
SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
mám pocit, Ïe si
s námi poãasí pûknû
pohrálo, koncem
února nás nalákalo
na teplé sluneãné
dny, ale pak to zaãa-
lo pofiádnû fuãet
a sníh byl je‰tû ne-
dávno. V dobû, kdy
ãtete tyto fiádky,
snad bude tepleji.

Nicménû i v dubnu b˘vá aprílové poãásko, a tak
mÛÏeme zaÏít je‰tû lecjaká pfiekvapení.

Pro dûti pfiipravili myslivci ze SdruÏení
Borovina soutûÏ. Tak doufáme, Ïe se hojnû zú-
ãastníte, protoÏe jsou slíbené pûkné odmûny. V‰e
se doãtete v rubrice pro dûti.

Dne‰ní ãíslo je pûknû nacpané, fotografiemi
se je‰tû vracíme k ma‰karám a ze ‰koly jsou pfii-

pravené tentokráte hned dvû reportáÏe
o krouÏcích, které tam bezvadnû fungujou.

Pí‰ou nám pravidelnû hasiãi, takÏe vám pfii-
bliÏujeme jejich nelehké „povolání“, byÈ dobro-
volné, a nav‰tívili jsme Obecní policii v Jesenici.
I od ní jsou zprávy, co se v obci dûje.

Potû‰ilo nás, Ïe zde zaãíná fungovat
Matefiské centrum v Dolních Jirãanech, o kterém
bychom se zmínili pravdûpodobnû v pfií‰tím ãís-
le Psárského zpravodaje.

Závûrem bych vás chtûla informovat o mailu,
kter˘ jsem obdrÏela s básniãkami a kresbami. To
není tak neobvyklé, ale tentokráte pfii‰el dopis
s tím, Ïe na www.poutnicek.estranky.cz najdou
v‰ichni milovníci pfiírody krásné texty. Nabízím
tuto webovou stránku i vám, jednu ukázku na-
jdete na stranû 31.

Mûjte se v‰ichni fajn, uÏívejte pohody
a v ãervnovém ãísle na shledanou.

Monika Kábová
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§ Zapalovače
nesmûjí vypadat jako hraãky. I v âesku zaãalo

platit nafiízení EU, které povoluje prodej zapa-

lovaãÛ cigaret pouze s dûtskou pojistkou, která

zabrání dûtem rozdûlat oheÀ. Zapalovaãe

v podobû autíãek nebo hudebních nástrojÛ jsou

zakázány úplnû. Existuje více typÛ pojistek,

kontrolu na tímto bude provádût âeská obchod-

ní inspekce.

Hasiči
zaznamenali za loÀsk˘ rok 115 999 zásahÛ, coÏ

znamená historick˘ rekord. Orkán Kyrill, ptaãí

chfiipka, tisíce poÏárÛ a dopravních nehod.

PoÏárÛ bylo nahlá‰eno podle statistiky 21 858,

tedy o 11 procent více neÏ v pfiede‰lém roce.

Nutno dodat, Ïe zhruba dal‰ích 500 poÏárÛ si

nevyÏádalo pomoc hasiãÛ. Pfii poÏárech loni

zemfielo 125 lidí, nejvíce zemfiel˘ch bylo ve

Stfiedoãeském kraji.

Kdo chce cd
s nûkolika fotkami z ma‰karního prÛvodu, aÈ mû

kontaktuje, na stranû 2 najde telefonní ãíslo i e-

mailovou adresu.

Na kontroly u hranic
zapomeÀte. âekají vás uÏ jen pfii opu‰tûní vnûj-

‰ích hranic Schengenu, tedy tfieba pfii jízdû na

Ukrajinu nebo do ·v˘carska.

Pfiesto se do ciziny nevydávejte bez cestovního

dokladu (pasu, OP), abyste se jímmohli v pfiípadû

potfieby prokázat. PrÛkaz totoÏnosti by u sebemû-

ly mít také dûti mlad‰í 15 let. Posledním bfiezno-

v˘m dnem padly i dÛsledné kontroly na ãesk˘ch

leti‰tích, coÏ by mûlo urychlit dopravu.

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �
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ZE ZASTUPITELSTVA

Usnesení č. 1-2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Psáry konaného
dne 13. 2. 2008 v 18:00 hodin na
Obecním úřadu, Pražská 137,
252 44 Psáry

USNESENÍ č. 1/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
I. Bere na vědomí
žádost Mgr. Jana Vrby o uvolnění z funkce
neuvolněného místostarosty obce z důvodu
pracovního vytížení v zaměstnání.
II. Volí
členem Rady obce JUDr. Josefa Podlahu.
III. Volí
neuvolněným místostarostou obce Ing. Jiřího
Janatu.

USNESENÍ č. 2/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
výši odměn zastupitelům od 1. 2. 2008 dle
nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odmě-
nách, za výkon funkce členům zastupitelstev
dle aktualizovaného počtu obyvatel.
II. Schvaluje
odměny nově zvolenému místostarostovi ob-
ce a nově zvolenému členu rady obce, a to
v plné výši v souladu s § 71-73 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle aktu-
álního prováděcího nařízení vlády za výkon
funkce členům zastupitelstva.

USNESENÍ č. 3/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
I. Schvaluje
znění darovací smlouvy mezi obcí Psáry
(dárce) a Římskokatolickou farností Dolní
Jirčany (obdarovaný). Předmětem smlouvy je
dar v hodnotě 100 000 Kč.
lI. Schvaluje
znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě me-

zi obcí Psáry (budoucí kupující) a Římsko-
katolickou farností Dolní Jirčany (budoucí pro-
dávající). Předmětem smlouvy je pozemek
parc. č. 465/331 o výměře 824 m², k. ú.
Dolní Jirčany.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

USNESENÍ č. 4/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1) záměr směny pozemků parc. č. 465/1
o výměře 153 m² a parc. č. 305/2 o vý-
měře 153 m² v k. ú. Dolní Jirčany.
2) záměr směny pozemků parc.č. 659/169
o výměře 21 m² a parc. č. 659/170 o vý-
měře 14 m² v k. ú. Psáry.

USNESENÍ č. 5/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro SDH
Dolní Jirčany ve výši 135 000 Kč k za-
koupení zásahových a pracovních obleků,
technické vybavení do zásahového automo-
bilu.
II. Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro SK Če-
choslovan Dolní Jirčany ve výši 50 000 Kč,
z toho 30 000 Kč na provoz a údržbu hřiš-
tě vč. sekání a 20 000 Kč na provoz
a nákup nutného vybavení volejbalového od-
dílu juniorů.
III. Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro SDH
Psáry ve výši 115 000 Kč k zakoupení vý-
jezdního vozidla, na doplnění výzbroje
a výstroje sboru, dovybavení upravené míst-
nosti ve zbrojnici.
V. Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro SK
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Rapid Psáry ve výši 150 000 Kč na další
úpravy areálu fotbalového hřiště – rozšíření
míst k sezení podél ul. Sportovní, oprava
oplocení.

USNESENÍ č. 6/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o dílo s Ing. Martinem
Příhodou na zpracování dokumentů a pří-
pravu veřejné zakázky na akci „Svozová fir-
ma na komunální odpad“.
II. Jmenuje
hodnotící komisi ve složení: Jana Valášková,
Ing. Vladimír Kadeřábek, Václav Novák,
Mgr. Jan Vrba, Josef Žižka a jako odborní
poradci Ing. Martin Příhoda. Náhradníci
jsou Ing. Jan Šimeček, JUDr. Josef Podlaha,
Ing. Jiří Janata, PhDr. Bedřich Taláb a Pavel
Otruba. Hodnotící komise je jmenována pro
zadání veřejné zakázky na akci „Svozová
firma na komunální odpad“.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem smlou-
vy o dílo.

USNESENÍ č. 7/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Štěpánem Juskem, Sídl. Štědřík 152, Psáry.
Předmětem smlouvy je část č. 1 pozemku
parc. č. 577/1, k. ú. Dolní Jirčany, o výměře
17 m² za cenu celkem 2 000 Kč ročně.

lI. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Raušerovými, Sídl. Štědřík 150,
Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 2 po-
zemku parc. č. 577/1, k. ú. Dolní Jirčany,
o výměře 17 m² za cenu celkem 2000 Kč
ročně.

III. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Lorencovými, V Třešňovce 162,
Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 5 pozem-
ku parc.č. 577/1, k. ú. Dolní Jirčany, o výměře
17 m² za cenu celkem 2000 Kč ročně.
IV. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Chramostovými, V Třešňovce
162, Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 6
pozemku parc. č. 577/1, k. ú., Dolní Jirčany
o výměře 17 m² za cenu celkem 2000 Kč
ročně.
V. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
nájemních smluv.

USNESENÍ č. 8/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Bere na vědomí
inventarizační zápis o provedení inventariza-
ce majetku a závazků obce Psáry, která by-
la provedena ve dnech 28. 12. 2007-18. 1.
2008.

USNESENÍ č. 9/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Michalem Tydlitátem. Předmětem smlouvy
je část pozemku parc. č. PK 47/1, k. ú.
Dolní Jirčany, za účelem pasení a výběhu
hospodářských zvířat za cenu celkem
100 Kč ročně.
ll. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této ná-
jemní smlouvy.

USNESENÍ č. 10/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí nadačního přís-
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pěvku ve výši 300 000 Kč mezi obcí Psáry
a Nadačním fondem třetího tisíciletí.
Příspěvek bude použit na dovybavení mateř-
ské školy.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ č. 11/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
znění smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a Fact, v.o.s., na zpracování architektonic-
ké studie, projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce a přístavba „staré“ školy
Psáry“ za cenu celkem 1 865 920 Kč s DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ č. 12/1-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle předloženého soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Ing. Vladimír Kadeřábek

„Číslování jednotlivých usnesení jde v čí-
selné řadě od počátku roku. Zveřejňova-
né usnesení je upraveno z důvodu dodr-
žení přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 25-2007 konaného dne 10. prosince
2007 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 141/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s vypracováním pasportizace vefiejného osvût-
lení firmou AKTÉ, s.r.o., za cenu 40 000 Kã bez
DPH.

RO Usnesení ã. 142/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
dle § 102 odst. 2, písm. j), zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zákon), ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, RO schvaluje nav˘‰ení poãtu za-
mûstnancÛ na celkov˘ poãet 15.

RO Usnesení ã. 143/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
sloÏení inventarizaãní komise: Ing. P. Odstrãil,
Ing. Kriegsman, Ing. J. Kratinová, Ing. V.
Kadefiábek, I. ·imková, M. Procházková.

RO Usnesení ã. 144/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 1-2008 konaného dne 7. ledna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 1/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení návrh
Darovací smlouvy a návrh Smlouvy o budoucí
kupní smlouvû mezi obcí Psáry a ¤ímsko-
katolickou farností Dolní Jirãany na pozemek
parc. ã. 465/331, k. ú., Dolní Jirãany – pro ko-
munikaci K3.

RO Usnesení ã. 2/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo ã. KO 071201 mezi obcí
Psáry a Akté, spol. s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je
zpracování pasportu a generelu vefiejného
osvûtlení ze cenu celkem 59 500 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 3/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 2 ke smlouvû o dílo ze dne
20.9.2007 mezi obcí Psáry a Landor âeská re-
publika, s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je zmûna
termínu dokonãení díla.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 4/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
zastupitele Milana Váchu k jednání se zástup-
ci obce Jesenice na zaji‰tûní vyãi‰tûní
retenãní nádrÏe v ul. U Rybníãku v Dolních
Jirãanech a kontrolou nad provádûn˘mi prace-
mi.

RO Usnesení ã. 5/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zmûnou ceny vodného od spol. VHS
Bene‰ov, s.r.o., a to pouze z dÛvodu zmûny
sazby DPH z 5% na 9%.

RO Usnesení ã. 6/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s úpravou harmonogramu prací pfii akci
„Rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly
Psáry“. Tato úprava zajistí pokraãování prací
bez plánovaného pfieru‰ení.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a Ing. Vladimíra
Kadefiábka jednáním s Ing. Jifiím P˘chou
o vypracování dodatku smlouvy o dílo, jehoÏ
pfiedmûtem bude zmûna termínu dokonãení
stavby.
III. Bere na vûdomí
dopis fieditelky M· a Z· Mgr. Mileny TrÛblové
rodiãÛm dûtí M·.
IV. Souhlasí
s dal‰ím provozem M· v Domovû Laguna bez
pfieru‰ení.

RO Usnesení ã. 7/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 3/2007 pro:
1) manÏ. Bukovsk˘ch – pozemek parc.
ã. 141/86, k. ú. Dolní Jirãany
II. Schvaluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 4/2007 pro:
1) manÏ. Bukovsk˘ch – pozemek parc. ã.
141/86, k. ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 8/1-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.
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starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 2-2008 konaného dne 21. ledna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 9/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zaji‰tûní servisu a údrÏby SSZ
– semafor v Dolních Jirãanech mezi obcí Psáry
a Eltodo dopravní systémy, s.r.o. Pfiedmûtem
smlouvy jsou pravidelné roãní prohlídky à
5270 Kã a ãtyfimûsíãní prohlídky à 4250 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 10/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Zajíãkov˘mi, Na Vápence 116, za ce-
nu celkem 8215 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této do-
hody.

RO Usnesení ã. 11/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Marií a Stanislavem Labsk˘mi – po-
zemek parc. ã. 465/101, k. ú. Dolní Jirãany, za
cenu 194 000 Kã.

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

RO Usnesení ã. 12/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení na
pozemky, které jsou pfiedmûtem uzavfiené
smlouvy o spolupráci:
1) spoleãnosti Staving Olomouc, s r.o.
2) spoleãnosti Landor âR, s r.o.
3) p. Jifiímu Olmerovi
4) spoleãnosti Aulistav, s r.o.
5) spoleãnosti Hedoz ,s r. o.
II. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1) manÏelÛmM. a S. Labsk˘ch - pozemek parc.
ã. 465/101, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 13/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
zlep‰en˘ v˘sledek hospodafiení Z· a M· Psáry
v celkové v˘‰i 84 126,97 Kã.
II. Souhlasí
s navrÏen˘m rozdûlením v˘sledku hospodafie-
ní Z· a M· Psáry takto:
1) do fondu odmûn ãástku 67 301 Kã
2) do rezervního fondu ãástku 16 825,97 Kã.

RO Usnesení ã. 14/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s cenovou nabídkou od Vodohospodáfiské spo-
leãnosti Bene‰ov, s.r.o., na redukãní a
vodomûrnou ‰achtu – ul. Javorová - za cenu
celkem 105 613 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a Ing. Vladimíra
Kadefiábka dojednáním její instalace.
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RO Usnesení ã. 15/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Schvaluje
udûlení odmûny 10 000 pracovnici OÚ Nikole
Alferyové za pfiípravu architektonické soutûÏe
„Revitalizace a dostavba budoucího ·kolního
námûstní v Dolních Jirãanech“.

RO Usnesení ã. 16/2-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 3-2008 konaného dne 4. února 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 17/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Vûrou Kofialníkovou, Praha 4, Lomnického
1123/2, PSâ 140 00, za cenu celkem 14 165 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Pavlem RÛÏiãkou, Praha 4, Mádrova 3028/8,
PSâ 145 00, za cenu celkem 17 165 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 18/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o spolupráci
mezi obcí Psáry a Petrem Noskem - pozemky
56/3, 56/1, 56/2, k. ú. Psáry, za cenu celkem
400 000 Kã (2 novû vzniklé bytové jednotky
o v˘mûfie více neÏ 70 m2).
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 19/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Ru‰í
usnesení ã. 126/22-2007 z dÛvodu podání kon-
kurzu na spoleãnost Elis Praha elektroinÏen˘r-
ské sluÏby, s.r.o.
II. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo ã. 9019/08 mezi obcí
Psáry a Elis Praha, s.r.o., o servisních sluÏbách
a periodick˘ch zkou‰kách pro nainstalovaná
zafiízení – EZS OÚ Psáry.
lll. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 20/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ã.
1350/2006 mezi obcí Psáry a Gepro, s.r.o., na
poskytování technické podpory geografického
informaãního systému Misys. Pfiedmûtem do-
datku je nav˘‰ení ceny o inflaci.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 21/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
1. Bere na vûdomí
informaci spol. EKOEKO, s.r.o., o posunutí ter-
mínu o 11 dní pro odevzdání projektové doku-
mentace k územnímu fiízení – v˘stavba II. eta-
py âOV Psáry.
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RO Usnesení ã. 22/3-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 4-2008 konaného dne 18. února 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 23/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Josefem ÎiÏkou, Psáry, Kutná 21, PSâ 252 44,
za cenu celkem 14 707 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Nolãov˘mi, Praha 4, Poãátecká
410/10, PSâ 140 00, za cenu celkem 14 707 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Vlastou Soukupovou, Psáry, Kutná 68, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
IV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Novákov˘mi, Psáry, Kutná 194, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
V. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry

a manÏeli Vaverkov˘mi, Psáry, Kutná 72, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
VI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Adamovsk˘mi, Psáry, Kutná 72, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
VII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Martinem Polomsk˘m a Jifiinou âermákovou,
Psáry, Kutná 33, PSâ 252 44, za cenu celkem
14 707 Kã.
VIII. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 24/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Borisem Mitro‰inem – pozemek parc. ã.
157/1 a st. 74, k. ú. Psáry, za cenu 222 800 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 25/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1) Borisi Mitfio‰inovi - pozemek parc. ã. 157/1
a st. 74, k. ú. Psáry

RO Usnesení ã. 26/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry a Kámen
Zbraslav, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je pfiírod-
ní drcené kamenivo za cenu celkem 48 790 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této kup-
ní smlouvy.
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RO Usnesení ã. 27/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 k licenãní smlouvû
ã. 494/2005 na pfievod práv k uÏívání poãítaão-
vého programového vybavení a dat mezi obcí
Psáry a Gepro, s.r.o. Pfiedmûtem je nav˘‰ení po-
ãtu uÏivatelÛ na tfii za cenu celkem 3808 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 28/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní obchodní smlouvy o dodávce vody
a odvádûní odpadních vod mezi obcí Psáry
a Vodohospodáfiskou spoleãností Bene‰ov, s.r.o.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 29/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a Chic,
s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je vybudování kana-
lizaãní stoky a vodovodního fiadu v ul.
U NádrÏky ze cenu celkem 376 468 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 30/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
S pfiedloÏenou cenovou nabídkou od firmy
Arboret, s.r.o., na úpravu 15 ks topolÛ u hfii‰tû
v Psárech za cenu celkem 110 670 Kã.

RO Usnesení ã. 31/4-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 5-2008 konaného dne 3. bfiezna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 32/5-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Monikou Vaverkovou, Psáry, Kutná 20, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Kriegsmanov˘mi a Ing. Pavlem
Kriegsmanem, Psáry, Pod Skalou 123, PSâ 252
44, za cenu celkem 14 165 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Danou Dubayovou, Psáry, V Zahradách 121,
PSâ 252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
IV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Petrou Kolátorovou, Psáry, Kutná 81, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
V. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Zouzalov˘mi, Psáry, Kutná 82, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
VI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Stanislavem Troníãkem, Psáry, Kutná 23,
PSâ 252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
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VII. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 33/5-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o spolupráci a finanãním krytí
nákladÛ na autobusové spoje linky 332 mezi
obcí Psáry a Tondach âeská republika, s.r.o.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této do-
hody.

RO Usnesení ã. 34/5-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Ingmar, s.r.o., – pozemky parc. ã. 75/16 a st.
1090, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu 260 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 35/5-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a Unicen,
s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je vypracování pro-
jektové dokumentace a zaji‰tûní inÏen˘ringu ke
stavebnímu povolení a provádûcímu projektu na
akci „Rekonstrukce rybníka Junãáku“ v Dolních
Jirãanech za cenu celkem 122 800 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o dílo.

RO Usnesení ã. 36/5-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová
„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû
od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Hledám
paní na úklid (Jirãany).
Telefon:
602 330 809

Pronajmu
zrenovovan˘ byt 3+1 (64 m2)
v obci Psáry – cihlová bytov-
ka, 2 patro, sklep, lodÏie.
Termín nastûhování: záfií
2008; doba pronájmu: min.
2 roky; cena do 15 000 vãet-
nû poplatkÛ.
Tel.: 728 879 122.
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Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ ----PPPPLLLLYYYYNNNN

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, OPRAVY
PLYNOSPOTŘEBIČŮ

VODA – opravy, rekonstrukce, výměny el. 
spotřebičů, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodů, výměny radiátorů
a venkovní rekonstrukce, montáže,
železo, měď, plast, atd.

PLYN – opravy a čištění plynospotřebičů
všech značek, výměny, rekonstruk-
ce rozvodů, železo, měď, revize

ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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1. Dokonãena generální oprava budovy pro rod. centrum.

2. Zhotovena redukãní stanice vodovodu pro ulice Javorová a K Lesu.

3. Zhotovena pfiípojka vodovodního fiadu mezi ulicí Javorová a K Lesu.

4. Pokraãuje rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly.

5. Zhotoven chodník ze zámkové dlaÏby v prvním úseku komunikace K-3.

6. Instalace betonov˘ch zábradlí v ulicích Javorová a K Junãáku.

7. MontáÏ venkovního osvûtlení pro bytov˘ dÛm, ã. 13 – Dolní Jirãany.

8. Bezpeãnostní a redukãní fiez 15 stromÛ v Dolních Jirãanech a Psárech, 6 stromÛ muselo

b˘t z bezpeãnostních dÛvodÛ pokáceno. Za poraÏené stromy budou vysázeny nové.

9. âi‰tûní chodníkÛ a komunikací po zimním posypu v ulicích PraÏská, Psárská, Jílovská,

Na Vápence, Pod Vápenkou, Horní, bylo provedeno ãisticím strojem, zbytek ulic a chod-

níkÛ doãi‰tûn ruãnû pracovníky OÚ Psáry.

10. Oprava komunikací v ulicích K Junãáku a Javorová.

11. Vymalování ãekáren MHD.

12. Proveden úklid pfiíkopÛ podél komunikací II/105 a III/1051.

13. Provedena v˘mûna písku v pískovi‰tích dûtsk˘ch hfii‰È Psáry, ·tûdfiík, Dolní Jirãany.

14. Provedena oprava a v˘mûna osvûtlení tfiíd Z· Psáry v Dolních Jirãanech.

15. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a úklid kolem kontejneru recyklovan˘ch od -

padÛ.

Ing. Vladimír Kadefiábek

Co se v obci udělalo?

Obec vychází vstříc maminkám s dětmi 
Obec na vlastní náklady ve výši 300 000 Kč a s využitím pracovníků obecního
úřadu upravila budovu bývalého kadeřnictví v Dolních Jirčanech pro potřeby no-
vě otevíraného Rodinného centra. V nejbližší době bude podepsána nájemní
smlouva mezi obcí jako vlastníkem objektu a občanským sdružením Rodinné cent-
rum Dolní Jirčany, které bude Rodinné centrum provozovat. 
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ODS Psáry-Dolní Jirãany

Vás informuje, Ïe jsme pro Vás v  obci otevfieli

RODINNÉ  CENTRUM
Kdy: pondûlí–pátek     9.00–11.30 hod.

Kde: ul. Spojovací 600, b˘valé kadefinictví v  Dolních Jirãanech

O ãem: setkávání maminek s  dûtmi – herna, hlídání dûtí, krouÏky, pfied-
ná‰ky, divadélka, setkávání  seniorÛ – odpolední ãaje, pfiedná‰-
ky, v˘lety, divadla

ODS Psáry-Dolní Jirãany

Vás informuje, že jsme pro Vás zorganizovali výlet na:

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ
Kdy: 26. dubna 2008 od 19 hod.
Kde: Divadlo Na Jezerce
Na co:  KUMŠT, komedie o životě a schopnosti umět žít, hlavní role Jan Tříska, Jan Kačer,

Jan Hrušínský
Doprava: Autobus /zdarma/ zastavuje:   

17:50 hod. Bus zastávka Psáry /náves/
17:58 hod. Bus zastávka Štědřík
18:00 hod. Bus zastávka Dolní Jirčany 

Vstupenky: plná cena 390 Kč, důchodci a studenti pouze 100 Kč /ODS přispívá 150 Kč,
pozn.: jedná se o přístavky/ k vyzvednutí: DVD-čkárna /v budově obecního úřadu/
nebo Rodinné centrum Dolní Jirčany /budova bývalého kadeřnictví, Spojovací 600/
Více informací na tel.: 773 097 777
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V průběhu měsíce února začaly pří-
pravné práce výstavby tenisových kurtů
a wellnesscentra v bezprostřední blízkos-
ti fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech.

Do konce mûsíce dubna by mûly probûhnout ve‰-
keré zemní práce vãetnû vybudování opûrn˘ch zdí
a kanalizace. 

Zaãátkem mûsíce kvûtna by dle plánÛ v˘stavby
spoleãnosti OLTEN CZECH, s.r.o., mûla zaãít samot-
ná v˘stavba ‰esti tenisov˘ch kurtÛ s umûlohmotn˘m
povrchem zvan˘m „smash court - umûlá antuka“. Za
optimálních podmínek by mûl zaãít v srpnu tohoto ro-
ku komerãní provoz tohoto sportovi‰tû na v‰ech ‰es-
ti kurtech. Pro zimní sezonu se pfiedpokládá instalace
pfietlakové nafukovací haly, která by zastfie‰ila první
dva kurty. Tyto dva kurty bude moÏné v tomto obdo-
bí po drobné úpravû vyuÏít i na volejbal, nohejbal, ma-
lou kopanou a podle zájmu moÏná i na badminton. 

V leto‰ním roce bude pfiipraveno provizorní záze-
mí pro správce sportovi‰tû a sociální zafiízení. Tímto
ov‰em plány investora nekonãí. Následnû se pfiedpo-
kládá stavba víceúãelové budovy. Pro náv‰tûvníky te-
nisov˘ch kurtÛ budou v suterénu budovy pfiipraveny
sociální zafiízení, ‰atny a sprchy. 

Dále se pfiedpokládá vybavení dvou místností
(kaÏdá 40 m2) fitness pfiístroji, a to oddûlenû pro mu-
Ïe a Ïeny. V pfiízemí budovy bude minutková restau-
race a bar s kapacitou 40 míst. Zb˘vající pfiízemní pro-
stor je fie‰en jako jedna místnost-sál o rozmûrech
10x14 metrÛ, kter˘ bude vhodn˘ pro aerobik, power
jógu a podobné ãinnosti. Dûlicí pfiíãka mezi restaura-

cí a sálem bude fie‰ená jako posuvná a po otevfiení
vznikne prostor o rozloze témûfi 220 m2, kam se bez
vût‰ích problémÛ vejde aÏ 100 lidí. Dále se zde poãí-
tá se studiem, kde budou moci náv‰tûvníci vyuÏít so-
lárium, vífiivku a saunu. V prvním nadzemním podla-
Ïí bude celkem 12 plnû vybaven˘ch dvoulÛÏkov˘ch
pokojÛ a prostor, kter˘ teprve ãeká na své vyuÏití, ale
stavebnû bude pfiipraven tak, aby zde bylo moÏné pro-
vozovat kadefinictví, manikúru, pedikúru nebo tfieba
masáÏe. 

Po celkovém dokonãení by se mûla zásadním zpÛ-
sobem zlep‰it dostupnost podobn˘ch sluÏeb v na‰í ob-
ci a dost moÏná najdou tady vyuÏití i na‰e spolky
a ‰kola pro pofiádání sportovních, kulturních
a spoleãensk˘ch akcí. Za zv˘‰en˘ ruch v okolí bûhem
v˘stavby se investor v‰em obãanÛm pfiedem omlouvá.

Milan Vácha,
pfiedseda komise sportovní a zájmové ãinnosti
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Výstavba tenisových kurtů
a wellnesscentra v Dolních Jirčanech
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Stabilní sběrný dvůr,
kter˘ se Psárech nachází blízko Obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005 v‰em platiãÛm
odpadu obce Psáry.

Otevfieno je: ve stfiedu od 15-18 hodin
v sobotu od  9-13 hodin

Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:
Pneumatiky
Stavební suÈ (v men‰ím mnoÏství)
Nebezpeãné odpady z domácnosti (domácí chemie, olej a tuky, barvy, léãiva)
PouÏitá elektrozafiízení  (napfi. lednice, televize, v˘bojky a záfiivky)
Baterie a akumulátory
Biologicky rozloÏitelné odpady (tráva, listí apod.)
Objemn˘ odpad (napfiíklad nábytek, koberce)
Plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony

Pokud si nevíte rady,
podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umístûna u sbûrného dvora, ne-
bo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.

CYKLO EMAP PÍSNICE   
KOLA, TEXTIL I DOPLŇKY  
2008 JIŽ NA PRODEJNĚ
NA DRESY KOLEKCE 07

AŽ 50% SLEVA !
www.emap-praha.cz

pozor, změna pracovní doby!!
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4, tel. 261 911 452 
mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Ot. doba Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá10-18, So 9-14          
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
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Bojové umění taekwondo pochá-
zí z Koreje, vzniklo v roce 1955.
V době, kdy generál Choi Hong-hi
zakládal a vyvíjel toto bojové umě-
ní, vůbec netušil, že bude tak popu-
lární, aby se cvičilo po celém světě.
V psárské škole ho teď cvičí nejen
školáci.

„taekwon“, to znamená nohy a ruce, udefiit nebo kop-
nout, zahrnuje cviãení sestav, souboje a rÛzné otuÏo-
vání tûla apod. Druhá ãást slova „do“ je jakoby mo-
rální a psychická disciplína cviãence a je definována
zásadami a slibem. Zásady definují jak se má chovat
cviãenec nejenom v tûlocviãnû, ale také bûhem svého
kaÏdodenního Ïivota, jsou to: zdvofiilost, ãestnost, vy-
trvalost, sebeovládání a nezkrotn˘ duch. Jedná se te-
dy o obecná pravidla bez ohledu na rasu
a náboÏenství. V‰ichni lidé celého svûta, cviãící toto
korejské umûní, se fiídí tûmito zásadami.

V poãátcích nástupu do tûlocviãny získá kaÏd˘
cviãenec bíl˘ pásek. Îákovské stupnû jsou odli‰eny
podle jeho barvy: bíl˘, bíloÏlut˘, Ïlut˘, Ïlutozelen˘,
zelen˘, zelenomodr˘, modr˘, modroãerven˘, ãerven˘,
ãervenoãern˘, ãern˘. âern˘ pásek je nejvy‰‰í a dûlí
se dál do devíti stupÀÛ-danÛ. První dan je první ãer-
n˘ pásek, nejvy‰‰í ãern˘ pásek je dan devát˘. 

Tedy: z bílého pásku mají cviãenci moÏnost dûlat
dal‰í zkou‰ky, pfii nichÏ získávají vy‰‰í (barevné) pás-
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Korejské umění v Psárech?

Špetka historie
Do âeské republiky se toto bojové umûní dosta-

lo díky korejskému mistrovi Hwangu Ho-yongovi,
kter˘ k nám byl pozván v 80. letech. Právû tehdy za-
ãal u nás ‰kolit první generaci trenérÛ. V souãasné
dobû uÏ má „tato generace“ svoje ‰koly. Mezi nû
patfií i Martin Zámeãník se svou ‰kolou Ge-baek
Hosin sool. Jeho obrovsk˘ „koníãek“ ãítá na 600
cviãencÛ a 30 tréninkÛ t˘dnû. I pfies svoji vytíÏenost
se rozhodl vyuãovat tento sport v psárské ‰kole. Ale
vraÈme se k hierarchii taekwonda.

Samotn˘ název taekwondo je odvozen od
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ky. První ãern˘ pásek pak otevírá star‰ím ÏákÛm dal-
‰í moÏnost poznávat tento sport.

Od 1.-3. danu  se jedná o pomocníka instruktora,
4.-6. dan jsou instruktofii, ti tolik nezávodí, jedná se
o uãitele, ktefií uãí ve svûtû. Od 7.- 8. danu jsou mist-
fii, u nás je to právû  mistr Hwang Ho-yong, a 9. dan
je velmistr.

Nutno dodat, Ïe âR se má ãím chlubit. Na‰e re-
prezentace  pravidelnû dosahuje na mistrovství Evropy
i svûta nejlep‰ích v˘sledÛ v podobû umístûní na prv-
ních  medailov˘ch místech, vût‰inou hned za Koreou.

Jak to v Jirčanech všechno 
začalo?

„MÛj kolega bydlící v Dolních Jirãanech se mû ze-
ptal, zdali bych nechtûl uãit v psárské ‰kole taekwon-
do,“ fiíká Martin Zámeãník. „Musím fiíct, Ïe máme ra-
dost, kolik dûtí se pfiihlásilo, vãetnû dûvãat. Právû
Psáry jsou ukázkou, Ïe mohou toto umûní hravû zvlád-
nout i dûti pfied‰kolního vûku. Pfied‰koláky ze ‰kolky
vyzvedneme a pak je tam zase odvedeme, není to Ïád-
n˘ problém.“

run mûsíãnû se platí aÏ po nûkolika hodinách, pokud
se sport zájemcÛm zalíbí a mají zcela jasno, zdali bu-
dou chodit, ãi nikoliv. Bûhem pár mûsícÛ je vhodné si
pofiídit praktické obleãení, symbol taekwonda - tobok.
Pan Zámeãník dodává: „A teprve ve chvíli získání
vy‰‰ího pásku  doporuãujeme chrániãe. Za registraci
zaplaceného ‰kolného mohou cviãenci jezdit také na
tréninky do jednotliv˘ch center, napfi. do Prahy ãi do
PrÛhonic, a cviãit kolikrát v t˘dnu chtûjí, ale pofiádá-
me také t˘denní soustfiedûní.

Dûti stále chtûjí cviãit a ty, které ukonãily
v Psárech první stupeÀ základní ‰koly, ve sportu po-
kraãují a jezdí na hodiny tfieba do Prahy.

A ostatní men‰í psárské cviãence jsme letos spo-
jili do jedné skupiny.“

Text: mk
Foto: archiv Martin Zámeãník

Pozn. red.: Toto Obãanské sdruÏení, ve kterém pra-
cuje Martin Zámeãníka uãící na‰e psárské dûti, je fiád-
nû zapsáno na ministerstvu vnitra. Tam také leÏí jejich
schválené stanovy. Trenéfii tohoto sdruÏení procháze-
jí pfiísn˘mi zkou‰kami trenérsk˘ch tfiíd vydávan˘ch
âesk˘m svazem taekwodo.

Podrobnûj‰í informace získáte na www.tkd.cz.
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PROČ NE!

Jak se přihlásit do kroužku 
taekwonda? 

Je to jednoduché, staãí se domluvit. V psárské ‰ko-
le probíhají tréninky kaÏd˘ pátek pro dûti zhruba od
5 do 13 let. Docházejí do skupiny i dûti, které nenav-
‰tûvují ‰kolku a jejichÏ rodiãe se o tûchto kurzech do-
zvûdûli. KdyÏ dûti pfiijdou na první hodinu, mohou mít
tepláky a triãko. Cviãí se bosou nohou. ·kolné 250 ko-
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Rekonstrukce původního ústavu, kte-
rý byl otevřený již  v roce 1962, byla za-
hájena v měsíci únoru 2006. Zhruba za
rok a několik měsíců byla hlavní rekon-
strukce stavebně ukončena.

ProtoÏe souãástí rozpoãtu na rekonstrukci nebylo
vybavení interiéru a ãisté terénní úpravy, do‰lo
k jejich dokonãení pozdûji, ale koncem roku 2007 se
klienti jiÏ stûhovali do nového.

Pfiestavba byla zcela kompletní, coÏ zahrnovalo
ve‰keré nové rozvody, kanalizaci vody, vytápûní, elek-
troinstalaci... Vznikl i nov˘ kompletní stravovací pro-
voz vãetnû jídelny.

V souãasné dobû Ïije ve zrekonstruované ãásti
Domova Laguna 32 klientÛ oproti pÛvodnímu poãtu
78, kter˘ zde mûli, kdyÏ klienti opou‰tûli budovu pfied
pfiestavbou. Z toho je vidût, Ïe úroveÀ bydlení
a prostorové moÏnosti se klientÛm zmûnily k lep‰ímu,
kvalitnûj‰ímu bydlení.

KaÏdá ze tfií skupin klientÛ zde má svoje zázemí,
bydlí ve 2-3 lÛÏkov˘ch pokojích vãetnû hygienické-
ho zázemí, k nûmuÏ patfií také denní spoleãenská míst-
nost, aby se v ní mohli v‰ichni scházet.

Gabrielem. Pfii‰li dva námûstci ministra financí
Eduard Janota a Jifií Wolf,  ktefií  po celou dobu rekon-
strukce (vãetnû rekonstrukce b˘val˘ch kasáren) nad
námi drÏeli pomyslnou ochranou ruku,“ doplÀuje fie-
ditel domova PaedDr. Ladislav Adámek.

Slavnostní odpoledne obohatili sv˘m programem
klienti domova, ktefií zpívali, tanãili a pfiedvedli vel-
mi pûknou módní pfiehlídku. Cel˘ program bez náro-
ku na honoráfi uvádûla Bára Nesvadbová a zazpívat
pfiijeli také Yvonne Pfienosilová a Michal Hudãek.

K dotvofiení pfiíjemné atmosféry pfiispûli malífii
Amatérské obrazárny, ktefií darovali svá díla pro v˘-
zdobu interiéru. Dr. Petr Morávek zapÛjãil obrazy, kte-
ré maloval jeho otec Petr Morávek, malífi Jílovska.
Odûvy na módní pfiehlídku vûnovala firma PHN
Company.  âeská televize bezplatnû zapÛjãila apara-
turu a pódium. Raut zajistila sv˘mi pracovníky firma
Martina Lunû a uhradila firma NOVERA, a. s., for-
mou sponzorského daru.

Text: mk
Foto: archiv Domova Laguna
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Domov Laguna opět v novém

Slavnostní otevření 
se uskuteãnilo 13. února ve 13 hodin. To byl uÏ in-

teriér vybaven nov˘m nábytkem a k Domovu vedla
nová vozovka.

Se‰lo se zde více neÏ 200 hostÛ, pfiíznivcÛ a pfiátel
ze ‰irokého okolí. „Náv‰tûvou  nás poctil hejtman
Stfiedoãeského kraje Petr Bendl s námûstkem Josefem
Vackem a vedoucím Odboru sociálních vûcí Radimem





Odmala vyrůstala Majka Veselá
mezi tanečníky, není tedy divu, že
v současné době vlastní svoji taneč-
ní školu PopBalet InDance, kterou
navštěvuje přes 1000 žáků. A pro -
tože se usadila v Psárech, kde se jí
moc a moc líbí, nabídla svoji službu
naší Sluníčkové škole.

Paní Majka vystudovala rehabilitaãní ‰kolu,
aby získala pfiehled o funkci a zákonitostech tû-
la, protoÏe jak sama fiíká, „nûjaké klátûní tûla
sem tam“ není samo o sobû tanec. 

Systematick˘ jazzov˘ a moderní tanec, hip-
hop aj. na jakoukoliv hudbu, to je pfiesnû to, co
se snaÏí Ïáky nauãit. Abychom ãtenáfiÛm pfiiblí-
Ïili tento styl, jedná se v podstatû o tanec, kte-
r˘ mÛÏeme zhlédnout ve videoklipech nebo mu-
zikálech. A v‰ichni, ktefií se uÏ pfii‰li podívat na

„sluníãkovská vystoupení“, mohli vidût, jak
‰koláci válí jedna báseÀ. Není bez zajímavosti,
Ïe klukÛm to jde také na v˘bornou.

Podpora školy
¤editelka základní ‰koly Mgr. Milena

TrÛblová je úÏasn˘ nad‰enec a podporuje v‰ech-
ny krouÏky a aktivity, protoÏe rozvíjejí dûtskou
osobnost. A Ïe jich je ve ‰kole poÏehnanû! Pfii
kaÏdém vystoupení sv˘ch ÏákÛ je pak znaãnû
nervózní, aby se v‰e zdafiilo. Ale dûti jsou zase
jen dûti, takÏe obãasné klop˘tnutí je bráno
s úsmûvem a koneãn˘ efekt je stejnû vynikají-
cí. A to se t˘ká nejen taneãkÛ, ale i jiné ‰kolní
a mimo‰kolní produkce.

·kolné taneãních lekcí stojí v na‰í ‰kole
o tfietinu ménû neÏ v jin˘ch kurzech Pop Baletu,
coÏ je pfiedev‰ím zásluha fieditelky Z·. Snad
právû proto, Ïe si zcela jasnû uvûdomuje, jak
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Tanečnice, tanečníci
a Sluníčková škola
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systematická pohybová v˘chova zlep‰uje sou-
stfiedûní dûtí a jejich sebevûdomé vystupovaní.
Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘, kdo projeví zájem. Své
malé taneãníky si paní Majka vyzvedává
v druÏinû, po lekci je pak odvádí zpût.

Taneãní lekce se
v souãasné dobû ko-
nají dvakrát t˘dnû, jen
je ‰koda, Ïe  tûlocviã-
na je tak malá a má
i ‰patnou akustiku.
Stfiídají se tady cel-
kem ãtyfii skupiny dû-
tí, od tûch nejmen‰ích
po ‰koláky, zhruba asi
70 taneãníkÛ. KaÏdá
skupina je jiná, a tak
paní Majka vym˘‰lí
stále nové fígle, aby
dûti udrÏely pozornost
a nauãily se toho co
nejvíc. Stejnû v‰ak
chválí v‰echny zdej‰í
‰koláky:  „Zvykli si

na tréninky, nauãili se vzájemnû respektovat
a na‰e spoleãná tvÛrãí práce se ãasem mnoho-
násobnû zlep‰ila. I tanec totiÏ potfiebuje nezbyt-
nou disciplínu a nejde jen o pouhou zábavu,
zvlá‰tû jedná-li se o hyperaktivní dûti. Pokud dû-
ti zkoordinují své tûlo a pohyby, dokáÏou se lé-
pe soustfiedit a v˘sledky jsou vidût nejen
v tancování, ale i ve ‰kole. Ze své praxe mohu
dokonce fiíci, Ïe ãasto právû ty zlobivé dûti jsou
pozdûji vynikajícími taneãníky. To se t˘ká sa-
mozfiejmû i klukÛ.“

Choreografie, hudba – to v‰e je v rukou
lektorky. A kost˘my na vystoupení?

Vût‰inou si je Majka navrhuje sama a dûtem
je pÛjãuje.

Odmûnou dûtem i Majce jsou nejen ‰kolní
vystoupení, ale i pfiedstavení v Praze, jichÏ se
psár‰tí zúãastÀují.

Závûrem paní Veselá prozradila, Ïe aãkoli se
ve své taneãní ‰kole vûnuje pouze pokroãil˘m
taneãníkÛm, práce s dûtmi ze Sluníãkové ‰koly
ji naplÀuje hlavnû proto, Ïe tu v Psárech na‰la
svÛj domov.

Text: mk
Foto: archiv Majky Veselé

21PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJDUBEN 2008



22 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ DUBEN 2008

HASIČI

V průběhu prvních dvou a začátkem tře-
tího měsíce v tomto roce zasahovali jirčan-
ští hasiči celkem u sedmi událostí. Oproti
minulému roku bylo nejvíce výjezdů
v únoru. Opět nás zaměstnala vichřice, ne
však v takové míře jako loňský orkán.

První událostí byl 17. 2. 2008 poÏár v psársk˘ch
lesích. Jednalo se o hofiení porostu kolem nedoha‰e-
ného ohni‰tû po tûÏbû dfieva.

Dal‰í moc pûknou noc jsme zaÏili 24. 2. 2008,
kdy jsme vyjeli k poÏáru chaty v lesním katastru ob-
ce LibeÀ. Chata byla v dobû na‰eho pfiíjezdu jiÏ
v plném rozsahu poÏáru. Spoleãnû s jednotkou HZS
a dobrovoln˘mi sbory Zvole, Okrouhlo a LibeÀ jsme
zahájili hasební práce. Cílem bylo zabránit ‰ífiení po-
Ïáru na les a kolem stojící dvû chaty. Tento úmysl se
podafiilo realizovat a domÛ jsme se vrátili po jedné ho-
dinû ranní. 

Následující v˘jezd byl o dvû hodiny pozdûji na
stejné místo ke stejné události. Tentokrát hofiela pfied-
cházejícím poÏárem uchránûná chata. Následovalo ha-
‰ení a návrat na základnu kolem ‰esté hodiny ranní.
Rychle osprchovat a hurá do svého zamûstnání…

Je‰tû jednou se jednotka HZS na místo vrátila do-
poledne, a to kdyÏ Ïháfi zapálil i poslední chatu. Úmy-
slné zapálení bylo zfiejmé i z nûkolika navrstven˘ch
pneumatik, které Ïháfi umístil do prázdn˘ch chat po
na‰em odjezdu od prvního zásahu.

Dále jsme 27. 2. 2008 vyjíÏdûli k poÏáru kontej-
nerÛ do Jesenice.

Poslední pracovní odpoledne bylo 1. 3. 2008 pfii
likvidaci následkÛ vichfiice Emma. První v˘jezd byl
do Zdimûfiic, kde bylo tfieba odstranit vyvrácen˘ strom
pfies cestu, dále poÏár lesa v Ole‰ku a poslední udá-
lostí toho dne byla dopravní nehoda osobního vozid-
la pfied Jesenicí. Jednotka provedla protipoÏární zaji‰-
tûní automobilu, prÛzkum okolí, zda se v blízkosti
nenachází zranûn˘ fiidiã, a provedli jsme vypro‰tûní
a naloÏení vozu na automobil odtahové sluÏby. Dûkuji
tímto na‰im zasahujícím hasiãÛm za jejich práci a ãas,
kter˘ této ãinnosti vûnují.

Tento výčet je jen část naší práce
Samozfiejmû se vûnujeme v˘cviku. Dne 16. 2.

2008 ãtyfii hasiãi absolvovali noãní stáÏ na stanici HZS
v Jílovém, kde jsme zasahovali u dvou noãních zása-
hÛ. âas stráven˘ na stanici jsme vyuÏili dokonale.
Nacviãovali jsme rÛzné dovednosti, napfi. oblékání ha-
siãe do protichemického obleku SOO CO, kter˘ má-
me pfiidûlen˘ v poãtu ãtyfi kusÛ. Roz‰ífiili jsme tak
svou pouÏitelnost na provádûní dekontaminace zasa-
hujících hasiãÛ HZS pfii zásahu na nebezpeãnou lát-
ku. Na jafie hodláme také pro vefiejnost uspofiádat Den
otevfien˘ch dvefií, kde budou spoluobãané podrobnû
informováni o na‰í práci a vybavení.

Miloslav Burián, starosta SDH Dolní Jirãany
Ilustraãní foto: SDH DJ

Výjezdy a činnost zásahové jednotky
dobrovolných hasičů z Dolních Jirčan
v prvních měsících roku 2008



MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOROVINA

Milé dûti,
máme pro vás pfiipraven˘ kviz, tak

se snaÏte, aby va‰e odpovûdi byly
správné.

Tfiem vylosovan˘m lu‰titelÛm vûnu-
je Myslivecké sdruÏení Borovina Psáry
knihu. Odpovûdi mohou lu‰titelé vhodit
do schránky, umístûné v obchodû „U
Marcely“ v Psárech nebo na ·tûdfiíku
ve videopÛjãovnû v termínu do 5. 5.
2008. 

Správné odpovûdi a jména v˘hercÛ
budou uvefiejnûny v následujícím ãísle
ãasopisu. Ceny budou v˘hercÛm zaslá-
ny po‰tou. 

Kdo ze slavn˘ch ãesk˘ch umûlcÛ je
autorem této kresby?
a) Josef Mánes
b) Mikolá‰ Ale‰
c) Max ·vabinsk˘
d) Antonín Slavíãek

Po kolika dnech novû narozen˘ mal˘ zajíãek vidí?
a) po 14 dnech
b) po 7 dnech
c) ihned po narození
d) nevidí vÛbec 

3. V zimû dáváme zpûvnému ptactvu a lesní zvûfii
do krmítka:

a) ãerstvé housky a mûkk˘ chléb
b) tvrdé housky a usu‰en˘ chléb
c) zbytky od obûda
d) radûji vÛbec nic

4. Kolikrát  shazuje srnec parÛÏky?
a) 1x do roka
b) vÛbec
c) 2x do roka
d) nemá parÛÏky
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Soutěž pro všechny děti připravilo
Myslivecké sdružení Borovina Psáry

Odpovûdi na otázky :

1.                                          2.    3.                                         4.
A B   C   D                         A B   C   D                        A B   C   D                         A B   C   D      

Správnou odpovûì zakrouÏkujte a vhoìte do schránek (viz str. 23 ãlánek)

Jméno a pfiíjmení: __________________________________________________________________________

Vûk: ____________________

Adresa:
___________________________________________________________________________________________

�



OBECNÍ POLICIE

Protože je náš časopis dvouměsíč-
ník, budete dostávat tyto zprávy se
zpožděním, ale přesto chceme, aby -
ste se dozvěděli, jak nám obecní po-
licie pomáhá. Postupně se také do-
zvíte o pravomocech obecní policie,
tedy o právech a povinnostech stráž-
níků, které jsou přesně vymezeny
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii.

Vedoucí Obecní policie  Jesenice Stanislav
Kuãera s více neÏ patnáctiletou praxí
u policie  fiíká: „pfiestoÏe je spolupráce s obcí
Psáry  teprve v rozjezdu, zaãínají si  obãané
na na‰i práci pomalu zvykat. Je v‰ak zapotfie-
bí, aby si kaÏd˘ zaãal více v‰ímat svého oko-
lí. Lidé by nemûli váhat s voláním na telefon-
ní ãíslo 775 775 978, jakmile vidí nûco, co se
jim nezdá, ãi nûkoho, koho nikdy v dané lo-
kalitû nevidûli a kdo se chová podezfiele.
Doporuãuji volat i v pfiípadech, Ïe se na uli-
ci ãi pfied domem objeví rÛzní rozna‰eãi
reklamních tiskovin, podomní obchodníci ãi
nabízeãi ãehokoliv. MÛÏe se jednat o pod -
vodníky, o kter˘ch dennû sly‰íme ve sdûlova-
cích prostfiedcích. Pfiípadná kontrola osob-
ních dokladÛ poctivému ãlovûku neublíÏí
a darebáka minimálnû vydûsí a odradí. Úzká
spolupráce s obãany je jednou z podmínek
úspû‰ného boje v‰ech sloÏek policie proti kri-
minalitû. Vzhledem ke vzdálenosti mezi obce-
mi jsou stráÏníci Obecní policie Jesenice
schopni fie‰it vznikl˘ problém operativnû,
a ve velmi krátkém dojezdovém ãase.“

leden – 2008
� byla zapoãata hlídková ãinnost v obcích

Psáry a Dolní Jirãany

� stráÏníci se seznamovali s nov˘m regionem,
monitorovali situaci

� pfiestupky byly vût‰inou fie‰eny domluvou,
ale za pfiestupky proti pravidlÛm silniãního
zákona se uÏ pokutovalo

� fiidiãi nedodrÏují pfiedepsanou rychlost
v obcích

únor – 2008
� zapoãaly dÛsledné kontroly jak vefiejného

pofiádku v obcích, tak dodrÏování zákona
ã. 361 o silniãním provozu

� v sedmi pfiípadech byly uloÏeny blokové po-
kuty za zji‰tûní uloÏení domovního odpadu
mimo vyhrazená místa

� ve tfiech pfiípadech byla udûlena bloková po-
kuta za zneãi‰Èování vefiejného prostranství
obalov˘mi materiály ze staveb nov˘ch rod.
domkÛ

� tfii pfiípady – udûlena bloková pokuta za zne-
ãi‰tûní komunikace vozidlem vyjíÏdûjícím ze
stavby

� tfii pfiípady – bloková pokuta za nerespekto-
vání zákazu vjezdu nákladních vozidel

� dva pfiípady – bloková pokuta za ru‰ení noã-
ního klidu v Dolních Jirãanech

� ve tfiinácti pfiípadech – nedodrÏení pfiedepsané
rychlosti v obci – blokové pokuty a jeden pfií-
pad pfiedán k dal‰ímu fiízení správnímu orgánu

� nejvût‰í pfiekraãování rychlosti vozidel
v obci je v prostoru rovinky Domova Laguna

� byla poskytnuta souãinnost organizátorÛm
ma‰karního prÛvodu

Zákon o obecní policii
(z nûj vybíráme, pokraãování pfií‰tû)

§ 1 
� obecní policie je orgánem obce, kter˘ zfiizu-
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Spolupráce 
s Obecní policií Jesenice



POLICIE ČROBECNÍ POLICIE

je a ru‰í obecní zastupitelstvo obecnû závaz-
nou vyhlá‰kou

� obecní policie zabezpeãuje místní záleÏitos-
ti vefiejného pofiádku v rámci pÛsobnosti ob-
ce a plní dal‰í úkoly, pokud tak stanoví ten-
to nebo zvlá‰tní zákon

� kaÏd˘ má právo obracet se na…….stráÏníky
se Ïádostí o pomoc…..ti jsou povinni
v rozsahu sv˘ch úkolÛ poÏadovanou pomoc
poskytnout

� pfii plnûní sv˘ch úkolÛ spolupracuje obecní
policie s Policií âR….

§ 2
� obecní policie….. pfiispívá k ochranû

a bezpeãnosti majetku
� dohlíÏí nad dodrÏováním pravidel ãeského

souÏití
� pfiispívá v…urãitém rozsahu…k bezpeãnos-

ti a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích

� odhaluje pfiestupky a jiné správní delikty
� upozorÀuje právnické a fyzické osoby na po-

ru‰ování obecnû závazn˘ch právních pfiedpi-
sÛ a ãiní opatfiení k nápravû

ve spolupráci s Obecní policie Jesenice
pfiipravuje mk

Policie 
České republiky
Okresní 
ředitelství 
Praha-venkov

Nabízí uplatnění uchazečům se zájmem
o policejní práci v přímém výkonu služby
u Policie České republiky.

Policistou se může stát občan ČR starší 18
let, který o přijetí písemně požádá, je bez-
úhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je
fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro
přímý výkon služby, není členem politické
strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou
výdělečnou činnost. 

Nabízíme
– zajímavou práci policistů na obvodních

odděleních: Brandýs nad Labem, Čeláko-
vice, Česlice, Jílové u Prahy, Libčice,
Odolená Voda, Říčany, Úvaly, Mníšek
pod Brdy, Velké Popovice, Řevnice,
Hostivice, Hradištko,

– na oddělení hlídkové služby Brandýs nad
Labem,

– na dopravním inspektorátu Zdiby – ve
skupině dohledu nad silničním provozem

– možnost profesního růstu
– možnost dalšího vzdělávání
– dobré platové podmínky

Pokud splňujete uvedené podmínky, mů-
žete se přihlásit každý všední den v době od
07: 30 do 15 : 00 hod. na Policii České re-
publiky, okresní ředitelství Praha-venkov,
Zborovská 13, 150 00 Praha 5. Bližší infor-
mace rádi poskytneme ve stejnou dobu na
tel. číslech 974 882 400, 974 882 207,
602 121 274.
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Pokud chce někdo kontaktovat
Obecní policii Jesenice, najde ji na
adrese:
Budějovická 303, Jesenice. 
(přízemí vlevo v budově OU 
Jesenice)
Telefon na služebnu je: 
241 931 809. 
Mobilní telefon – stálá služba 
24 hod. denně: 775 775 978
E-mail:  mp.jesenice@seznam.cz



TIP NA VÝLET

tvofií rozsáhl˘ lesní komplex v okolí
Jílovska (u Prahy) s ãetn˘mi lomy, skupi-
nami balvanÛ a skalami. SíÈ turistick˘ch
znaãek umoÏÀuje velmi dobrou orientaci
mezi nejzajímavûj‰ími místy. 
Nejvy‰‰ím bodem lesního porostu je

s nadmofiskou v˘‰kou 488 m KnûÏí hora
(dojdete k ní po ãervené znaãce z Borku).
¤íká se, Ïe to bylo první obûtní místo prv-
ních obyvatel tohoto kraje.
Na Panské skále b˘val altán arcivévody

Ferdinanda d‘ Este, kter˘ je v souãasné do-
bû nepfiístupn˘ (dfievûná památka zmizela),
ale pfiesto je zde pûkn˘ v˘hled do dolního
Posázaví. Tajupln˘ název Gryble zase  ne-
se pozÛstatek tvrzi‰tû s bukov˘mi
a dubov˘mi porosty.
Hlavní komunikací PoÏársk˘ch lesÛ je

Horácká cesta, u níÏ se nachází
v ohrazeném parku myslivna (loveck˘ zá-
meãek vá‰nivého lovce a následníka trÛnu)
Horní PoÏáry.
Celé lesy pÛsobí tajuplnû, snad je to dá-

no seskupením drobn˘ch ra‰elini‰È, rybníã-
kÛ a Ïulov˘ch balvanÛ. A kdyÏ se budete
chovat potichu, mÛÏete narazit na muflony
a daÀky.

V˘chozí bod: Jílové u Prahy, Borek, dá-
le po turistick˘ch znaãkách.

Z Jílového – modrá: Drnka – Markvart
u Skalska – Kamenice (severním okrajem
lesÛ).

Z Borku – zelená: Halífie – Skalsko –
Gryble – Makovice – Zbofien˘ Kostelec.

Z Borku – ãervená: KnûÏí hora –
Gryble – Tûptín – Kamenice.

Z Kamenného Pfiívozu – Ïlutá: Vlãí
Jámy – Horní PoÏáry – Kostelec u KfiíÏku
(stfiedem lesÛ). 

KnûÏí hora – nejvy‰‰í bod západního
okraje, ãetné skupiny balvanÛ, nûkteré
s mísovit˘m prohloubením. Dfiíve byly po-
vaÏovány za pozÛstatky pohansk˘ch obû-
ti‰È.

Gryble – pfiírodní rezervace okolo
Panské skály, pozÛstatek tvrzi‰tû, bukové
a dubové porosty.

Horní PoÏáry – loveck˘ zámeãek, mís-
to, které uÏíval Ferdinand d‘ Este.

Panská skála – posezení s vyhlídkou ve
v˘chodní ãásti lesního komplexu.

Vlãí jámy – Vlãí rokle – romantická
rokle poblíÏ aÏ dvoumetrov˘ch Ïulov˘ch
kamenÛ, protéká zde potok.

Proseãnice – lomy na sázavskou porfy-
rickou Ïulu, léãebny.

Radoã u Tûptína – jedineãné seskupe-
ní Ïulov˘ch balvanÛ, stojí za podívání.

Podrobn˘ itineráfi vãetnû turistick˘ch
mapek  najdete na www.vyletnik.cz/tu -
risticke-trasy.
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Z různých tras si můžete vybrat hned několik výletů.

Hornopožárské lesy



INZERCE

„ČAROVNÉ  BYL INKY“

Nabídka bylinných produktů, výtažky vřídla z Podhájské

*  Prodejní a výdejní místo bylinných produktů ENERGY 
*  Diagnostika zdravotního stavu, konzultace, měření přístrojem Supertronic
*  Možnost měření krevního tlaku a glykémie
*  Léčivá síla kamenů, bylinné čaje
*  VÝKLAD  TAROTOVÝCH  KARET

Naše výrobky pomáhají řešit problémy s:
* alergií * prostatou * imunitou * zánětem středního ucha           
* virózou * cukrovkou * migrénou * močovým měchýřem                  
* návaly * ekzémem * bolestmi kloubů * křečovými žilami

!!! AKCE – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 5. 2008 !!!

Objednejte se do 
nově otevřené poradny
Dolní Jirčany, 
Na Vysoké 306,  
T: 602 326 602
www.carovnebylinky.ic.cz   
carovnebylinky@seznam.cz  
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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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii
DDuubbeenn  22000088
Jiřina Krejčí oslaví sedmdesátiny

Božena Hrušková oslaví pětasedmdesátiny.
Blažena Šafaříková oslaví pětasedmdesátiny

Stanislava Trylčová oslaví pětasedmdesátiny.
KKvvěětteenn 22000088

Růžena Davídková oslaví osmdesátiny.
Arnošt Křelovec oslaví osmdesátiny.

Milan Babka oslaví sedmdesátiny.
Veka Dýlová oslaví sedmdesátiny

Gratulujeme všem oslavenkyním a oslavencům a přejeme mnoho zdraví
a štěstí a pohody. 

Oslavte výročí v pohodě a mějte se - nejenom v ten slavný den - dobře.                                                                      
Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dětí v Psárech
a Dolních Jirčanech, ale i ve vašem blízkém okolí.
Také se dozvíte, co nového se událo a kdo oslavil životní jubilea. Chcete-li, aby byla redakce
přítomna u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

KAM ZA KULTUROU

Program muzea
v Jílovém u Prahy

·TOLA sv. JOSEFA
duben–fiíjen: 
SO, NE, svátky 10–7 hod. 
ãervenec–srpen: také úter˘-
pátek13–17 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 pfiíleÏitos-
tech, kdy je ‰tola otevfiená pro vefiejnost

(muzejní noc, turistické pochody, muzejní
vycházky a semináfie, termíny najdete
v odkaze Aktuality).
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, nesjízdnost komunikace
apod.) mÛÏe b˘t ‰tola ve vámi poÏadova-
ném termínu uzavfiena. V tomto pfiípadû
vám nabídneme jin˘ nejblíÏe moÏn˘ ter-
mín.
Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí
(pokud není svátkem): 9–12 a 13–16 hod.,
ãerven–srpen 9–17 hod.



Nezapomeňte na 
12. ročník pěveckého festivalu JÍLOVSKÉ ZPÍVÁNÍ

12. roãník pûveckého festivalu JÍLOVSKÉ ZPÍVÁNÍ se koná
v SOBOTU 31. kvûtna 
Slavnostní koncert k poctû ZDE≈KA LUKÁ·E v kostele sv.
Vojtûcha od 15 hodin.

Dětem 

Od nejmen‰ích dûtí docházejí obrázky,
které budeme postupnû otiskovat. V‰em
dûkujeme.
Nyní máme pro vás hádanky, to abyste
si museli lámat hlavinky! Tak jdeme na
to! ¤e‰ení najdete na stranû 31.
1. Malé dûti: namalujte v‰echna zvífiátka,
která znáte od písmene M. 

2. Vût‰í dûti: Od stejného písmene – M –
vypi‰te co nejvíce zvífiátek.
3. Víte, co jsou to synonyma?
4. Zkuste vytvofiit synonymum ke slovu
partner.
5. Zkuste vytvofiit synonymum ke slovu
patrnû.

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

P¤IJELA POUË
a ãtyfii kluci k ní zamífiili hned, jak zaãali
vyhrávat z amplionÛ. Devítilet˘ Kroupa uÏ
sedal na kolotoã, Fanda Jandák na vysoké
houpaãky. 14let˘ Toník si nejdfiív dopfiál
voÀavého opékaného bufita. Zíkovi je 16
let, Jirkovi není 12. Bedfiich je star‰í neÏ
Ko‰nar. Komu je 12 let? Kdo ‰el ke stfiel-
nici? Jaké je jméno Ko‰nara?

¤e‰ení – Mariá‰ stále Ïije (únor 2008)

Filip      Franti‰ek    Jifií         Zdenûk        

Kuãera     ·ámal        Ma‰ek        Turek   

úãetní     uãitel     dÛchodce     drÛbeÏárna

betl       durch        sedma      flek
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Milánek

Jarmilka



Jsem pes origami a zdravím vás v‰echny pfii prvních

pokusech skládání. 

Vybrali jsme pro vás nejjednodu‰‰ího psa, jen musí-

te velmi peãlivû skládat. Bûhem pár minut se v˘sledek

dostaví. Pejska mÛÏete skládat z jakéhokoliv druhu pa-

píru, o kterém jsme psali v minulém ãísle. Rozhodnû je

pûkn˘ i pestrobarevn˘. A mÛÏete sloÏit celou psí smeã-

ku, abyste se procviãili k dal‰ímu uÏ sloÏitûj‰ímu sklá-

dání, které pro vás pfiipravíme i do pfií‰tího ãísla.

Jak začít?
Pfiipravte si dva  ãtverce, jedná se o tzv. jednoduché

skládání – nákres 1a.

Oba ãtverce sloÏte jako ‰átek. 

Podle dal‰ího nákresu 2a pfieloÏte jeden papír ‰ikmo

tak, aby pfiehyb probíhal asi od konce jedné tfietiny zá-

kladní linky do poloviny protûj‰í strany. Nakonec pfie-

hnûte vrchní ‰piãky – 3a.

Druh˘ papír, tedy uÏ pfieloÏen˘ jako ‰átek, vystfiihnû-

te podle nákresu 2b.

Dolní roh je‰tû ohnûte do tvaru ocásku a horní pro-

táhnûte dovnitfi. Právû tam pak vlepíte hlavu – 3b.

Vystfiihnûte z jiného papíru mal˘ prouÏek papíru, kte-

r˘m psíka ozdobíte a zpevníte mu ‰íji. Bude to vypadat

jako obojek na krku.

NezapomeÀte namalovat oãi nebo je nalepte z papíru

a na ‰piãku nosu namalujte ãernou skrvrnu – ãenich.

Pfií‰tû: skládáme rybku
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ORIGAMI
2. část: Tentokrát slíbený PES 

…A NĚCO PRO ZÁBAVU



RŮZNÉ

Slavilo se
Dne 8. 3. 2008 se
na MDŽ sešly všech-
ny pozvané ženy,
aby oslavily svůj svá-
tek. Slavilo se, jak se
patří, s pohoštěním a hudbou. Každá žena také obdržela od pánského osazenstva
kytičku.
Akci pořádaly MO KDU-ČSL Psáry, ODS Psáry-Dolní Jirčany a restaurace „Na Hřišti“.
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¤e‰ení ze strany 29 a 32:
2. Napfiíklad: my‰, m˘val, my‰ice, mol, medvûd, mot˘l,
mlok, moucha, morãe…
3. Synonyma jsou slova stejného nebo velmi podobného v˘-
znamu.
4. Napfiíklad: spoleãník, úãastník, spoluhráã, pfiítel, kamarád,
druh…
5. Napfiíklad: zfiejmû, zfietelnû, oãividnû, bezpochyby, nepo-
chybnû, pravdûpodobnû, asi, snad, moÏná…

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY:

1 3 7 4 2 6 5 9 8

8 4 2 5 1 9 3 6 7

6 5 9 7 3 8 2 4 1

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

7 9 3 1 4 5 8 2 6

2 7 5 6 9 1 4 8 3

3 8 1 2 5 4 6 7 9

9 6 4 3 8 7 1 5 2

¤E·ENÍ SUDOKU:

H U R Á N A V Ý L E T

Psárský zpravodaj

je dvouměsíčník a letos bude
vycházet ještě v měsících:
červen, srpen, říjen, prosinec.
Do všech čísel rádi uvítáme
vaše příspěvky .  
Pro další vydání Psárského
zpravodaje jsou uzávěrky čí-
sel vždy do 10. předchozího
v měsíci.
Veškeré kontakty najdete na
straně 2 v tiráži časopisu.
Uzávěrka pro příští dubnové
číslo je do 10. května 2008.

www.poutnicek.estranky.cz
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU

3 8

1 9 6 7

5 9 3 8 2

1 6 2 9 4

4 8 9 3 7 5

7 3 1 8 2

5 6 9 4 8

8 2 5

9 5

PŘEDLOŽKA FAKTOR LÉKAŘ
ZASTARALE
LEVHART

DŮRAZNÉ

NAPOMENUTÍ

POSTRANICE
NÁKLADNÍHO
AUTA

JEDNOTKA
HMOTNOSTI

ZDE
UZLOVÝ
TELEVIZNÍ
OBVOD

BIOGRAF

STRŽ
OMASTEK

PÁSOVEC

PLOT
1 4 KARETNÍ

HLÁŠKA
KERAMICKÁ
SUROVINA

11

ŘÍMSKY
500

ČÍSLOVKA

POKÁCENÉ
STROMY

ZÁJMENO
SPORTOVEC

ZÁKLAD

AFRICKÉ
JEZERO

6 PŘEDLOŽKA
SLOVENSKY
JISTĚ

NEJLEPŠÍ
UMÍSTĚNÍ

TÍTI

SPOJKA

5 2 ANGLICKY
DEN

VÝMĚRA
3 CHEM.ZN.

HLINÍKU
OBOJETNÁ
SOUHLÁSKA

DROGA
CHEM.ZN.
VANADU

ZAVÁŘKA
DO
POLÉVKY

9 DÍVČÍ
JMÉNO
MPZ
ŠPANĚLSKA

7

ZAČÁTEK
ABECEDY

ŽENSKÉ
JMÉNO

10 ANGLICKY
HRAČKA

8

1 2 3 ‘  4 5 6 7 ‘  8 9 10 11


