SLOVO ÚVODEM
Milí pfiátelé,
stávající poãasí je
naplnûno stfiídav˘m
teplem a de‰tûm, kaÏdému z nás se líbí
nûco jiného, ale pracovat musíme za kaÏdého poãasí. Nejinak
tomu bylo i v sobotu
23. kvûtna, kdy po
ránu bylo de‰tivo
a posléze se udûlalo pûkné dusno. Ten den se
v obci Psáry konalo dal‰í vítání na‰ich nejmen‰ích obãánkÛ. Z 19 pozvan˘ch se se‰lo 15
mimin s poãetn˘m doprovodem, to protoÏe prarodiãe chodili vÏdycky a tatínkové si to
v souãasné dobû nenechávají ujít. A to i pfiestoÏe
se v „pozadí oslav“ neslo téma fotbal, kter˘ se
mûl také stihnout.
A jaká jména Ïe jsme to pfiivítali? Tfieba Adama, Antonína, Maxmiliána, hned dvakrát Jakuba, Václava, Pavla, Luká‰e a z mal˘ch sleãen

pak Amálii, dvakrát Barborku, Silvii, Katefiinu,
Natálku. Rádi bychom opût podûkovali Sboru
pro obãanské záleÏitosti v ãele s Ivankou ·imkovou, která se tak vzornû stará o pozvání tûch
nejmen‰ích a o letitou psárskou tradici spojenou
právû s vítáním obãánkÛ.
Za sebe musím prozradit, Ïe vítání bylo rozdûleno do tfií skupin – to aby nás v zasedací
místnosti na úfiadû nebylo moc – a pfied samotn˘m vítáním starostkou obce zarecitovali
a zazpívali tfieÈáci ze ‰koly. Mezi ãtyfimi dûvãaty, která recitovala, zastupoval pánskou generaci i jeden chlapec. Samozfiejmû nechybûl
hudební doprovod, kter˘ jako poslednû patfiil
uãitelce Dusbabové.
Dne‰ní úvodník berte jako v˘jimeãn˘. Pro
nedostatek místa jsme totiÏ tuto stránku vûnovali tentokráte tûm nejmen‰ím.
NezapomeÀte si v‰ak peãlivû proãíst v‰e
o dálnici, a to jak ve zpravodaji, tak v pfiíloze
o dálnici D3.
Monika Kábová
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Dětský den
Dne 30. května t. r. se na hřišti v Psárech konal Den dětí. Na
2. straně obálky našeho Zpravodaje můžete vidět, jak se bavily nejen děti, vždyť v koláčcích byly zapečené padesátikoruny.
Jako vždy, tak i letos bylo hřiště zaplněno mnoha atrakcemi.
Nechyběly tedy houpačky, dětský kolotoč, nafukovací hrad
i malá bugina, která vozila děti. U každého soutěžícího stanoviště se za splnění úkolu rozdávaly cukrovinky a byla připravena spousta věcných cen.
Sponzory této akce byly: SDH Psáry, SK Rapid Psáry, 1. LTC
Psáry, KDU-ČSL MO Psáry, OÚ Psáry a firma Novera, s.r.o.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 6-2009 konaného dne 16. bfiezna 2009
v 19.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 28/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od Ing. Martina
Riegera, jejímÏ pfiedmûtem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
pfiípojky k inÏen˘rsk˘m sítím (4. a 5. etapa) za
cenu 2500 Kã pro jednu nemovitost.
RO Usnesení ã. 29/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od Bedfiicha
Málka - oprava a údrÏba vozovek a chodníkÛ,
jejímÏ pfiedmûtem je zhotovení asfaltov˘ch
povrchÛ a opravy v˘molÛ na návsi v Dolních
Jirãanech a na ·tûdfiíku u obchodu za cenu celkem 133 470 Kã a v ulici Hlavní (smûr Horní
Jirãany) za cenu 84 050 Kã.
RO Usnesení ã. 30/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
spfiedloÏenou cenovou nabídkou od spol. Arbonet ,s.r.o., jejímÏ pfiedmûtem jsou zdravotní
a v˘chovné fiezy, vã. úpravy podjezdné v˘‰ky
lipového stromofiadí (33 ks) ke hfibitovu
v Psárech za cenu celkem 43 197 Kã.
RO Usnesení ã. 31/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od
PhDr. Eli‰ky Souãkové-Jílkové – Sociofond,
jejímÏ pfiedmûtem je zpracování sociodemografického podkladu (studie) pro 5. zmûnu územního plánu Obce Psáry za cenu 25 000 Kã.
RO Usnesení ã. 32/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje

uzavfiení smlouvy o zaji‰tûní pobytu pfii pfiípravû k ovûfiení zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
zakonãené zkou‰kou pro Ing. Vítkovského
mezi Obcí Psáry a Institutem pro místní správu Praha za cenu celkem 26 830 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 33/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
upravené znûní pfiílohy ã. 1 a pfiílohy ã. 3 organizaãního fiádu Obecního úfiadu Psáry
z dÛvodu zfiízení komise Ïivotního prostfiedí
a portálu Czech POINT.
RO Usnesení ã. 34/6-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry
ã. 7-2009 konaného dne 31. bfiezna
2009 v 17.30 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 35/7-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Hanou Krejzovou – pozemek parc. ã. 135/8,
k. ú. Dolní Jirãany, za cenu 252 600 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
PSÁRSKÝ
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RO Usnesení ã. 36/7-2009
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/ Hanû Krejzové - pozemek parc. ã. 135/8,
k.ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 37/7-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy ã. 09/0061 o úhradû neinvestiãních nákladÛ v Z· Jesenice za rok 2007/2008.
II. povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 38/7-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním Ïádosti o dotaci z programu Fond
rozvoje obcí a mûst z rozpoãtu Stfiedoãeského
kraje v roce 2009 na akci „Rekonstrukce venkovních ploch matefiské
‰koly Psáry“.
RO Usnesení ã. 39/7-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry
ã. 8-2009 konaného dne 14.dubna 2009
v 17.30 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
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RO Usnesení ã. 40/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 2 a dodatku ã. 3 ke smlouvû
o zabezpeãení sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu uzavfiené mezi Obcí Psáry a Rumpold, s.r.o..
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dodatkÛ.
RO Usnesení ã. 41/8-2009
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./ Janu Karnetovi- pozemek parc.ã. 465/135
k.ú. Dolní Jirãany
2./ Jakubovi Císafiovi- pozemek parc.ã. 402/1
k.ú. Dolní Jirãany
RO Usnesení ã. 42/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní platebních podmínek ve smlouvû
o spolupráci mezi Obcí Psáry a Bytov˘m druÏstvem Tábor.
RO Usnesení ã. 43/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o poskytnutí nadaãního pfiíspûvku ve v˘‰i 2 500 000 Kã mezi Obcí Psáry
a Nadaãním fondem Nadûje tfietího tisíciletí.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 44/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. bere na vûdomí
Zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
Obce Psáry za rok 2008. Pfii pfiezkoumání nebyly zji‰tûny Ïádné chyby a nedostatky.
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RO Usnesení ã. 45/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku dle ãl. 5, bodu 5.6 Obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 6/2008 o vefiejném pofiádku, opatfiením k jeho zabezpeãení a ãistotû v obci Psáry:
1/ Janû Moravcové na pofiádání akce „pálení
ãarodûjnic“.
RO Usnesení ã. 46/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s v˘bûrem dodavatele technického vybavení na
upgrade pracovi‰tû Czech POINT dle zákona
ã. 300/2008, o elektronick˘ch úkonech
a autorizované konverzi dokumentÛ, a to spoleãnost Triada, s.r.o.
RO Usnesení ã. 47/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s nav˘‰ením ãerpání finanãních rezerv pro
období 2009-2010 na provedení rekultivace
v ãásti dob˘vacího prostoru Dolní Jirãany
o ãástku 750 000 Kã pro spol. Tondach âR,
s.r.o.
RO Usnesení ã. 48/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se spoluúãastí obce ve v˘‰i 5% z celkov˘ch
nákladÛ na financování akce „Rekonstrukce
venkovních ploch matefiské ‰koly Psáry“.
II. Souhlasí
s pravidlem udrÏitelnosti, tj. závazkem provozovat pfiedmût dotace k danému úãelu po dobu
min. 5 let ode dne ukonãení akce „Rekonstrukce venkovních ploch matefiské ‰koly Psáry“.
RO Usnesení ã. 49/8-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

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

Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry
ã. 9-2009 konaného dne 20.dubna 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 50/9-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o spolupráci a o finanãním pfiíspûvku stavebníka ve v˘‰i 1 332.600 Kã mezi
Obcí Psáry a M3D Production, s.r.o. - pozemek
parc.,ã. 465/52, k.ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 51/9-2009
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/ M3D Production, s.r.o.- pozemek parc.
ã. 465/52, k.ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 52/9-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku dle ãl. 5, bodu 5.6 Obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 6/2008, o vefiejném pofiádku, opatfiením k jeho zabezpeãení a ãistotû v obci Psáry:
1/ SDH Psáry na pofiádání akce „pálení ãarodûjnic“ v areálu SK Rapid Psáry,
2/ Petru Vondráãkovi a Davidu Taãnerovi na
pofiádání akce „pálení ãarodûjnic“ na Vápence-pod skálou.

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová
PSÁRSKÝ
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RO Usnesení ã. 53/9-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry
ã. 10-2009 konaného dne 27. dubna
2009 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 54/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Dodatku ã. 2 ke smlouvû o dílo
ã. 1350/2006 na poskytování technické podpory geografického informaãního systému MISYS
mezi Obcí Psáry a Gepro, s.r.o. Pfiedmûtem
dodatku je zv˘‰ení ceny za aktualizace
z dÛvodu doplnûní vektorové katastrální mapy
do systému za cenu 18 322 Kã roãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
RO Usnesení ã. 55/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o dílo a o postoupení uÏívacích
práv mezi Obcí Psáry a Aspi, a.s. Pfiedmûtem
smlouvy je pfiechod na internetové aktualizace systému Aspi – právní pfiedpisy za cenu 10
600 Kã roãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
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RO Usnesení ã. 56/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Dodatku ã. 1 ke smlouvû o spolupráci ze
dne 16. 9. 2008 mezi Obcí Psáry a RZ Development, s.r.o., a SVJ 148. Pfiedmûtem dodatku je
úprava termínu splatnosti finanãního pfiíspûvku.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
RO Usnesení ã. 57/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o zaji‰tûní plnûní povinné ‰kolní docházky dûtí s místem trvalého pobytu
v obci Psáry mezi Obcí Psáry a Mûstskou ãástí
Praha-Kunratice.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 58/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Dodatku ã. 1 ke smlouvû o finanãním
pfiíspûvku obci mezi Obcí Psáry a Frost Logistics, s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je úprava termínu splatnosti finanãního pfiíspûvku.
II. Schvaluje
znûní Smlouvy o zfiízení zástavního práva mezi
Obcí Psáry (zástavní vûfiitel) a Frost Logistics,
s.r.o. (zástavní dluÏník). Pfiedmûtem smlouvy
je pozemek parc. ã. 246/249, k.ú. Zdimûfiice.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku a této smlouvy.
RO Usnesení ã. 59/10-2009
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/ Bytovému druÏstvu Tábor - pozemky parc.
ã. 465/5, 465/30, 465/31, k.ú. Dolní Jirãany
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RO Usnesení ã. 60/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a restaurátorkou Olgou Du‰kovou. Pfiedmûtem
smlouvy je restaurování zvoniãky v Psárech za
cenu 68 500 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 61/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
znûní protokolu o
otevírání obálek
a hodnocení nabídek na vefiejnou zakázku
malého rozsahu na sluÏby - vyhotovení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístûní
stavby, vã. podání Ïádosti o územní rozhodnutí na akci „Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní
Jirãany - lokalita Vysoká“. Hodnotící komise
vybrala jako nejvhodnûj‰í nabídku od spol. Projekt IV, s.r.o., a doporuãila radû obce uzavfiení
smlouvy o dílo s vybranou spoleãností.
II. Souhlasí
s uzavfiením Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a Projekt IV, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je vyhotovení 6 paré projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístûní stavby na akci „Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirãany- lokalita
Vysoká“ za cenu celkem 298 000 Kã bez DPH.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy
o dílo.
RO Usnesení ã. 62/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
znûní protokolu o
otevírání obálek
a hodnocení nabídek na vefiejnou zakázku
malého rozsahu na sluÏby – poradenské
a konzultaãní ãinnosti související s projektem
„ Psáry-v˘stavby âOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“. Hodnotící komise vybrala jako
nejvhodnûj‰í nabídku od spol. In solidum,
s.r.o., a doporuãila radû obce uzavfiení smlou-

vy o dílo s vybranou spoleãností.
II. Souhlasí
s uzavfiením Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a In solidum, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je
zpracování návrhu zadávací dokumentace
k v˘bûrovému fiízení na nového provozovatele
stávající infrastruktury, zpracování standardního finanãního modelu, zpracování screeningového dotazníku, zpracovaní podkladÛ
a koordinování ãinnosti k zaji‰tûní pÛjãky za
cenu 335 000 Kã bez DPH a 20 000 Kã mûsíãnû za metodické fiízení a koordinaci ãinností
v‰ech zúãastnûn˘ch subjektÛ, které jsou spojeny s administrací Ïádosti do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a 20 000 Kã mûsíãnû za fiízení projektu po vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace v souladu s pravidly SFÎP
a OPÎP.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy
o dílo.
RO Usnesení ã. 63/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
hodnotící komisi na vefiejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Nákup nové multikáry“ ve sloÏení: Jana Valá‰ková, Lucie Kubalo‰ová,
Ing. Jifií Janata, JUDr. Josef Podlaha a Václav
Novák.
RO Usnesení ã. 64/10-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

„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.“
PSÁRSKÝ
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Co se v obci udělalo
od 15. 3. 09. do 10. 5. 09.
 Od druhé poloviny bfiezna se zaãalo zametáním zimní posypové drtû v obci, spoleãnû obecní údrÏba na místech ménû pfiístupn˘ch a na velk˘ch plochách strojnû pronajatou firmou.
 Uskuteãnila se ãást z plánovan˘ch oprav v˘molÛ balenou asfaltovou drtí na námûstí v D. Jirãanech, u vjezdu na ·tûdfiík a ulice
Hlavní v plo‰né v˘mûfie 248 m2. Dále byla opravena strÏením
povrchu a vysypáním cesta Ke Kukaláku a cesta od ul. Na Vápence k cestû ul. Úvozovová. âásteãnû opraveny cesta na Babu, ul. Pod Strání a na Babû. Na cestû na Babu
u NádrÏky byly instalovány dva odvodÀovací Ïlaby cesty. Dal‰í oprava asfaltov˘ch povrchÛ probûhne v ul. SportovcÛ a Horní. V prÛbûhu roku se dál na opravách bude pokraãovat v rozsahu moÏností obce.
 Jako kaÏdoroãnû byl vymûnûn písek v pískovi‰tích dûtsk˘ch hfii‰t. Star˘ poslouÏí jako stavební materiál.
Provedl se úklid u autobusov˘ch zastávek a podél cest, kde se pod roztát˘m snûhem objevilo velké mnoÏství nedopalkÛ cigaret a v okolí sbûrn˘ch míst separovaného odpadu mnoÏství plastového odpadu.
 V dubnu pfii‰el velk˘ nápor na kapacitu sbûrného dvora, zejména o sobotách, kdy sluÏeb
dvora v tento den vyuÏívá prÛmûrnû 70 klientÛ, nûktefií z nich pfiijedou i vícekrát. Konkrétnû pro pfiedstavu v údajích – v sobotu dne 9. 5. nav‰tívilo dvÛr 81 klientÛ. V celkovém
objemu za mûsíc duben jen bioodpad (tj. vysekané traviny, listí ze stromÛ a vûtve ) pfiedstavoval mnoÏství 69 m3, tj. 22,77 tuny a obec to stálo 18 505 Kã.
 Zapoãalo sekání travin na obecních pozemcích, které se pak provádí prÛbûÏnû do podzimu.
 Uklidilo se okolí pamûtních míst padl˘ch obãanÛ obce v 1. a 2. svûtové válce. Následnû k v˘roãí 8. 5. poloÏila na jejich pamût starostka kytice a vûnce.
 Na závûr chci informovat, Ïe jsme v kvûtnu mûli jednu z multikár tfii t˘dny rozbitou
a nemohli jsme v souvislosti s touto skuteãností plnit objednávky svozu velkoobjemového odpadu od obãanÛ. I nadále musíme z kapacitních dÛvodÛ omezit tyto svozy na mnoÏství 1m3 na jednoho zákazníka, coÏ odpovídá jedné multikáfie velkoobjemového domovního odpadu. Cena za odvoz je 100 Kã bez nakládky a svozov˘m dnem budou ãtvrtky.
V pfiípadû vût‰ího mnoÏství si musí odvoz objednat obyvatel obce u spoleãnosti Obr nebo
Rumpold.
13. 5. 2009
Ing. Miroslav Vítkovsk˘

8

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

ČERVEN 2009

Z OBCE

Vážení spoluobčané,
vážení chataři,
na základû mnoha dotazÛ chatafiÛ
z oblasti Vysoká na vefiejném zasedání
zastupitelstva obce dne 25. 3. 2009 si Vás
tímto dovolujeme informovat o v˘voji
pfiípravy budování inÏen˘rsk˘ch sítí
v chatové oblasti Na Vysoké. Tento ãlánek je zkrácenou zprávou pracovní skupiny, cel˘ text naleznete na www.psary.cz.
Co je chatová oblast Vysoká
a řešení inženýrských sítí
Na úvod je nutné uvést, Ïe pfiedmûtné
území „Vysoká“ je dle platného územního
plánu obce plochou oznaãenou jako A.4
Chaty v urbanizovaném území – zóna
„A“, kde je moÏná v˘stavba rodinn˘ch
domÛ. I pfies malou hustotu obyvatel zde
trvale Ïijících zastupitelstvo rozhodlo,
s ohledem na umístûní vodojemu, vyfie‰it
napojení tûchto objektÛ na vodovodní
a kanalizaãní síÈ.
Rádi bychom vám pfiedstavili ‰ir‰í
rámec na‰ich pfiedstav, jak by celá akce
zasíÈování v uvedené lokalitû mohla probíhat.
Stále více chatafiÛ upravuje svá obydlí
k celoroãnímu uÏívání. Pfiitom ale nûktefií
z Vás naráÏí na problém s postupn˘m
poklesem hladiny spodní vody a s tím spojen˘m nedostatkem pro bezproblémové
pouÏívání nemovitosti. Vodovod, kter˘ by
vyuÏíval pfiedev‰ím vodní zdroje v Psárech
pod ústavem sociální péãe, by tuto situaci

pomohl fie‰it. Obec má v souãasnosti diverzifikovány zdroje vody na vlastní vrty, vrty
Tondach a na vodu z nádrÏe ·vihov (Îelivka). Podmínkou zbudování vodovodu je
i zbudování kanalizace. Je to jedin˘ moÏn˘ zpÛsob likvidace odpadních vod v této
lokalitû. Lokální fie‰ení likvidace odpadních vod na pozemcích nemovitostí
v podobû Ïump, ãistíren odpadních vod nelze nadále akceptovat. Dal‰ím dÛvodem
na‰ich úvah je souãasná, v budoucnu patrnû neopakovatelná moÏnost ãerpání dotací
na tyto akce.
Kam jsme zatím pokročili?
Bûhem jara probûhlo v˘bûrové fiízení na
projekãní kanceláfi, která v první fázi pfiipravuje projekt pro územní fiízení. Zadání
projektu se t˘ká v˘stavby vodovodu
a kanalizace v pfiedmûtné lokalitû. Projekt
vodovodu bude navazovat na jiÏ vyprojektované vûtve, které propojují plánovan˘
vodojem na Vysoké se zdrojem
a s rozvodn˘mi sítûmi. Odkanalizování této
lokality bude preferenãnû provedeno gravitaãní kanalizací, pokud to spádové pomûry
umoÏní. V lokalitách, které nelze odkanalizovat gravitaãnû, budou napojeny na tlakovou kanalizaci.
Z technického hlediska nelze pfiedpokládat nûjaké zásadní problémy. Vût‰ina
pozemkÛ, na kter˘ch budou hlavní fiady
a stoky projektovány, jsou v majetku Obce.
Aby ale celá akce nezÛstala pouze na papíPSÁRSKÝ
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fie ve fázi vydaného územního ãi stavebního povolení, je nutné se zamyslet nad zpÛsobem financování. Zde je tfieba zdÛraznit
postoj Obce. Hlavní pozornost je vûnována
dobudování
inÏen˘rsk˘ch
sítí
v intravilánu obce pro trvale bydlící spoluobãany v lokalitách k tomu urãen˘ch. Je
tfieba si uvûdomit, Ïe i pfies pomûrnû intenzivní budování sítí v minul˘ch obdobích
zÛstávají stále nûkteré ãásti obce bez moÏnosti pfiipojení na inÏen˘rské sítû. Obec
v tomto roce získala dotaci na dobudování
tûchto sítí vãetnû roz‰ífiení âOV. Vzhledem
k finanãní spoluúãasti Obce na tûchto stavbách, nelze pfiedpokládat v˘znamnou
finanãní spoluúãast Obce na v˘stavbû inÏen˘rsk˘ch sítí v chatov˘ch oblastech. Jedním z v˘stupÛ projektu inÏen˘rsk˘ch sítí
bude finanãní nároãnost celé stavby. Ideální fie‰ení spoãívá v zasíÈování celého pfiedmûtného území jako celku. Jednání odpoãátku probíhají jako o jednom investiãním
celku.

Co dál?
Obec uãinila první krok rozhodnutím
pfiipravit a finanãnû zajistit projekt
a zaÏádat o územní rozhodnutí. Bude v‰ak
zfiejmû tfieba, aby v chatové oblasti vznikl
osadní v˘bor v souladu se zákonem
o obcích (§ 120-121), kter˘ by mohl slouÏit jako styãn˘ bod pro jednání s Obcí
a Obec by tak mûla partnera k projednání
jednotliv˘ch detailÛ, jak technického, tak
finanãního rázu. MoÏn˘ je i vznik napfi.
zájmového sdruÏení. Bez takovéto oboustrannû aktivní spolupráce si lze úspû‰n˘
prÛbûh projektu jen stûÏí pfiedstavit.
Tento informativní dopis je prvním,
doufáme v˘znamn˘m krokem k fie‰ení Va‰ich problémÛ.
S pozdravem
Za Obce Psáry a Dolní Jirãany
starostka
Jana Valá‰ková

INZERCE
Koupím pozemek nebo
RD, tel.: 777 052 221.

Koupím pole, louky,
zahrady.
Tel.: 603 442 474
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Nabízím celodenní hlídání dětí v rodinném
domku se zahradou
v Dolních Jirčanech.
Pedagogické vzdělání,
zkušenosti s dětmi.
Kontakt: 774 249 997.
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O činnosti sdružení
Most k domovu
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Psáry
byla uzavfiena smlouva o spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením Most k domovu. Na
základû této smlouvy je od 1. kvûtna 2009
zaji‰tûna peãovatelská péãe pro seniory
a nemocné obãany.
Obec Psáry se zavázala finaãnû dotovat
ãást nákladÛ na poskytování peãovatelské
sluÏby.
O ãinnosti Most k domovu, o.s., jste se
mûli moÏnost doãíst v minulém ãísle na‰eho
Psárského zpravodaje. Nyní se budeme
detailnûji vûnovat sluÏbám a cenám peãovatelské péãe.

Komu je pečovatelská služba
určena?
Peãovatelka pomáhá klientÛm, ktefií si jiÏ
nemohou z dÛvodu stáfií ãi nemoci zajistit základní Ïivotní potfieby bez pomoci druhé osoby.

Financování?
Cena za poskytované sluÏby je dána ceníkem
(viz níÏe). Financování této sluÏby je zaji‰Èováno z dotace obce Psáry, z poplatkÛ samotn˘ch
uÏivatelÛ sluÏeb a z prostfiedkÛ vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti Most k domovu, o.s.

Rozsah poskytování
pečovatelské služby:
Peãovatelská sluÏba se poskytuje osobám
uveden˘m v úvodu. Základní ãinnosti pfii poskytování peãovatelské sluÏby se zaji‰Èují v rozsahu
tûchto úkonÛ:
a) pomoc a podpora pfii zvládání bûÏn˘ch
úkonÛ péãe o vlastní osobu:
– pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití,
- pomoc pfii oblékání a svlékání vãetnû
speciálních pomÛcek,
– pomoc pfii prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitfiním prostoru,
– pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík,

b) pomoc pfii osobní hygienû nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
– pomoc pfii úkonech osobní hygieny,
- pomoc pfii základní péãi o vlasy a nehty,
– pomoc pfii pouÏití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc pfii zaji‰tûní stravy:
– zaji‰tûní stravy odpovídající vûku, zásadám racionální v˘Ïivy a potfiebám dietního stravování,
– dovoz nebo doná‰ka jídla,
– pomoc pfii pfiípravû jídla a pití,
– pfiíprava a podání jídla a pití,
d) pomoc pfii zaji‰tûní chodu domácnosti:
– bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti,
– údrÏba domácích spotfiebiãÛ,
– doná‰ka vody,
– topení v kamnech vãetnû doná‰ky
a pfiípravy topiva, údrÏba topn˘ch tûles,
– bûÏné nákupy a pochÛzky,
– velk˘ nákup, napfiíklad t˘denní nákup,
nákup o‰acení a nezbytného vybavení
domácnosti,
– praní a Ïehlení loÏního prádla,
– praní a Ïehlení osobního prádla,
e) zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostfiedím:
– doprovázení dûtí do ‰koly, ‰kolského
zafiízení, k lékafii a doprovázení zpût,
– doprovázení dospûl˘ch do ‰koly, ‰kolského zafiízení, zamûstnání, k lékafii, na orgány vefiejné moci a instituce poskytující
vefiejné sluÏby a doprovázení zpût.

Pečovatelská služba
neposkytuje své služby:
– obãanÛm s infekãním ãi pfienosn˘m onemocnûním,
– obãanÛm v karanténû,
– obãanÛm závisl˘m na návykov˘ch látkách
a v akutní fázi intoxikace.
SluÏby jsou poskytovány v domácnostech
PSÁRSKÝ
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klientÛ. SluÏby provádí peãovatelky, které
splÀují kvalifikaãní pfiedpoklady dané zákonem
108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách.

Jak a kde o službu požádat:
V pfiípadû zájmu o sluÏbu Ïadatel kontaktuje
peãovatelku, která pfii úvodním rozhovoru zji‰Èuje, jaké jsou oãekávání a potfieby Ïadatele. Dle
osobních cílÛ uÏivatele a jeho potfieb je navrÏen
druh sluÏby a její frekvence. Poté je sepsána písemná Smlouva o poskytování peãovatelské sluÏby. Îadatel o sluÏbu je seznámen s podmínkami
poskytování sluÏby, s personálním zaji‰tûním
sluÏby, oznaãením pracovníkÛ peãovatelské sluÏby a také se skuteãností, Ïe v‰ichni pracovníci
sluÏby jsou vázáni mlãenlivostí o zdravotním stavu uÏivatelÛ a o pomûrech v jejich rodinách.
Adresa pracovi‰tû: Budûjovická 303, Jesenice 252 42 Tel.: 733 723 566, 212 241 136
Peãovatelky: Markéta Micková, Tereza Bártová
Pracovní doba je ve v‰edních dnech od 8:00
do 16:30.

Most k domovu, o.s.,
dále nabízí:
1/ Domácí zdravotní péãi
Zdravotní domácí péãi poskytují zku‰ené
zdravotní sestry pro v‰echny vûkové skupiny
obyvatel. Pfiispívá zejména ke zv˘‰ení kvality
Ïivota bûhem nemoci a k urychlení procesu
uzdravení ãi získávání sobûstaãnosti. O‰etfiovatelské úkony zaji‰Èují zku‰ené zdravotní sestry
s registrací MZ, která je opravÀuje pracovat bez
odborného dohledu. KaÏd˘ den nav‰tûvují své
nemocné v jejich domácnosti a poskytují jim
odborné úkony tak, aby jejich léãba nemusela
probíhat ve zdravotnickém zafiízení. První podnût ke zdravotní péãi dává lékafi, a to doporuãením, které urãuje poãet náv‰tûv u pacienta, cíle
a formy jejich naplnûní. Na‰e zdravotní sestra
v souladu se stávající lékafiskou diagnózou
vypracuje o‰etfiovatelsk˘ plán, podle kterého
probíhá následná péãe. KaÏd˘ den provádí jednotlivé o‰etfiovatelské úkony, zapisuje v‰echny
objektivní nálezy, zmûny a biologické hodnoty,
o nichÏ pravidelnû informuje o‰etfiujícího lékafie. Po skonãení o‰etfiovatelské péãe sepí‰e
dokumentaci, kterou rovnûÏ pfiedá lékafii.
SluÏbu je moÏné vyÏádat u svého praktického lékafie. Ten po vy‰etfiení zváÏí, zda indikuje
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domácí péãi, ãi nikoliv. V pfiípadû indikace
domácí péãe o‰etfiujícím lékafiem je tato plnû
hrazena zdravotní poji‰Èovnou.
Jaké stavy klientÛ vût‰inou o‰etfiujeme:
– propou‰tûné z lÛÏkového zafiízení a vyÏadující následnou léãbu,
– chronicky nemocné (vût‰inou seniory, ale
i dûti a mladé), poúrazové, pooperaãní stavy
vyÏadující systematickou léãbu, o‰etfiovatelskou rehabilitaci, pfievazy ap.,
– hospicová domácí péãe - terminální stavy, kdy
si klient pfieje zemfiít doma v kruhu sv˘ch blízk˘ch a vyÏaduje zdravotní péãi, k tomuto úãelu jsme perfektnû vybaveni jak technicky, tak
i personálnû, na‰e sestry i peãovatelky se
v tomto odvûtví neustále vzdûlávají, jsou profesionální v pfiístupu k umírajícímu a jeho rodinû, umûjí odbornû poradit, zafiídit potfiebné
pomÛcky, zajistit spolupráci s lékafii a v neposlední fiadû s citem a porozumûním dovést
ãlovûka k dÛstojné a bezbolestné smrti.
Kontakt
Îitavského 497, Praha Zbraslav,
tel.: 212 242 451, 603 239 255.
2/ TísÀovou péãi
TísÀová péãe pro seniory a zdravotnû postiÏené obãany je komplexní sociální sluÏba,
jejímÏ hlavním cílem je sníÏit zdravotní
a sociální rizika star˘ch nebo zdravotnû postiÏen˘ch lidí. Samotná sluÏba zaji‰Èuje nepfietrÏitou pomoc v nouzi. Pokud je klient sobûstaãn˘
a s pomocí peãovatelské sluÏby si dovede zajistit základní Ïivotní potfieby, je tato sluÏba
v˘born˘m doplÀkem zejména pro úãely prevence. Její pfiedností je, Ïe zaji‰Èuje klientÛm jistotu, klid a bezpeãí.
Klient má v bytû nainstalované zafiízení tísÀové péãe, které se skládá ze základní jednotky
a pfienosného tlaãítka, které nosí v podobû
náramku nebo pfiívû‰ku. V tísni, nebo kdyÏ si
jednodu‰e neví rady, stiskne tlaãítko, a tím dojde
ke hlasovému propojení s operátorem. Ten velmi rychle zajistí potfiebnou pomoc. Zafiízení funguje po celém bytû, takÏe i pokud dojde k úrazu
a klient bude v dané dobû imobilní, mÛÏe si sám
pomocí tlaãítka pomoc pfiivolat.
V‰echny sluÏby si mÛÏete objednat na adrese:
Most k domovu, o.s., Budûjovická 303,
Jesenice 252 42, tel.: 733 723 566
Pokraãování na str. 13 a 14.
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Název
Cena
dotovaná
obcí Psáry
BûÏné nákupy a pochÛzky
30 Kã
BûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
30 Kã
Domácí nouzové volání
250 Kã
Doná‰ka vody (napfi.ze studny)
80 Kã
Doprovázení dospûl˘ch k lékafii, do zamûstnání, na orgány vefiejné moci,
instituce a zpût
40 Kã
Dovoz nebo doná‰ka jídla
15 Kã
Dovoz vozidlem PS na akci pofiádanou organizací a zpût
40 Kã
Jednoduch˘ peã.úkon, mûfiení TK, teploty,
dohled nad léky, bandáÏ, mazání
15 Kã
Pedikúra v domácnosti
80 Kã
Pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití
40 Kã
Pomoc pfii oblékání a svlékání vãetnû speciálních pomÛcek
15 Kã
Pomoc pfii pouÏití WC
15 Kã
Pomoc pfii prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitfiním prostoru
15 Kã
Pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík
15 Kã
Pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
40 Kã
Pomoc pfii úkonech osobní hygieny
15 Kã
Pomoc pfii základní péãi o vlasy a nehty
15 Kã
Praní a Ïehlení loÏního prádla
80 Kã
Praní a Ïehlení osobního prádla
80 Kã
Topení v kamnech vãetnû doná‰ky a pfiípravy topiva, údrÏba topn˘ch tûles 60 Kã
ÚdrÏba domácích spotfiebiãÛ
60 Kã
Umytí za‰pinûného jídlonosiãe
5 Kã
Velk˘ nákup (napfi. t˘denní), nákup o‰acení
a nezbytného vybavení domácnosti
80 Kã
Zaji‰tûní stravy odpovídající vûku, zásadám racionální v˘Ïivy
a potfiebám dietního stravování
140 Kã
ZapÛjãení jídlonosiãe
5 Kã
Kontrola klienta po telefonu
3 Kã
Odvoz prádla do prádelny
45 Kã
Velk˘ úklid domácnosti
100 Kã

Cena
nedotovaná
obcí Psáry
100 Kã
100 Kã
250 Kã
100 Kã

hod
úkon
úkon

úkon
úkon
mûsíc
úkon

25
30

âas
(min)

Ne
Ne
Ano

Ne
Ne
Ano
Ne

Fakultativní?

Cena Jednotka
obûda

48 Kã

úkon
úkon
úkon
úkon
úkon

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano

100 Kã
20 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã

úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
hod
hod
úkon
úkon
úkon

Ne

10

100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
100 Kã
5 Kã

hod

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

10
10
30
10
10

Ano
Ano
Ne
Ne
Ne

100 Kã

úkon
úkon
úkon
úkon
hod

30
10
10

140 Kã
5 Kã
3 Kã
100 Kã
100 Kã
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VáÏení spoluobãané, seniofii,
v návaznosti na pfiedchozí ãlánek si Vás tímto
dovolujeme spoleãnû s obãansk˘m sdruÏením
Most k domovu pozvat na setkání u kávy,
zákusku a hudby, kde se budete moci dozvûdût
bliÏ‰í informace o peãovatelské sluÏbû a odborníci Vám odpoví na Va‰e dotazy.

Setkání se uskuteãní dne
24. ãervna 2009 od 16.00 hodin
v restauraci Rubín, Psárská 38, Psáry.

Jana Valá‰ková
starostka
Obce Psáry
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Dostaneme se autem
do Prahy?
VáÏení ãtenáfii Psárského zpravodaje,
spoleãnû s tímto ãíslem PZ dostáváte do ruky
monotematickou broÏuru o rÛzn˘ch aspektech pfiipravované stavby dálnice D3, zejména porovnání
variant Stabilizovaná a Promika 2008 posuzovan˘ch v probíhajícím procesu EIA. Redakãní rada
PZ se rozhodla distribuovat tuto publikaci pfiipravenou sdruÏením obcí KLID, jednak proto, Ïe
i na‰e obec je aktivním ãlenem tohoto sdruÏení,
hlavnû v‰ak proto, Ïe o informace o dálnici D3 je
v na‰í obci trval˘ zájem a od posledního ãlánku
o tomto tématu v PZ uplynula znaãná doba. PfiiloÏená broÏura poskytne trpûlivému ãtenáfii dostatek
informací zaloÏen˘ch na nejnovûj‰ích podkladech
zhotoven˘ch pro posuzování alternativ dálnice D3
pro mezirezortní komisi odborníkÛ Ministerstva
dopravy a Ministerstva Ïivotního prostfiedí, mûl
jsem osobnû pfiíleÏitost tyto podklady studovat.
Publikace je nicménû psána pro cel˘ stfiedoãesk˘
úsek D3, zde je nûkolik poznámek vztaÏen˘ch pfiímo k problematice na‰í obce. Dal‰ím cílem tohoto ãlánku je vyzdvihnout hlavní sdûlení plynoucí
z nov˘ch informací. To lze shrnout: Matematick˘ model silniãní sítû jasnû prokazuje, Ïe pfiipojení dálnice D3 na Silniãní Okruh Kolem Prahy (dále SOKP) u Jesenice by zcela ochromilo
dopravní vztahy v regionu, zejména dostupnost
Prahy. Pfiesto je toto fie‰ení souãástí platného
územního plánu PraÏského regionu a nadále jej
prosazují Ministerstvo dopravy, ¤editelství silnic a dálnic i Stfiedoãesk˘ kraj.

Dopad realizace stabilizované
varianty D3 na komunikační
síť v obci
Je zfiejmé, Ïe pfievedením tranzitní dopravy

z komunikace II/105 (Jesenice-Jílové) na blízkou dálnici D3 by do‰lo k v˘znamnému sníÏení zátûÏe hlavní komunikace procházející
obcí, to je nezpochybniteln˘ pozitivní dopad,
ukazují to fiádky 1 a 2 v tabulce. Dvojice velk˘ch komunikací SOKP a D3 by obci suplovala silniãní obchvat, do Jirãan by se sjíÏdûlo
z Okruhu a do Psár z dálnice D3. Stabilizovaná
varianta dálnice by oproti dne‰ku v men‰í mífie
odlehãila i soubûÏné komunikaci II/603, staré
bene‰ovské, v úseku Kamenice-Jesenice vnû
SOKP (fiádek 3 tabulky). Je v‰ak nûkolik
v˘znamn˘ch „ale“…
Nová pfiípojka od D3 do Psár vyuÏije souãasnou úãelovou komunikaci kolem psárského
hfibitova a pfiivede polovinu dopravy smûfiující do na‰í obce do úzké a neroz‰ifiitelné ulice Kutná, na místo, které historicky není na
takové zatíÏení pfiipraveno, kudy nyní projíÏdí
jen minimální doprava na Libefi. Architekt zpracovávající souãasnou 5. zmûnu územního plánu
obce toto povaÏuje za jednu z nehor‰ích závad
místního komunikaãního systému, zvaÏujeme
proto návrh doplÀující místní komunikace, která by napomohla rozvedení pfiivedené dopravy,
nicménû vûc nelze vyfie‰it zcela uspokojivû.
Zásadnûj‰í hrozbou pro na‰i obec je absence doprovodné komunikace pro stabilizovanou variantu D3, fakticky by pro úsek Neveklov-Praha takto fungovala právû komunikace
II/105. Jakákoliv kolize v nejzatíÏenûj‰ích dvou
pfiípraÏsk˘ch úsecích dálnice D3 (SOKP-Psáry
a Psáry-Jílové; intenzita dopravy viz tabulka,
fiádek 13) nebo na pfiilehl˘ch úsecích SOKP
(fiádky 10-12) by znamenala ãasté nárazové
pfievedení nepfiestaviteln˘ch objemÛ dopravy
PSÁRSKÝ
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na prÛtah obcí. Udûlejte si dle dálnice D1 pfiedstavu, jak ãasto by to bylo.
Samostatnou kapitolou je riziko bujení logistick˘ch komplexÛ na kfiíÏení dvou dálnic (D3
a SOKP), nejnovûj‰í problémy cihelny
v Jirãanech takové obavy jen ãiní oprávnûnûj‰ími. ZÛstává i riziko vytûÏen˘ch a nespotfiebovan˘ch zásob cihláfiské suroviny pod tûlesem
dálnice, to v‰ak uÏ bylo diskutováno pfied
ãasem.

Dopravu do Prahy zlepší SOKP
jen v kombinaci s Vesteckou
spojkou
Odlehãení místních komunikací v‰ak nelze
oddûlit od fungující regionální silniãní sítû.
A právû v tom je jádro problému. Vezmûme nejprve dopad vybudování SOKP po roce 2010:
¤ádky 4-7 tabulky ukazují trojici míst, kde jsou
dnes dopravní „‰punty“ pfii pfiímé cestû do Prahy po trase autobusu ã. 332, kudy jezdí mj. na‰e
dûti do ‰kol: První kritické místo je uprostfied
Jesenice, zatímco fiádek 4 tabulky udává necel˘ch 19 tisíc vozidel dennû, na krátkém úseku
kfiíÏení se silnicí II/101 (¤íãany-Dolní BfieÏany)
tam dennû projede alespoÀ 25 tisíc vozidel.
Dopravní zácpy v Jesenici vyfie‰í SOKP úplnû (fiádky 4 a 5). Problém VídeÀské ulice se
v‰ak pouze zmírní a posune smûrem ku Praze k dne‰nímu druhému kritickému úseku
pfied kruhovou kfiiÏovatkou s Kunratickou
spojkou (fiádek 6; v kratkém úseku pfied vlastní kruhovou kfiiÏovatkou tam díky pfiípojce
z komerãní zóny jezdí je‰tû o cca 4 tisice vozidel více, tedy asi 24 tisíc dennû). Nedofie‰eno
zÛstane i poslední kritické místo v Krãi (fiádek
7). Model ukazuje, co mÛÏeme reálnû oãekávat:
Okruh stáhne velkou ãást dopravy jezdící dnes
pfies Jesenici, av‰ak radiálnû smûfiující doprava
se ze SOKP pfienese zpût na starou bene‰ovskou
silnici za vyústûním tzv. Vesteckého pfiivadûãe,
propojky SOKP a silnice II/603. Pokud jedete
do Prahy, za motelem U Krbu mÛÏete pozoro-
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vat jeho stavbu. A teì to hlavní: Celková bilance dnes pfietíÏeného radiálního smûru na
VídeÀské (staré bene‰ovské) se po dokonãení
SOKP v roce 2010 ponûkud zlep‰í a ustálí na
pfiijateln˘ch hodnotách jen a jen tehdy,
postaví-li se také pokraãující komunikace od
Vesteckého pfiivadûãe, tzv. Vestecká spojka.
To model pfiedpokládá, tomu odpovídají údaje v tabulce. Pokud se tak nestane, situace se
nezlep‰í. Vestecká spojka má b˘t cca 2 km dlouhá komunikace propojující starou bene‰ovskou
silnici II/603 s dálnicí D1 ve stopû dfiíve plánované krátké varianty SOKP (tzv. JVK).
V platn˘ch územních plánech je vedena jako
dvoupruhová obsluÏná komunikace, jejíÏ kfiíÏení s ostatními komunikacemi jsou fie‰ena kruhov˘mi kfiiÏovatkami, návrhová kapacita je tak cca
12 tisíc vozidel dennû. Tato komunikace se v‰ak,
jak se mÛÏete sami pfiesvûdãit, zatím nestaví.
Probíhá pouze proces EIA posuzování dopadu
na Ïivotní prostfiedí, pokud vím, byl dokonce
pfieru‰en. Dotãené obce a hlavnû praÏské
mûstské ãásti mají fiadu v˘hrad, realizace
Vestecké spojky tedy není vÛbec jistá. Dokud
nebude zprovoznûna, její zátûÏ zÛstane rozloÏena mezi silnici VídeÀskou (!) pro smûr radiální,
a tangenciálnû smûfiovaná doprava vyuÏije novû
budovan˘ úsek 512 SOKP (Jesenice – kfiíÏení
s D1). V obou pfiípadech v‰ak jde o komunikace,
které budou fungovat nad hranici sv˘ch kapacit,
bez Vestecké spojky si tak pfiipoãítejte v tabulce
u kaÏdé z nich asi dal‰ích pût tisíc vozidel dennû. A to i bez pfiipojení dálnice D3!

Stabilizovaná varianta D3
zablokuje dopravu z Jesenice
do Prahy
Co se stane, bude-li navíc u Jesenice na
SOKP zaústûna D3? Prost˘m pohledem do
tabulky a porovnáním dvou posledních sloupcÛ
(stabilizovaná vs. Promika) kaÏd˘ vidí, Ïe zaústûní D3 u Jesenice znamená pfievedení 22-28
tisíc vozÛ dennû z koridoru D1 do oblasti
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Jesenice (porovnání rozdílu intenzit na navazujících úsecích komunikace R1 (SOKP; fiádky 10
a 11). To zdej‰í síÈ nepojme ani pfii realizaci
v‰ech pfiedpokládan˘ch komunikací vãetnû
nedofie‰ené Vestecké spojky.
Pfied pûti lety jsem bez podobného modelu
pouze pfiirozen˘m inÏen˘rsk˘m odhadem
napsal: „Navrhované fie‰ení zaústit dálnici D3
u Jesenice se natolik blíÏí cílené sabotáÏi, aÏ se
ani nechce vûfiit, Ïe mÛÏe b˘t váÏnû prosazováno institucemi, u nichÏ se bezdûky pfiedpokládá
hluboká znalost problematiky“. V˘stupy modelu (tabulka fiádky 6-7) jasnû ukazují, Ïe pfiipojení D3 u Jesenice v˘znamnû zhor‰í situaci ve dvou jiÏ dnes nejkritiãtûj‰ích uzlech, na
VídeÀské ulici na hranici Prahy a v PrazeKrãi. A to i v pfiípadû postavené Vestecké
spojky. O situaci bez této komunikace radûji ani nemyslet! Alarmující je, Ïe jiÏ dnes lze
z modelu odeãíst, Ïe i silnice ve v˘stavbû
(SOKP; fiádky 10-12), dokonce i ty jen projektované (Vestecká spojka; fiádek 9), uÏ v dobû
dokonãení nebudou kapacitnû staãit.

Co si naše obec ohlídá
Na‰e obec celá léta usilovala o vypracování
dopravního modelu regionu pro rÛzné alternativy fie‰ení hlavních dopravních staveb. To se podafiilo aÏ díky diskusi o alternativách vedení dálnice D3 ve Stfiedoãeském kraji iniciované
rozhodnutím minulé vlády a ustavením meziresortní komise o trasování dálnice D3. Mohli
bychom snad pociÈovat zadostiuãinûní, Ïe se na‰e
prognózy o dopadech na dopravu v regionu
ukázaly jako správné a obavy jako oprávnûné, av‰ak bohuÏel ani jasné v˘sledky nepfiinesly posun v zámûrech podstatn˘ch institucí,
prosazována je stále varianta stabilizovaná.
Paradoxní je, Ïe dopravní instituce (MD, ¤SD)
rigidnû setrvávají na postojích zastávan˘ch desítky let, dnes zfietelnû zastaral˘ch. Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí jediné reflektuje zmûny situace dané v˘vojem osídlení metropolitního regio-

nu. Postoj MÎP byl v uplynulém období zfieteln˘, napfiíklad v závûrech zji‰Èovacího fiízení procesu EIA dalo MÎP jasnû najevo, Ïe si pfieje
posuzování obou alternativ trasování stfiedoãeské D3, situace po volbách v‰ak mÛÏe b˘t zcela
jiná. Pro mnohé obyvatele na‰eho regionu je
postoj stran k problematice dálnice D3 vnímán
jako dÛleÏit˘ faktor pro rozhodování
v parlamentních volbách, je v‰ak nutno pfiipravit
se i na situaci, Ïe Promice naklonûná Strana zelen˘ch toto ministerstvo neudrÏí. Pak je zfietelné, Ïe
na‰e obec bude nucena trvat na tom, Ïe pfiipojení D3 u Jesenice pfiipustí pouze tehdy,
budou-li s pfiedstihem realizovány navazující
komunikace ve smûru do Prahy, které zabezpeãí dostateãnou kapacitu pro stávající i novû
pfiivedenou dopravu. To, Ïe o takov˘ch komunikacích (napfi. Krãská radiála) nikdo zatím
ani nehovofií, je pro nás jasn˘m signálem, Ïe
dosud neexistuje reálná vÛle stfiedoãeskou dálnici D3 v kterékoliv variantû opravdu prosadit a postavit. V‰e je v rovinû slovních pfiíslibÛ nespokojen˘m obcím kolem stávající
silnice I/3. A to je ‰patn˘ signál.
Ale budoucí roky budou ve znamení velk˘ch
bojÛ o to, kdo si nakonec pustí do okolí své
obce obrovské mnoÏství dopravy. Zaãíná to
u Vestecké spojky, ta je sama o sobû pro region prospû‰ná, ale také chápeme obavy dotãen˘ch sídel, Ïe se stane spojkou dálnic D3 a D1
a místo deseti tisíc aut po ní bude jezdit dvojnásobek. Nesmí se hlavnû stát, Ïe právû na‰e
obec a obce v na‰em okolí zÛstanou
s dopravním âern˘m Petrem v ruce a na‰i obãané budou odsouzeni stát dal‰í roky
v dopravních kolonách. A právû takto ãtûte pfiiloÏenou broÏuru o dálnici D3, zejména závûreãn˘ pohled „obyvatele regionu“ povaÏuji za
zásadní. Sledujte informace na stránce sdruÏení KLID: www.D3klid.cz.
Tabulka k ãlánku na str. 18.
Ing. Jifií Janata
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II/105 Psáry-smûr Jílové

II/603 H.Jirãany-Jesenice

2

3

II/603 Vestec- motel U Krbu

II/603 U Krbu-Kunratická sp.

II/603 Krã, IKEM

5

6

7

Vestecká spojka (II/603-D1)**

R1 Jesenice (D3)- kfiíÏení D1

R1 Jesenice (D3)-Vestecká sp.

R1 Vestecká sp.- Komofiany

D3 zaústûní na SOKP Jesenice

9

10

11

12

13

8/12

60

60

60

60

12/20

40

12/20

12/20

12/20

12/20

12/20

x

x

x

x

x

x

22180 !!

20200 !

20200 !!

18770 !!

11380

3780

5040

stav

8/12

Souãasn˘

kapacita

Rok 2008

(tis./den)

Nominál.

x

64010 !

57590

58920

11600

13280

17020 !

~18000 !

11200

8710 6

16400 !

6700

8160 !

Vestec.sp.

SOKP +

Rok 2012

5700/5760

!
!!
!

63810/68140
74940/79610
64350/67090
45140/48410

11190/12830

0/0

60990/63490 !

56120/58980

59830/62300

12530/13050
!

14630/16590

17460/18800 !

~18000/19000 !

10460/12780

7760/8690

23690/25100

21480/23440 !!!

~24000/25000 !!!

8700/10910

100/6940

11650/12900

500/560
8730/9070

7280/7430

+ D3 Promika

SOKP+Vest.sp.

Rok 2018/2030

1550/1690

+D3 Stabiliz.

SOKP+Vest.sp.

Rok 2018/2030

*SOKP- Silniãní okruh kolem Prahy
** Matematick˘ model pfiedpokládá zprovoznûnou Vesteckou spojku propojující silnici II/603 a D1 souãasnû s dokonãením SOKP, reálnû je v‰ak pozastaven proces EIA, její realizace je nejistá.

Vesteck˘ pfiivadûã (R1-II/603)

8

Nové silnice (stavba i plán)

II/603 Jesenice-Vestec

4

Radiální spojení s Prahou

II/105 Jesenice-D. Jirãany

Komunikace v obci

âíslo silnice a úsek

1

ãíslo

Pofi.

Předpokládaný vývoj zatížení vybraných komunikací (vozidel/den) po dokončení plánovaných
dopravních staveb pro různé varianty připojení dálnice D3 na SOKP*
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Kdo vyrábí v Psárech výstražná
světelná zařízení
Česká republika se může
pochlubit i v cizině
Firma HIT HOFMAN, s.r.o., má uÏ skoro po
dvaceti letech vybudovanou rozsáhlou síÈ
zástupcÛ a prodejcÛ v âeské republice, ale neÏ
se tak stalo, bylo zapotfiebí plno houÏevnatosti
i sebezapfiení. Ing. Karel Hofman, jemuÏ firma
patfií, se v souãasné dobû mÛÏe pochlubit také
v˘vozem sv˘ch v˘robkÛ do mnoha zemí, napfiíklad do ·védska, Nûmecka, Rakouska a na Slovensku má svoji poboãku.
Jeho vysoko‰kolská strojafiina samozfiejmû
na podnikání nestaãila, i kdyÏ byla pro práci
také dÛleÏitá, musel se totiÏ nauãit je‰tû nejen

managementu, ale i ekonomice. To ostatnû ví
kaÏd˘, kdo zkou‰í podnikat.
V Psárech se tato firma usadila v roce 1998,
kdy postavili novou v˘robní a administrativní
budovu. V souãasné dobû má firma HIT pfies 25
zamûstnancÛ.
V roce 2008 se firma roz‰ífiila o novou halu,
tím se zvût‰ila zámeãnická dílna a skladovací
prostory.
A co HIŤáci vyrábějí?
Pfiedev‰ím se zamûfiili na svûtelná v˘straÏná
zafiízení a bezpeãnostní systémy na silnice
a dálnice. Mezi nejvût‰í produkty pak patfií
zabezpeãovací signalizaãní pfiívûsy a rÛzná
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dopravní zafiízení, která se vyrábí v rÛzn˘ch variantách a provedeních. Ty lze vyuÏívat pfii
opravû a údrÏbû silnic i dálnic
nebo pfii jakémkoliv omezení
provozu. Dopravní zafiízení opatfiená svûteln˘mi ‰ipkami nebo
i samostatn˘mi svûtly umoÏÀují
i dobrou viditelnost v noci. ¤idiãÛm signalizují, Ïe se na silnici
pracuje a zároveÀ chrání zamûstnance pracující za pfiekáÏkou.
Právû svûtelné dopravní znaãky v‰ech typÛ jsou v poslední
dobû nejen aktuální, ale pfiiná‰ejí pfiedev‰ím vãasnou informovanost fiidiãÛ
a tím i zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provozu.
Tak napfiíklad v Psárech: Svûtelná dopravní
znaãka, kterou vidíte na stranû 20 vlevo, je ukazatelem okamÏité rychlosti motorov˘ch vozidel.
Právû tu mohou obãané vidût i u nás v obci.
Zafiízení okamÏitû zobrazí fiidiãi jeho rychlost
nebo informuje ostatní o rychlosti projíÏdûjících
vozidel jiÏ ve vzdálenosti aÏ 100 m pfied radarem. Základním prvkem je mikrovlnn˘ vysílaã
(radar) zabudovan˘ v integrované skfiíni spoleãnû s elektronikou a ãíslicov˘m ukazatelem
z vysoce svítících Ïlut˘ch LED diod pro zobrazení hodnoty rychlosti.
Hlavní pouÏitelnost je pfiedev‰ím v místech
se sníÏenou nebo omezenou rychlostí nebo

v místech s vy‰‰ím v˘skytem dopravních nehod.
Zvy‰uje se bezpeãnost na místech s vysokou
koncentrací chodcÛ, napfiíklad pfiechody pro
chodce, pfied ‰kolami atd. Jak jiÏ jsme se zmínili RadarDisplay je urãen pfiedev‰ím do mûst
a obcí.
Dopravních znaãek a zafiízení vyrábûjí
v HITu mnoho a jak fiíká fieditel firmy, vÏdycky b˘valo co závidût cizinû. Je dobfie, Ïe ãasy
se uÏ zmûnily, vÏdyÈ jde pfiedev‰ím o na‰i bezpeãnost.
Firma HIT Hofman se kaÏdoroãnû prezentuje na Stavebním veletrhu v Brnû (viz foto na
stranû 21).
Text: mk
Foto: mk a archiv HIT Hofman
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Na pozemku, který byl koupen za
Protektorátu,
stojí jedna z nejstar‰ích chat. Kdo ji koupil? To prozradí dopis pln˘ citu, kter˘ poslala ing.
Z. Zahradníková. ZároveÀ pfiikládáme i fotografii, kterou nám pfiiloÏila k dopisu. Dûkujeme
a pfiejeme rodinû ing. Zahradníkové je‰tû hodnû krásn˘ch chvil v na‰í psárské pfiírodû.
Monika Kábová
VáÏená paní magistro!
Dostávám „Psársk˘ zpravodaj“, ráda si
v‰echno pfieãtu, a tak jsem si fiekla, Ïe Vám napí‰i nûco také o prvních chatafiích patfiících k Va‰í
obci Psáry.
14. ãervna 1941 – v dobû Protektorátu – koupil mÛj pozdûj‰á tchán Franti‰ek Zahradník
z Prahy trhovou smlouvu, od majitelky ze Psár,
pozemek. Na nûm potom nechal vystavût dfievûn˘ srub, dokonãen 1942 a mûl pÛvodní ãíslo 43.
Byla to jedna z prvních chat a byla k ní úfiednû
povolena cesta 1082 v roce 1941, ze Psár.
Jezdila jsem tam od roku 1945, to mi bylo 20
rokÛ. Chaty pfiib˘valy, aÏ se z toho stala osada,
zvaná„Ve ztraceném“. Pozdûji se tam stal „‰erifem“ mÛj manÏel Pavel Zahradník. ProÏili jsme
tam krásné ãasy s jeho rodiãi a pak i se synem.
Sousedi byli dobfií pfiátelé, spoleãnû jsme dûlali brigády na údrÏbû pfiíjezdové cesty a po letech
i spoleãnû zavedli v r. 1987 elektriku. Také jsme
si navzájem pomáhali, hned z poãátku nemûli
v‰ichni hned studny. Absolvovali jsme spoleãnû
Vánoce, Velikonoce, atd. Dûti rostly a pfiib˘valy.
Z poãátku jsme mûli na parcele volejbalové hfii‰tû. V roce 1978 byla na‰e chata oti‰tûna se ãlánkem v ãasopisu CHATA¤. Pak také na‰eho pejska Îolinku s boudiãkou ve Svobodném slovû
1986 otiskli.
Od smrti manÏela v roce 1991 jsem majitelkou a do sv˘ch 80 rokÛ jsem tam jezdila autem,
vÏdy s nûjak˘m vût‰ím psem. Ale stalo se, co se
stát muselo, sousedi odcházeli, muÏi víc neÏ
Ïeny, mnoho z nich pak ale chaty prodaly. Ale
ná‰ srub stojí stále, peãlivû udrÏován, obãas se
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tam se synem svezu a zavzpomínám na krásné
ty doby, které se uÏ nikdy nevrátí!
Srdeãnû Vás zdravím Ing. Z. Zahradníková

INZERCE
Tomáš Husar

TH - SERVIS

NON-STOP SERVIS 24 hod.

V O D A - T O P E N Í - P LY N
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE,
Ø 40–250 mm
OPRAVY PLYNOSPOTŘEBIČŮ
VODA

– opravy, rekonstrukce, výměny el.
spotřebičů, baterie, WC atd.
TOPENÍ – opravy rozvodů, výměny radiátorů
montáže, železo, měď, plast, atd.
PLYN
– opravy a čištění plynospotřebičů
všech značek, výměny, rekonstrukce rozvodů, železo, měď, revize
ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny
VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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CYKLO EMAP PÍSNICE
!! AKCE !!
K NOVĚ ZAKOUPENÉMU KOLU 09
DOPLŇKY V HODNOTĚ 500 KČ ZDARMA!!!
platí do konce června!!!
AKCE TRVÁ DO ODVOLÁNÍ. NEVZTAHUJE SE NA KOLA DĚTSKÁ.
www.emap-praha.cz
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, Pá 10-18, So 9-14
od listopadu do února –zimní soboty zavřeno

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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POUTNÍČEK

Co hezkého bych napsal
o naší obci a o lidech v ní?
Tato my‰lenka mû, pfiátelé, moc trápila! Ale je
tady LÉTO a po jaru, v ãase nového zrodu, tu
máme „OBLAST“ mezilidsk˘ch vztahÛ.
Moc dÛleÏitou pro vzájemnou dobrou komunikaci
mezi lidmi. Zvládáme emoce, snaÏíme se pochopit
aspoÀ trochu toho druhého: partnera, své dûti, své okolí, sousedy atd. Od v‰eho se také odvíjí na‰e vnitfiní
nálada i vzájemná komunikace, která se pfiená‰í vût‰í,
ãi men‰í mírou na ostatní lidi! Proto je nadmíru dÛleÏité zachovávat a pûstovat - jako kvûtiny v zahrádce uÏ tisíce let staré zvyky a pranostiky. A pokraãovat
v tom dobrém, co nám na‰i pfiedkové pfiedali!
KaÏdého z vás, vãetnû mû, vÏdy potû‰í, kdyÏ nás
na procházce obcí dûti s úctou neopomenou pozdravit, i kdyÏ je neznáte, a oni nás vlastnû nûkdy také ne.
Jaká maliãkost, fiekl by jeden. Ale ve skuteãnosti to
maliãkost není, vûfite!
Dal‰ím pomysln˘m ãlánkem v „fietûzu“ je prostfiedí kolem nás! No, ono je to nûkdy takové na‰e vnitfiní JÁ, co si v sobû pûstujeme. A proto my muÏi pomáhejme na‰im Ïenám upravovat zahrádky s kytkami
a rÛzné skalky u domÛ a zahrad. A uãme své dûti lásce k pfiírodû, v‰e se nám za ãas vrátí tisíckrát, vûfite.
V‰imnûte si nûkdy, jak potû‰í u srdce, kdyÏ projdete
kolem kvûtin. Co dokáÏe kvûtina, ale pfiece i ãlovûk,
kter˘ ji sem pro radost zasadil! Jak je pfiekrásné, kdyÏ
procházíte obcí a tam, kde je to jen trochu moÏné,
místní lidé upravují místeãka u rozcestí v ulici
a osazují je kvûtenou.

Také musím moc, moc podûkovat ãlovûku nebo
lidem, ktefií nezapomnûli na studánky, co se nalézají
kolem obce, ale i na studánku u nádrÏky v Psárech!
A proã? ProtoÏe jsou vyãi‰tûné a okolí upravené.
Nûkteré aÏ ãlovûka lákají svou kfii‰Èálovou vodou
zahnat ÏízeÀ. Jak je paneãku ãlovûku pfiíjemné na procházce nebo pfii sbûru lesních plodin se svlaÏit, osvûÏit u takové studánky, tfieba právû na Kamenné cestû.
Jen pro va‰i zajímavost – studánka u nádrÏky je
z období zaãátku rozvoje obce - tenkrát chodili lidé
z celé obce pro vodu -, kdy uÏ ve Psárech stála hospoda U Michelky.
Dokonãení na str. 31

Studánka u nádrže
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Zpráva o činnosti Obecní policie
Jesenice při plnění úkolů v obci
Psáry-Dolní Jirčany
V období od 1. 4 do 1. 5. 2009 provádûla Obecní
policie Jesenice v obci Psáry-Dolní Jirãany pfieváÏnû
ãinnost zamûfienou na dohled nad dodrÏováním pravidel obãanského souÏití a na dodrÏování obecnû
závazn˘ch vyhlá‰ek, popfiípadû nafiízení obce. Dále
plnila úkoly, kter˘mi se podílela na dohledu na bezpeãnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i na ochranû a bezpeãnosti osob a majetku.
Nejvíce pfiípadÛ, které se v poslední dobû mnoÏí, jsou na úseku poru‰ování pravidel obãanského
souÏití § 49 odst. 1, písm. b) a c). V obou pfiípadech
se jedná o pfiestupky projednávané na návrh, pokud

jsou spáchány mezi osobami blízk˘mi.
Také v této lokalitû, jakou je obec Psáry-D. Jirãany, uÏ se objevují „v˘stfielky“ vyskytující se pfieváÏnû v Praze. Napfiíklad dne 26. 4. 09. v 1.17 hod. zasahovala hlídka OP Jesenice proti opilému muÏi, kter˘
napadal posádku sanitky a demoloval vybavení sanitního vozu, pfiestoÏe byla sanitka pfiivolána z dÛvodu
zranûní tohoto muÏe.
Dále stráÏníci provádûli zji‰Èování vrakÛ vozidel,
které bûhem mûsíce kvûtna budou zdokumentovány,
oznámeny OÚ Psáry a následnû odstranûny.
Vedoucí oddûlení OP Jesenice

Stále se opakují případy podvodů
páchaných na seniorech
Dne 1. dubna v půl třetí odpoledne v katastru obce Sibřina dosud neznámá žena vylákala ze seniorky
peněžní hotovost. Vydávala se za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu,
kde z poškozené vylákala finanční hotovost ve výši 100 000 Kč. Tuto samozřejmě následně odcizila a zmizela.
Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaných na seniorech. Ani teritoriu Praha – venkov se tato problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti
a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží páchaných právě na starších lidech.
K těmto případům dochází zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi pod různou legendou jako např.:
• pouliční prodejci nabízejí pochybné zboží
• řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení zálohy
• nabídka levného uhlí
• Plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat plynoměr/elektroměr
Tímto si pachatelé získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku veškerou finanční hotovost odcizí a zmizí.
Jak se vyhnout podvodu:
• nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu
• nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi
• pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
• instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci
vyřídit bezpečněji
• zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod., nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovních odvolává
• v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte
• nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod
nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha-venkov
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CO DĚLAT

Okénko do přírody

Rychle
a přehledně

Červen
je
měsícem
květů
a počátkem nového života. Na svět
přicházejí
kuřátka
bažantů
a koroptví, malí zajíčci se pomalu
učí samostatnému životu, srny
opatrují svá srnčátka a srnci se
chlubí svými parůžky.
V lípách bzučí pracovité včely,
děti si pochutnávají na čerstvých
jahodách a třešních.
Otvírají se květy bílých kopretin
a červených vlčích máků. Je čas
sečení sena, myslivci začínají
s přípravou krmiva pro období nouze, opravují krmelce a doplňují
napajedla, aby zvláště mláďata netrpěla nedostatkem vody.
Při procházkách přírodou se
pohybujeme co nejtišeji, abychom
nerušili matky s mláďaty, své pejsky necháváme doma. Uvidíme-li zvířátka, spokojíme se s tichým spatřením z bezpečné vzdálenosti. I tak
nemají lehký a bezpečný život.
I proto je červen Měsícem myslivosti a ochrany přírody.

V nûkolika ãíslech Zpravodaje vás na pokraãování seznámíme s krizov˘mi situacemi. Tfieba se vám
jednou na‰e rady budou hodit.

Červen

NejdÛleÏitûj‰í ãísla jsou snadno zapamatovatelná.
Kromû 112, kterou byste mûli volat aÏ v nejnutnûj‰ím
pfiípadû, kdyÏ si opravdu nevíte rady, jsou snadno
dostupné tísÀové linky:
HasiãÛ – 150
Záchranné sluÏby – 155
Policie – 158
Jak volat na tísÀovou linku
Pfii volání na tísÀovou linku buìte struãní, vûcní
a informujte:
• Co se stalo, co je ohroÏeno nebo zasaÏeno, jak˘ je
poãet postiÏen˘ch
• Kde pfiesnû se událost stala – napfi. adresa
• Své jméno a ãíslo telefonu ze kterého voláte
a odkud
• Pak odpovídejte na dal‰í dotazy tísÀové linky
• Po ukonãení hovoru mÛÏe b˘t uskuteãnûn zpûtn˘
hovor pro ovûfiení události
Hasiãi – 150
Kdy volat? Pfii poÏárech, pohromách, haváriích, v‰ude tam, kde je potfieba provádût záchranné a likvidaãní
práce. Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR koordinuje postup
pfii provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací.
Záchranná sluÏba – 155
Kdy volat? KdyÏ je pfiímo ohroÏeno zdraví pacienta ãi dokonce jeho Ïivot. Volejte i tehdy, pokud dojde
k váÏnému úrazu, pokud jsou problémy s d˘cháním
pacienta, má kfieãe… Záchranná sluÏba nevyjíÏdí
k pfiípadÛm, u kter˘ch nehrozí bezprostfiední ohroÏení Ïivota nebo zdraví, napfiíklad k chfiipkov˘m onemocnûním.
Státní policie – 158
Kdy volat? KdyÏ jste obûtí nebo svûdky trestného
ãinu, je ohroÏena bezpeãnost osob a majetku, vefiejného pofiádku, nebo máte-li podezfiení na jakoukoliv formu terorismu. MÛÏete volat i pfiípadû, kdy jste svûdky
korupce nebo závaÏné hospodáfiské trestné ãinnosti.
Obecní (mûstská) policie – 156
Kdy volat? V Psárech pomáhá zaji‰Èovat tuto kompetenci také Obecní policie Jesenice (tel.:
241 931 809). Tato policie zaji‰Èuje vefiejn˘ pofiádek
a plní dal‰í úkoly podle zákona o Obecní policii.
PSÁRSKÝ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirčanech i ve vašem blízkém okolí.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem, a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

Blahopřání – jubilanti 2009
V červnu oslaví narozeniny Bohumil Urbanec, Květoslava Netopilíková, Zdeňka Hrubá, Anna Hlavičková, Jan Vilím.
V červenci oslaví narozeniny Jaroslav Skřivan, Armenak Arslanian.

Všem oslavenkyním a oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví, štěstí i lásky.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
Regionální
Muzeum
v Jílovém u Prahy
Muzeum v Jílovém je otevfieno dennû mimo
pondûlí (pokud není svátkem):
9–12 a 13–16 hod., ãerven–srpen 9–17 hod.
VÁÎENÍ NÁV·TùVNÍCI,
muzejní ‰toly pro vefiejnost jsou uÏ otevfieny od
soboty 4. dubna 2009.
UpozorÀujeme v‰ak, Ïe vstup do ‰toly sv. Antonína Paduánského je omezen na poãet lidí
v jedné skupinû na pût osob, nejniÏ‰í vûk pro
náv‰tûvníky je 12 let, náv‰tûva ‰toly je umoÏnûna pouze pro pfiedem objednané náv‰tûvníky na
pevnû sjednan˘ den a hodinu.
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Město Jílové srdečně zve na

DRUHÝ JÍLOVSKÝ
COUNTRY FESTIVAL
SOBOTA 1. SRPNA 2009 ve 14 hod
na fotbalovém hřišti v Jílovém u Prahy,
v programu vystoupí skupiny:
Womaclee, Ohniváci, K.O.,
Country Cocktail,
Schovanky, Nová Sekce, Wejlet
Vstupenky jsou v prodeji
v městské knihovně, tel. 241 021 970
a v Kavárně U Zlatého korálku,
tel. 606 705 004.
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás, fie‰ení
najdete na stranû 31. Tentokráte jsme pro vás
vybrali zemûpisné skr˘vaãky a ti star‰í by navíc
mûli umût zakreslit „vylu‰tûné skr˘vaãky“ do
slepé mapy âeské nebo Slovenské republiky.
• Zítra jdu na jatka.
• Co fiekla Bedfiichovi teta.
• Kup kapra Haniãko.
• Kdo koupí sekeru.
• Jestli bere celé máslo, je to nerozum.
• Doma jsou je‰tû dvû pÛlky zelí.
• Nemohl jsem se divit, Ïe voda tekla.Dno
toho hrnce bylo celé dûravé.
• Byla to divná krajina, v celém okolí nebyl ani
lesíãek.
• Jirko, popros o kolo, va‰i ti ho urãitû pÛjãí.
• Myslel jsem, Ïe to pochopí, sekyra se pfiece
mohla zlomit i jemu.

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

MÁME RÁDI ZVÍŘATA…
V kaÏdém patfie tfiíposchoìového domu bydlila
rodina, která vlastnila psa. Jejich vûk byl 3, 5, 7
a 11 let. La‰kovi mûli sedmiletého a velmi chytrého nûmeckého ovãáka. KoreãkÛ pes byl tfiílet˘, a tak si je‰tû rád hrál. V pfiízemí bydleli Malífiovi s temperamentním loveck˘m foxteriérem.
Pûtilet˘ pes Ïil u Barto‰Û. KoreãkÛ krátkosrst˘
jezevãík bydlí v˘‰ neÏ stfiední pudl z druhého
patra.
Urãete jména rodin, poschodí, rasu a vûk jejich
pejskÛ.
¤e‰ení – Dopisy, pohledy (duben 2009)
¤e‰ení:
·vagr
Úãetní
Praha
Eiffelova vûÏ

dûda
stavitel
Ostrava
Montmartre

str˘c
kuchafi
Brno
Vítûz.oblouk

bratranec
obchodník
PlzeÀ
Louvre

INZERCE
Nabízím doučování NJ
v

Dolních

Jirčanech.

Všechny úrovně. Kon-

Jarní obrázek konvalinek nám poslala ‰estiletá
Gábinka, která jezdí do Psár k babiãce.

takt: 773 952 544.
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ORIGAMI

8. část: skládáme svlačec

V minulém ãísle jsme sloÏili tulipán, základním v˘chozím bodem byl ãtverec.
1. Svlaãec skládáme aÏ do obrázku 5 stejnû jako tulipán (viz minulé ãíslo zpravodaje) a pokraãujeme
následovnû.
2. Rozdíl je jen v tom, Ïe budete-li chtít místo tulipánu sloÏit svlaãec, pfieloÏíte pfiední i zadní strany polotovaru 5 rovnû aÏ k vertikální ose, takÏe se ‰piãky co nejvíce dot˘kají (nákres 5S).
3. Spodní okraje ohnete do stfiedu , co nejvíc to pÛjde (nákres 6S). Vrchní okraj zastfiihnete dokulata nÛÏkami (nákres 7S) a rozprostfiete 7 listy (nákres 8S).
Svlaãec je hotov˘, nezapomeÀte, Ïe je vhodné skládat z jemn˘ch i barevn˘ch papírÛ a Ïe musíte skládat naprosto pfiesnû. (Podobnû se skládá i ãtyfiokvûtní kvût.)
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¤e‰ení ze strany 29 A 32
Dunaj
Labe, Bedfiichov
Praha
Písek
Liberec
Je‰tûd
Kladno
Kolín
Sokolov
Písek, MÏe
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POUTNÍČEK

Co hezkého bych napsal…
Dokonãení ze str. 24.
PoloÏme si otázku: MÛÏeme s fenoménem
uspûchané doby bojovat? Ale ano! Boj to lehk˘ není, to ne! Hlavní na‰í zbraní je tolerance,
vzájemná dÛvûra, ale taky dÛvûra v sebe
samotného. Taky dÛvûfiujme lidem, tfieba
úspû‰n˘m podnikatelÛm, a hlavnû kdyÏ je‰tû
zastupují Obecní úfiad, ono je to nakonec
v jejich vlastním zájmu. Zde napfiíklad vûfiím
panu Václavu Novákovi, kter˘ pfiislíbil pomoc
obce na rozvoj kultury, jako je tfieba ples Mysliveckého sdruÏení Borovina.
No a co ti star‰í, na‰i spoluobãané seniofii,
ti také mají pfiece srdíãka plná lásky. Ale to uÏ
zde máme dokonce „zlat˘ ãlánek” na‰eho
pomyslného „fietûzu” mezilidsk˘ch vztahÛ. Ale
tam uÏ se odráÏí plnû základ chování dûtí
v rodinû! Je moc hezké, Ïe pak dûti nezapomínají na svátek a na narozeniny sv˘ch rodiãÛ,
vãetnû babiãek a dûdeãkÛ. Zde k tomu se pak
pfiidají známí z obce, nûkdy i známí znám˘ch
- zkrátka pfiátelé, a uÏ v oblasti mezilidsk˘ch
Studánka v lese
vztahÛ se nám v tom pomyslném „fietûzu“ fietûz
zvût‰uje o dal‰í ãlánky. CoÏ je pro obec, ale hlavnû pro
mnoho ‰tûstí a radosti! A co fieknu já? Pfiece kouknûlidiãky v ní, moc dobfie. Letos oslavil 60 let tfieba pan
me lidé nûkdy sami do sebe, na své vnitfiní JÁ.
Kylar z Vápenky. Taky bylo moc hezouãké, Ïe pfiáteA staÀme se lidmi se srdcem pohádkového hrdiny lé, ale hlavnû dûti na nûho nezapomnûli. Jako dûti
Bajajou. Ale pozor, ne v Ïádném pfiípadû králem Láva vnouãata, vãetnû pfiátel z obce Psár, na paní ZeÀku
rou! Tak mnoho ‰tûstí ve vzájemné komunikaci v na‰í
Skopovou (z návsi), která je dnes hezkou babiãkou,
obci. A hledejme to pozitivní u spoluobãanÛ – u na‰ich
a ani by jí nikdo tûch 70 let nehádal. V‰ak to pfii hudsousedÛ. Pfiece jsme lidé, no a ne snad?!
bû dokáÏe hezky roztoãit, Ïe i mlad‰í jí sotva staãí.
BohuÏel ãas nelze zastavit, na‰tûstí v‰em mûfií stejnû.
Poutníãek – K. P.
Pfiejme v‰em tûmto oslavencÛm v obci do dal‰ích let

INZERCE
Pronajmu garáž 60 m2
+ oplocený pozemek
40 m2, prostory vhodné
pro
autodílnu,
sklad, apod., Psáry
v areálu bývalého ZD
Zvole, el.220/380 V,
cena 4500,- Kč/měs.,
tel.: 777 316 912
PSÁRSKÝ
ČERVEN 2009

ZPRAVODAJ

31

KŘÍŽOVKA, SUDOKU
PÁN

PLUMBUM ŘEKA

UŽITKOVÁ
ROSTLINA

CITOSLOVCE

SROCENÍ LIDÍ

3

UKRÁST

POSLEDNÍ
ROZLOUČENÍ

OPOTITI
PRO MOJI
OSOBU

VAK

4
TUNA

ŽÁDOST
SPZ
KLADNA

ŘÍMSKÁ
MPZ
PĚTKA
ŠVÝCARSKA
TEP

ZABIJAČKOVÁ
POCHOUTKA

5

ZÁJMENO
ZÁJMENO

VÝVOJ K
LEPŠÍMU
TENISOVÝ
ÚDER
CITOSLOVCE
BOLESTI

CHEM.ZN.
URANU

ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK

6 ŠKAREDA
MPZ
MAĎARSKA
PŘELSTÍ RYCHLÝM POHYBEM
ZN.FOSFORU

SOL.
SLABIKA

AKADEMIE
VĚD
SPOJKA

1

6

HOŘKÝ
LÉK

FUNĚT
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2
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MISTROVSTVÍ
SVĚTA
DÍVČÍ JMÉNO

2

DOBA
ZOTROČIT

HESLO

ZAKONČENÍ
ŠACHOVÉ JAS
PARTIE

OBČANSKÉ
PŘEDLOŽKA
SDRUŽENÍ
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