okresních kol jednotek
SDH a jednotky HZS. Vítûzové z krajského
kola se pak zúãastní republikové soutûÏe.

1. místo v poÏárním útoku SDH – muÏi
získal SDH Dolní Jirãany (PZ) s ãasem 24,03

4. místo – koneãné v˘sledky SHD – muÏi
(100m ‰tafeta, útok)

získal SDH Dolní Jirãany (PZ) s ãasem 213,24

V‰em zúãastnûn˘m hasiãÛm gratulujeme
a vûfiíme, Ïe nám po‰lou do redakce dal‰í foto-
grafie, abychom ãtenáfiÛm pfiiblíÏili jejich práci,
ale i sportovní ãinnost.
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V‰ichni velcí i malí ze Sluníãkové ‰koly se
rozcházeli na prázdniny s krásn˘m pocitem
z vydafiené Sluníãkové slavnosti, které pfiálo
i poãasí, a kde v‰echny dûti z matefiské
i základní ‰koly pfiedvedly, co se nauãily. I skfií-
tek ·kolníãek se divil, jak byl program  rozma-
nit˘. Ostatnû jako jsou rozmanité i záliby
a zájmy na‰ich dûtí. To bylo vidût nejen na
vystoupeních jednotliv˘ch tfiíd, ale také na
pfiedstaveních ‰kolních krouÏkÛ. Tleskali jsme
dûtem z krouÏku Taekwon-da, Pop baletu
(mal˘m „houbiãkám“ i star‰ím), Veselého zpí-
vání, Fléten, a to nebyly zdaleka v‰echny, které
ve ‰kole a ‰kolce máme. Vyvrcholením bylo
vystoupení 5. tfiídy, které zvedlo ze Ïidliãek
úplnû v‰echny, a stejnû tak nám slza ukápla pfii
louãení pfied‰koláãkÛ, ktefií uÏ od záfií nastupu-
jí do 1. tfiídy. PáÈáci i pfied‰koláci dostali krásné
dáreãky a my na‰im absolventÛm moc pfiejeme,
aby byli ve svém vzdûlávání úspû‰ní, rozvíjeli
své zájmy, a tû‰íme se, Ïe se pfiijdou ukázat

a pochlubit sv˘mi úspûchy, jako to ãiní jejich
pfiedchÛdci.

V Ïivotû dûtském jsou totiÏ okamÏiky, na
které se opravdu nezapomíná a kvÛli kter˘m se
pak vrací do „star˘ch znám˘ch míst“, i kdyÏ
jezdí do ‰koly jinam.  Jedním z nich je i neopa-
kovatelná atmosféra pfii tradici Posledního zvo-
nûní dûtí 5. tfiídy. Dûti slavnostnû odcházejí ze
‰koly za doprovodu oblíbené písniãky a jdou se
téÏ rozlouãit na obecní úfiad. Leto‰ním páÈákÛm
popfiála starostka Jana Valá‰ková hodnû ‰tûstí
a pfiipravila pro nû krásné pfiekvapení. KdyÏ
letûl na zem talífi pomalovan˘ sluníãky, dostal
‰ok nejen skfiítek ·kolníãek, ale i nûktefií páÈá-
ci. Teì mají schovan˘ stfiípek se sluníãkem na
památku. A nejen ten.

Ve ‰kole v‰ak o prázdninách není prázdno.
Na pÛdû jsme na‰li pfiipraven˘ slavnostní hodo-
kvas, asi se ná‰ skfiítek uÏ tû‰il, Ïe bude mít
klid, ale kdepak. Na prahu nového ‰kolního

Sluníãková ‰kola konãí a zase zaãíná 

Poslední zvonûní ÏákÛ 5. tfiídy ve ‰kolním roce 2006/2007
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roku uÏ se chystají rÛzné zajímavosti a projek-
ty. Jeden z nich pfiijde hned v záfií. I na‰i noví
prvÀáãkové, na které se moc tû‰íme, budou mít
moÏnost se zapojit do krásného projektu nazva-
ného „A kdyÏ se fiekne Václav...“ Jistû Vás také
napadlo hned nûkolik osobností nebo záÏitkÛ
spojen˘ch s tímto jménem. A na to, co napadne
v‰echno nás, se budete moci podívat 24. 9.
2007. Pozornû sledujte webové stránky a infor-
maãní místa na‰í ‰koly!

Pfiejeme v‰em na‰im ‰koláãkÛm, aby se jim
v novém ‰kolním roce dafiilo a aby opût
v rodinném kruhu vymysleli ty nejnápaditûj‰í
v˘robky do Sluníãkov˘ch rodinn˘ch soutûÏí.
UÏ se moc tû‰íme!

Jak se starostka obce louãila se Ïáky 5. tfiídy PáÈáci zazpívali anglickou písniãku ze svého úspû‰-
ného vystoupení na Sluníãkové slavnosti

Zasedání poslancÛ v Parlamentu âR zaÏil ve skuteã-
nosti málokdo

Velk˘m záÏitkem pro páÈáky byl projektov˘ den, v rámci kterého nav‰tívily dûti Parlament âR, prohlédly si praÏ-
ské památky a popovídaly si anglicky s cizinci na Karlovû mostû
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Roãní plán Z· a M· Psáry 
na ‰kolní rok 2007/2008

I. POLOLETÍ 

záfií 03. 09. Slavnostní zahájení nového ‰kolního roku v Z·, M· – 8.00 hod.
11. 09. Tfiídní schÛzky v jednotliv˘ch tfiídách Z· od 17.00 hod.
19. 09. Muzeum policie - dopravní hfii‰tû pro pfied‰koláky a 1. tfi. Z·
24. 09. Projekt „A kdyÏ se fiekne Václav“
27. 09. Divadlo pro M· – ·ípková RÛÏenka

28. 09. Den ãeské státnosti – státní svátek

fiíjen Zahájení v˘uky plavání 
Zahájení v˘uky TV pro dûti Z· v Domovû Laguna (nepravidelnû i pro dûti M·)

01. 10. Vyhlá‰ení rodinné soutûÏe „O nejvoÀavûj‰í staroãeskou ozdobu pro skfiítkÛv 
vánoãní stromeãek a o nejtfipytivûj‰í vánoãní ozdobu pro velk˘ vánoãní strom       
vrány Jifiiny“ (uzávûrka 23. 11.)

03. 10. Divadlo pro M· a 1. tfi. – Dfievorubec
10. 10. JeÏek a jeho kamarádi – projekt pro pfied‰koláky
11. 10. Divadlo pro Z· (2. – 5. tfi.) – Alenka v fií‰i divÛ (Divadlo Komedie)
11. 10. Ptaãí krmítko – projekt pro 1. tfi. Z·
22. 10. Den otevfien˘ch dvefií v Z· a M· (moÏnost úãasti ve v˘uce)

25. a 26. 10.   Podzimní prázdniny

28. 10. Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu 1918 – státní svátek

30. 10. Divadlo pro M· – O Plaváãkovi

listopad Pedagogická praxe studentÛ PF UK
05. 11. Divadlo M· – „Slepiãka Oldfii‰ka“ 
13. 11. „Co uÏ umíme?“ – pfiedstavení pro rodiãe prvÀáãkÛ – 16.30 hod.
15. 11. Tfiídní schÛzky v Z· – I. ãtvrtletí, od 17.00 hod.

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

22. 11. Pûvecká soutûÏ „O veselou notiãku skfiítka ·kolníãka“– Z· 
23. 11. Uzávûrka velké rodinné soutûÏe „O nejvoÀavûj‰í staroãeskou ozdobu pro skfiítkÛv 

vánoãní stromeãek a o nejtfipytivûj‰í vánoãní ozdobu pro velk˘ vánoãní strom 
vrány Jifiiny“

26. 11. Pfiekvapení nejen se zvífiátky (M·, Z·)
26. 11. Pedagogická rada I. ãtvrtletí
30. 11. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ velké rodinné soutûÏe pro M· i Z· „O nejvoÀavûj‰í staroãeskou

ozdobu pro skfiítkÛv vánoãní stromeãek a o nejtfipytivûj‰í vánoãní ozdobu 
pro velk˘ vánoãní strom vrány Jifiiny“ 

prosinec
05. 12. „Jestlipak nám Mikulá‰ nûco nadûlí?“ – nadílka opravdového Mikulá‰e, ãertÛ 

a andûlÛ v Z· i M· 
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10. 12. Vánoãní pfiedstavení pro rodiãe (1. tfi., 2. tfi. – 16.30 hod.) 
12. 12. KC Novodvorská – Vánoãní pfiíbûh (M· – pfied‰koláci, 1. tfi.)
12. 12. Vánoãní pfiedstavení pro rodiãe (3. – 5. tfi. – 16.30 hod.) 
13. 12. Vánoãní pfiedstavení pro rodiãe M· (My‰iãky – 16.30 hod.,

Sluníãka a Mot˘lci v 16.00 hod.)
20. 12. Vánoãní zpívání v kostele sv. Václava, v 18.30 hod.

22. 12. 2007 – 02. 01. 2008 Vánoãní prázdniny

leden 01. 01. 08 Den obnovy samostatného ãeského státu – státní svátek

02. 01. Zahájení provozu M· (stfieda)
03. 01. První ‰kolní den Z· v novém roce (ãtvrtek)
08. 01. Divadlo M· – „Kráska a netvor“
14. 01. Talentové zkou‰ky pro zájemce o studium na osmilet˘ch umûleck˘ch stfiedních ‰kolách 
15. 01. Tfiídní schÛzky v Z· – I. pololetí, v 17.00 hod.
21. 01. Pedagogická rada I. pololetí
29. 01. Zápis do 1. tfiíd Z· na ‰kolní rok 2008/2009 v budovû Z·, 

14.00 – 18.00 hod.
31. 01. Vysvûdãení za I. pololetí

(pololetní prázdniny 01. 02.)

INZERCE

·KOLA

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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Svoji kanceláfi vozí stále s sebou
Poprvé se Miroslav Pek zajímal o bydlení v Dolních Jirãanech poãátkem sedmdesát˘ch let

minulého století. V cihelnû, kde chtûl pracovat, nabízeli tenkrát byty. Jak sám fiíká, bylo mu
tehdy doporuãeno, aby si na‰el práci a bydlení na Kladnû. Ale do Psár se nakonec pfiece jen
odstûhoval, to se psal uÏ rok 2000. V souãasné dobû je poji‰Èovacím agentem a tvrdí: Nehoda
je náhoda, mÛÏe potkat kaÏdého, a je náhoda, kdyÏ se nehoda nedá pfiedem pojistit. 

Pane Peku, co vás nakonec vedlo k tomu, Ïe
jste se pfiece jenom ocitl v Psárech?

Pfiedev‰ím krásná krajina plná zelenû a pak také
pfiedpoklad pfiíjemného bydlení. Jen kdyby nebyla
cesta z Prahy stále ucpaná, a o pÛlnoci jel je‰tû jeden
autobus navíc, pak by to bylo skoro ideální. A proto-
Ïe svoji minikanceláfi vozím stále s sebou a autem
jezdím velmi ãasto, vím, co takové cestování obná‰í.

Jaká je va‰e profese? 
Lidé nás znají jako „poji‰Èováky“, já sám své

funkci fiíkám poji‰Èovací agent. Oficiálnû se zpoãátku
fiíkalo finanãní a poji‰Èovací poradce, ale u nás se tato
verze pracovního zafiazení nechytila. Rozhodnû je
v‰ak rozdíl v názvech, jako je likvidátor ãi samostat-
n˘ likvidátor, na rozdíl od poji‰Èovacích agentÛ, ktefií
uzavírají pojistné smlouvy. Lidé i média dávají pod
pojem „poji‰Èovák“ v‰e, co k poji‰Èovnû patfií. Agent
poji‰tûní vysvûtluje, pfiipravuje, sepisuje, dává infor-
mace, zafiizuje v‰e potfiebné pro klienta, stará se o nûj
i dále po sepsání smlouvy. Nebo by to tak správnû
dûlat mûl. Na druhém pólu je likvidátor, ten vyfiizuje
‰kody. V‰ichni jsme ov‰em fiádnû registrovaní (uklá-
dá nám to zákon o poji‰Èovnictví, kter˘ platí od loÀ-
ského roku). Ostatnû, o tom hovofií i internetové
stránky poji‰Èoven. Tam mÛÏete najít jména v‰ech
registrovan˘ch agentÛ vãetnû adres a telefonÛ a kaÏ-
d˘ se mÛÏe pfiesvûdãit, Ïe jedná s agentem, a ne
s podvodníkem. A napfiíklad v na‰í poji‰Èovnû práci
likvidátorÛ kontroluje i agent, kter˘ pojistku spravu-
je, a vyjádfiení klienta o spokojenosti s prací likvidá-
tora a náhradou ‰kody dává do hlá‰ení.

Mám tomu rozumût tak, Ïe kdyÏ uzavíráte
s potencionálními zákazníky smlouvu, hned jim
sdûlíte, co mají udûlat, pokud dojde k nûjaké
pojistné události? Kam se mají obrátit?

Já to fie‰ím tak, Ïe jim fieknu, aÈ se obrátí na mû,
protoÏe jsem jejich osobní agent, starám se o jejich
pojistky. Pokud k nûjaké takové situaci dojde, klient

se se mnou spojí, poradím, jak hlá‰ení ‰kody vyplnit,
nebo je vyplním s klientem. On má pak moÏnost
v˘bûru. Buì si toto hlá‰ení po‰le internetem nebo
po‰tou, nebo zajistím odeslání sám. Vût‰ina klientÛ to
fie‰í osobním setkáním, sedneme si spoleãnû a vypí-
‰eme pojistnou událost a poji‰Èovna pak následnû
urãí, kdo bude likvidátorem. I kdyÏ v dne‰ní dobû si
obãané mohou vybrat likvidátora sami, tfieba ho
mohou najít v soupisu likvidátorÛ, ktefií jsou umístû-
ni na internetu pod ministerstvem financí.

V poji‰Èovnictví se pohybujete bezmála dvacet
let a svoje klienty uÏ poãítáte na tisíce. Zmûnilo se
od té doby nûco? V kaÏdé pojistné smlouvû je stá-
le plno „bodÛ“, kter˘m obãan-laik nerozumí,
i kdyÏ smlouvu proãte. Sv˘m podpisem v‰ak stvr-
zuje, Ïe se smlouvou souhlasí.

Samozfiejmû, zmûnily se druhy pojistek, upravily
se ceny, ale hlavnû se musel zmûnit pfiístup „poji‰Èo-
vákÛ“ vÛãi klientÛm. A kdyÏ mluvíte o tûch „bodech“
– tak kaÏd˘ poji‰Èovací agent by mûl umût vysvûtlit,
co v‰e znamenají. To se ov‰em stane pouze v pfiípadû
osobního kontaktu. Já fiíkám – je to právniãina. 

Dnes uÏ mají lidé zájem, aby byla smlouva pro nû
jak v˘hodná, tak levná, chtûjí znát rÛzné nabídky
a detaily rÛzného poji‰tûní.

TakÏe to nefunguje tak, Ïe lidi prostû „ukecá-
te“ k nejdraÏ‰ímu poji‰tûní? KdyÏ totiÏ vidím
poji‰Èovacího agenta, rychle prchám, mám z pfied-
chozích let zku‰enosti, Ïe za kaÏdou cenu chtûl
poji‰Èovák uspût.

To v Ïádném pfiípadû nelze. To bych mohl udûlat
jen jednou a uÏ by ke mnû nikdo nepfii‰el. Mám zájem
nejen na provizi, kterou získám za uzavfiení pojistky,
ale pfiedev‰ím chci, aby se mi klienti stále vraceli, a já
byl takfiíkajíc jejich rodinn˘m poji‰Èovákem. Pak to
má smysl, znám jejich rodinnou situaci a vím co a jak
pojistit. Ale i poji‰Èovák je jenom ãlovûk.

Lidé jsou uÏ dnes mnohem vyspûlej‰í a mnohdy
si – neÏ si udûlají pojistku – zjistí, jak to ve které
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poji‰Èovnû funguje, kde jsou jaké v˘hody, jak kvalit-
nû poji‰Èovny uhradí ‰kody, a to je dÛleÏité vûdût,
a pak teprve se rozhodou pro tu ãi onu poji‰Èovnu.
Agent vysvûtlí a poradí, ale klient se musí rozhod-
nout. Tak napfiíklad u pojistky auta, kromû povinné-
ho ruãení, záleÏí na tom, zdali: chce klient navíc poji-
stit skla? Nabízíme nejen poji‰tûní pfiedního skla, ale
i boãní a zadní. GaráÏuje klient? Nebo ne? Hrozí mu
po‰kození od vandalÛ ãasto ãi ménû? Chce více asi-
stenãních sluÏeb? Chce pojistit i vûci v autû?

Tady vás chvilku zastavím, nechcete mnû pfie-
ce tvrdit, Ïe si mohou pojistit i osobní vûci v autû
proti krádeÏi?

V‰echno jde pojistit. Nesmíte v‰ak nechat leÏet
doklady ãi notebook na viditelném místû, ale pokud
bude v‰e ukryto v kufru – tak proã ne? Tím reaguji na
Psársk˘ zpravodaj, kde v nûm kdosi uvádûl, Ïe Ïádná
poji‰Èovna nepojistí zavazadla. Není to pravda, zava-
zadla na‰e poji‰Èovna pojistí i s jejich obsahem. Jedná
se o zabezpeãení proti nûãemu neoãekávanému,
náhodnému, co nemohu ovlivnit. A pokud nechám

ta‰ku i s doklady na sedadle auta, asi bude náhoda,
kdyÏ ji tam po návratu z nákupu najdu.

V̆ hodou je i to, Ïe na‰e poji‰Èovna pfiená‰í bonu-
sy z jin˘ch poji‰Èoven, tedy nejen v âeské republice,
ale i z ciziny. MÛÏeme pfienést bonus z poji‰tûní auta
také mezi rodinn˘mi pfiíslu‰níky.

V‰echno lze pojistit – dÛm, byt, auto, firmu, pra-
covní pomÛcky ve firmách, zdraví – a máte radost,
kdyÏ rodinû pomÛÏete a u‰etfiíte nûjaké peníze. 

¤íkáte v‰echno, i zdraví mÛÏete pojistit?
Jedná se o velmi choulostivou, citlivou rodinnou

vûc. Ale i civilizaãní choroby lze pojistit, v na‰í poji‰-
Èovnû existuje napfiíklad pojistka t˘kající se klí‰Èové
encefalitidy nebo ztráty sluchu.

Od kdy lze pojistit dûti?
Jakmile dostane dítû svoje rodné ãíslo, mÛÏeme je

pojistit. Dûtské pojistky jsou rÛzné, nûkteré aÏ do 35
let vûku. A také se mi stalo, Ïe volaly maminky uÏ
z porodnice. 

Pojistíte i letadlo?
I o poji‰tûní letadla jsem jiÏ jednal. 

Napfiíklad v Anglii nelze uzavfiít poji-
stku bez tzv. rozvahy…

Ano, tam se zpracovává rozvaha, která
se t˘ká ekonomické a zdravotní situace
rodiny. Je to zcela bûÏné, klient je seznámen
se v‰emi moÏnostmi, které by mohly nastat,
a na druhou stranu agent má zase jistotu, Ïe
klienta na v‰e upozornil. Ale to není jen
v Anglii. Také u nás se tato verze zkou‰ela,
ale zatím neuspûla, protoÏe âe‰i mají jinou
mentalitu a mají pocit jakéhosi „v˘slechu“.
Zpracování rozvahy je ãasovû nároãné,
mnohdy i ‰estihodinové, z toho asi polovina
ãasu je strávena s klientem.

Nakonec si neodpustím novou pojistku
t˘kající se dûtí. Proã právû „Pastelka“?

Pastelka je nov˘ druh Ïivotního poji‰tû-
ní dûtí. Lze pojistit aÏ ãtyfii dûti (mohou se
postupnû pfiidávat) a pfiipojistit dva dospûlé
(nemusí to b˘t rodiãe). Pojistka konãí 25.
rokem nejmlad‰ího dítûte. A proã pastelka?
Pastelky provází dûti na kaÏdém kroku, kaÏ-
dé si maluje, ãmárá, a (pra)rodiãe by rádi
Ïivot dûtem vymalovali v radostn˘ch bar-
vách. Také na‰e poji‰Èovna se snaÏí pomoci,
i kdyÏ na zaãátku je to jen krabiãka pastelek
ke smlouvû.

Text a foto: mk
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1. Z PET lahví musí b˘t odstranûno víãko, 
etiketa, jinak se nedá PET lahev zpracovat. 

Není tomu tak. PET lahve pfied zpracováním
procházejí mycí linkou, která má za úkol
odstranit nejen etiketu a víãko, ale zejména
lepidlo, kter˘m je etiketa k láhvi pfiilepena.
TakÏe odstranûním etikety a víãka pomÛÏete
zpracovateli, ale nutné to není. Mnohem dÛle-
Ïitûj‰í je láhev se‰lápnout, tak aby zabírala co
nejménû prostoru, a víãko neutahovat. UtaÏe-
nou láhev totiÏ nelze dobfie lisovat. 

2. Krabice od mléka, dÏusÛ apod. patfií 
do papíru.

Ne. V kaÏdé oblasti je systém sbûru nápojo-
v˘ch kartonÛ nastaven jinak. Nûkde se sbírá do
nádob spolu s papírem, jinde s plasty, nûkde
jsou samostatné nádoby, nûkde se sbírá do pyt-
lÛ. Je tfieba informovat se na obci, nebo hledat
nádoby oznaãené samolepkou pro sbûr nápojo-
v˘ch kartonÛ.

3. Nemá cenu odpady tfiídit, protoÏe svozová
firma v‰e smíchá a odveze na skládku.

Není to stoprocentnû pravda, i kdyÏ i takové
pfiíklady se obãas mohou vyskytnout. Problémy
jsou v transparentnosti svozu tfiídûného odpa-
du. Pokud je obec vybavena kontejnery na tfií-

PROBLEMATIKA ODPADÒ

Seriál o tfiídûní a recyklaci
odpadÛ 8. díl: M˘ty a povûry v tfiídûní

Baterie mÛÏete odevzdat tam, kde koupíte nové. Ze zákona je to povinnost prodejcÛ, recyklaãní poplatek
je uÏ v cenû zahrnut.
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dûn˘ odpad  s koleãky, sváÏí je totiÏ úplnû stej-
né auto, které sváÏí i bûÏné popelnice. Je to
víceúãelové vozidlo, které se po svozu popel-
nic vyãistí a pak mÛÏe sváÏet tfiídûn˘ odpad.
Tímto zpÛsobem se ‰etfií dopravní náklady.
Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním
v˘sypem, musí pfiijet speciální vozidlo s rukou,
které  nádobu zvedne a vysype do kontejneru
na korbû. Tento kontejner b˘vá vybaven pfie-
páÏkou tak, aby se daly odvézt dvû komodity
najednou. 

Nûkdy je tfiídûn˘ odpad tak znehodnocen
nebezpeãn˘mi odpady, nebo komunálním
odpadem, Ïe se musí odvézt na skládku. Ale to
je otázka pro neukáznûné obãany. Pokud máte

PROBLEMATIKA ODPADÒ
pochybnosti o tom, jak se s odpady nakládá,
kontaktujte obecní úfiad.

V pfií‰tím ãísle Psárského zpravodaje pfiine-
seme opût podrobn˘ ãlánek o na‰em sbûrném
dvofie.
1. Víte, kam patfií staré baterie?
2. Víte, kam se star˘m televizním pfiijímaãem?
3. Víte, kam se starou ledniãkou?

Víte, co nepatfií do zeleného a bílého kontejneru? 
Oba jsou na sklo, jeden na zelené a barevné sklo, ten bíl˘ kontejner 
pak na sklo ãiré.
Rozhodnû do nich nepatfií:
• Porcelánové talífie a hrnky
• Keramické pfiedmûty a nádobí
• Drátosklo
• Konvice a nádobí z varného skla
• Monitory televizí a poãítaãÛ
• Zrcadla
• Automobilová skla
• Lahviãky od léãiv
• Záfiivky a v˘bojky
• Îárovky
• Pfiedmûty z hutního skla



SOBOTA 15. záfií 2007 od 14 hodin

MùSTSKÉ SLAVNOSTI evropsk˘ch historick˘ch dnÛ v Jílovém u Prahy

Pestré odpoledne - ‰ermífiská vystoupení, historické divadlo, ukázky v˘cviku pas-
teveck˘ch psÛ, koncert rockové skupiny Rock Riders, jezdeck˘ lukostfieleck˘ turnaj
a dal‰í bohat˘ program doplnûn˘ dobov˘m trÏi‰tûm a krãmami. Program bude
zakonãen ve veãerních hodinách ohÀostrojem.

V‰echny vás srdeãnû zveme, pfiijìte se pobavit a poznat, jak se kdysi Ïilo.
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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
Přejeme zářijovým jubilantům.

ZZáářříí

ÐÐ JJoosseeff MMoorraavveecc oossllaavvíí ppěěttaasseeddmmddeessááttiinnyy..
ÐÐ LLuuddmmiillaa BBuurriiaannoovváá oossllaavvíí rroovvnněěžž ppěěttaasseeddmmddeessááttiinnyy..

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme spokojené oslavy. U paní Ludmily se
jistě přidá také oslava jejího svátku.

¨ Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

Kam za kulturou 

Dopisy od ãtenáfiÛ
Od chatafie doc. Dr. Karla Matûjky, CSc., jsme dostali dopis, v nûmÏ nám zaslal slohovou práci

své vnuãky Maru‰ky. V ní pí‰e o pfiírodû, kterou má právû v Dolních Jirãanech tak ráda. Její sloho-
vou práci zde uvefiejÀujeme a na stranû 16 a 17 pak pfiiná‰íme rozhovor s Maru‰kou a její sestrou
Aniãkou.

Slohová práce byla na téma: Místo, na které se ráda vracím.

Jarní les v Jirãanech
Ráda mám ty tiché lesy, které vás objímají a chrání pfied svûtem. Pfied vûãn˘m ruchem a hala-

sem. KdyÏ se tak procházím lesem, zapomínám na ãas, kter˘ nemilosrdnû ubíhá! Nejhezãí je les na
jafie, kdy mi pfiipadá jako by novû se zrodil.

V‰e huãí, zelená se, mot˘li jiÏ vylétávají, aby jejich rÛznobarevná kfiídla ohfiálo slunko. Ráda se
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procházím v jarním lese a mám ráda, jak se mne dot˘kají teplé ruce, kter˘ma mû zahfiívá slunce.
Halím se do krásn˘ch pavuãin s mal˘mi krÛpûjkami rosy a v tu chvíli se mi zdá, Ïe jsem v mém
tichém voÀavém lese jediná s krásn˘mi vÛnûmi, s ptaãím orchestrem a s pastvou pro  oãi. Hnedle je
mi tepleji u srdce a do zpûvu. V lese bych dokázala strávit vûãnost. Procházením a sezením na snad
stoletém pafiezu. Celé hodiny se tû‰ím krásami bylin, kvûtin a mlad˘ch smrãkÛ, které jako by na mne
volaly: „Pojì k nám, sedni si, budeme si povídat. Jsme krásné, viì?“ Nemohu opomenout ani malé
stavitele mravence. Projektují a staví veliké mûsto plné cestiãek, komÛrek a úkrytÛ. A seshora na nû
dohlíÏí pevné ruce zákona a jejich královna. V jejich práci vidím smysl a fiád. V lese je mnoho krás-
n˘ch a neuvûfiiteln˘ch vûcí, které snad ani nejdou popsat, jak jsou krásné, a kaÏd˘ si v‰imne nûãe-
ho pro nûj jedineãného. Jeden si v‰imne spadlého pestrobarevného pírka, a druh˘ si v‰imne pravé-
ho hfiíbku, kter˘ se py‰nû jako páv nad˘má pod jehliãím.

Dûtem
Pro nejmen‰í máme opût úkol: nakreslete

nebo fotografujte, jak trávíte svoje prázdniny.
âekáme na obrázky a snímky, které uvefiejníme
ve zpravodaji.

·koláci, víte…? (odpovûdi najdete na stra-
nû 31)

1. … Ïe planet sluneãní soustavy je uÏ
jenom osm? Proã?

2. … které planety sluneãní soustavy obíha-
jí okolo slunce?

3. … kdy byl vydán zákaz vypou‰tûní freo-
nÛ, nejvût‰ích niãitelÛ ozónu?

Obrázek nám poslala pûtiletá Janiãka.

Pro pokroãilé
vûkem

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

Na zahrádce

A uÏ je to tu! Celé léto jsou práce na zahrád-
ce v plném proudu. Sousedé Jani‰, Pavlásek,
Zlatník a Klepáã si pofiídili kaÏd˘ dva „pfiírÛst-
ky“ – jeden druh ovoce a jeden zeleniny. Copak
si kaÏd˘ z nich opatfiil?

Vláìa rybíz a okurky, Franti‰ek Klepáã
kamãatskou borÛvku, jin˘ má maliník a lilek.
Robin sel hrá‰ek. Zlatník se jmenuje Jifií. Vláìa
má chatu hned vedle Pavláska. Kdo pûstuje raj-
ãata a jaké má ovoce? I meruÀka se objevila na
jednom pozemku.

A jako vÏdy: urãete celá jména chatafiÛ a oba
druhy plodin, kter˘mi doplnili své pozemky.

¤e‰ení  – Úpravy v bytech
(ãerven 2007)

Jitka Hanka Zorka Vûra
Radim Adam Láìa Jan
Randákovi Skoupalovi Urbanovi Luke‰ovi
podlahy satelit okna koupelna
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Co moÏná
nevíte…
• První digitální kartotéka a pfiehled

pohfiebi‰È v âeské republice je zpfiístupnûn
na webov˘ch stránkách ministerstva pro
místní rozvoj – www.mmr.cz. Ti‰tûná publi-
kace je nyní postupnû distribuována na kraj-
ské úfiady, kanceláfie informaãních sluÏeb
a dal‰ím zájemcÛm. Tato databáze uvádí
celkem 5799 nezru‰en˘ch a nevefiejn˘ch
pohfiebi‰È, uvádí u nich údaje o katastrálním
území, místû urãení a provozovateli, dále
pak v˘mûru, GPS soufiadnice, vlastnické

právo k pozemku a provozovatele pohfiebi‰-
tû. Jde o postupnû doplÀovan˘ soupis pro-
stor v podobû míst pro hroby a hrobky, úlo-
Ïi‰tû jednotliv˘ch uren nebo rozptylové,
popfiípadû vsypové louky nebo jejich kom-
binace. (Podrobnûji se zmíníme pfií‰tû.)

• V‰em seniorÛm: Pokud nemáte v okolí blíz-
kou osobu, se kterou se mÛÏete poradit, je
vám k dispozici Zlatá linka seniorÛ, která je
bezplatná a anonymní na telefonním ãísle
800 200 700. Jedná se o akreditovanou linku
dÛvûry pro seniory v celé âeské republice,
která je zaãlenûná v kampani NÁSILÍ NE!
Ministerstva vnitra âR. K dispozici je kaÏd˘
v‰ední den od 8.00 do 20.00 hodin.

• Linka DONA je nonstop linka pfieváÏnû pro
Ïeny, která má pomoci obûtem domácího
násilí. Její telefonní ãíslo je 251 511 313.
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MeduÀka
Dnes se velmi krátce zmíníme o mimofiádné moci

melisy, která roste divoce v jiÏní Evropû, Africe i stfied-
ní Asii. Jako léãivo a kofiení ji znali uÏ kdysi dávno
¤ekové a ¤ímané a její název je odvozen z fieckého
„Mellisa“, tj. vãela medonosná.

MeduÀka lékafiská je tedy rostlinou vysoce medonos-
nou a také velmi vytrvalou. Pro svoji nenároãnost a vÛni se ãasto pûstuje v na‰ich zahrád-
kách. VydrÏí  sucho a neúrodnou pÛdu a vytváfií bohaté trvalé trsy rostlin. Sbírat se mÛÏe
nûkolikrát do roka. Ale vÏdy v dobû pfied kvûtem (první kvûty jsou v kvûtnu a v ãervnu,
po mírném sefiíznutí kvete ãasto i na podzim). MÛÏe se su‰it – nikdy ne prudkém slunci,
ale velmi dobrá je ãerstvá. Kdo ji pûstuje na zahrádce, musí si dát dobr˘ pozor a na pod-
zim ji jen mírnû sefiíznout, aby nevymrzla.

SlouÏí jako jemné kofiení do salátÛ a omáãek, pfii pfiípravû ryb, masa i hub, ale také jako
dekorace sladk˘ch mouãníkÛ, ovocn˘ch salátÛ ãi jako pfiísada do letních osvûÏujících nápojÛ.

MeduÀkov˘ ãaj posiluje Ïaludek, má velmi uklidÀující úãinky (i pfied spaním), slouÏí
jako prostfiedek pro uklidnûní nervÛ  a je rovnûÏ velmi vhodn˘ proti nad˘mání. Lze ho pít
v letním období z ãerstvé byliny a v zimû pak z rostliny kvalitnû usu‰ené a dobfie usklad-
nûné. 

PouÏívá se k v˘robû likérÛ a voÀavek. mk
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CO MOÎNÁ NEVÍTE
• Linka bezpeãí se t˘ká násilí t˘ká dûtí,

volejte bezplatnû na telefonní ãíslo
800 155 155, k dispozici je i internetová lin-
ka lb@linkabezpeci.cz.

• Bíl˘ kruh bezpeãí má nejen linku, ale také
poradnu. Centrála má telefonní ãíslo
257 317 110.

• Linka pro odvykání koufiení – modrá lin-
ka je po celé âeské republice úãtována jako
místní volání – telefonní ãíslo 844 600 500
a dal‰í informace získáte na www.prestan-
tekourit.cz.

• Drogová poradenská linka SANANIM –
telefonní ãíslo 283 872 186.

• GAY linka pomoci je k dispozici pro homo-
sexuální obãany, jejich pfiíbuzné i známé,
vÏdy ve stfiedu od 9.00 do 19.00 hodin na
telefonním ãísle 222 514 040 nebo mobil
608 004 444.

• Paragrafik – poradna pro Ïivot s postiÏe-
ním – na telefonním ãísle 800 100 250.

• Linka proti rakovinû prsu je k dispozici

v‰em ve v‰ední dny od 9.00 do 19.00 hodin
na telefonním ãísle 800 180 880.

• Linka vzkaz domÛ (dítû na útûku) má tele-
fonní ãíslo 800 111 113.

• Linka AIDS pomoci – telefonní ãíslo
800 800 980.

• Od zaãátku leto‰ního roku mÛÏe policie
v pfiípadû fyzického násilí vyuÏít úprav
zákona, která se t˘ká domácího násilí
a násilníka vyhostit na 10 dní z domu. ObûÈ
má mezitím moÏnost „dát se tro‰ku dohro-
mady“ a rozhodnout se, jak dál celou situa-
ci fie‰it. Hned v prvním mûsíci, kdy toto
ustanovení platilo, bylo vyho‰tûno z domu
89 osob. Teì uÏ jen záleÏí na policii, jak se
s touto úpravou zákona „popere“.

• Dal‰í dÛleÏité telefonní kontakty:
Policie âR           158
Mûstská policie      156
Hasiãi               150
Zdravotní záchranná  sluÏba 155

¤e‰ení ze strany 29 a 32

1. Planet sluneãní soustavy je skuteãnû jen osm. Jsou to: Zemû, Venu‰e, Zemû, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun.
Koncem loÀsk˘ch prázdnin se vûdci na praÏském sjezdu Mezinárodní astronomické unie rozhodli, Ïe vyfia-
dí Pluto ze seznamu planet sluneãní soustavy. Pluto tedy uÏ není planetou, ale patfií mezi takzvaná vesmírná
tûlesa, jako jsou tfieba asteroidy. 

2. V‰echny planety sluneãní soustavy obíhají okolo Slunce ve stejném smûru a s v˘jimkou Uranu  se otáãejí
kolem své osy pfiím˘m smûrem, to znamená od západu k v˘chodu. Uran se okolo své osy otáãí opaãn˘m
smûrem.

3. Ozonová vrstva chrání Ïivot pfied tvrd˘m ultrafialov˘m záfiením z vesmíru. Díra v ní byla zji‰tûna uÏ v roce
1985 a hned dva roky pozdûji byl vydán zákaz vypou‰tûní freonÛ, nejvût‰ích zabijákÛ ozonu.

K¤ÍÎOVKA A SUDOKU
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