
Cesty po Evropě
Evropská tísňová linka 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 – je zavedeno ve všech členských stá-
tech EU včetně ČR. V ČR je tísňová linka svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR
do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní slož-
ky Integrovaného záchranného systému. Operátoři této linky mohou mj. identifikovat adre-
su pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
Z mobilního telefonu můžete volat linku 112 i v případě, že na daném místě není pokry-
tí signálu vašeho operátora, musí však být dostupný signál operátora jiného. Naši ope-
rátoři obsluhující linku 112 jsou schopni odbavovat hovory nejen v češtině, ale také
v angličtině či němčině. V zahraničí při volání linky 112 však musíte znát alespoň základ-
ní pojmy v angličtině.
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Milí obãané,
obzvlá‰tû za

poslední mûsíc se
toho událo pomûrnû
dost, tedy nejenÏe se
oslavovalo vítûzství
MS v hokeji, kde
jsme získali zlatou
medaili, ale v Psá-
rech probûhlo kvût-
nové vítání obãánkÛ
a v na‰í republice

pak také volby do Poslanecké snûmovny Par-
lamentu âR.

Na‰e vítání obãánkÛ se uskuteãnilo právû
v dobû, kdy jsem hráli se ·védy, a tak musím pfii-
znat, Ïe ve chvílích, kdy se na úfiadû stfiídali
skupiny mimin, jsme s napûtím sledovali hokej
na internetu.

Po skonãení vítání jsem se odebrala ãekat na
zastávku autobusu. A ponûvadÏ jsem stále sly‰e-
la z hospody na návsi hukot a oslavy gólÛ, vyra-
zila jsem do hospÛdky i já. Patfiiãnû pfiivítána
místním osazenstvem jsem dorazila právû ve
chvíli, kdyÏ na‰i dávali vítûzné góly v rozjezdech.
·tamgasti a evidentnû i chatafii – v‰ichni jsme
jásali. TakÏe ten den byl opravdu velmi velmi
úspû‰n˘ a tfieba i proto, Ïe v hospÛdce byla super

parta úÏasn˘ch fandÛ a fanynek. Tímto vás
v‰echny je‰tû jednou zdravím.

A jak se dafiilo miminÛm? Nov˘ch pfiibylo do
Psár jedenatfiicet, z toho byla troje dvojãata. Uf.
To je poãet! BlíÏe se doãtete na stranû 29, foto-
grafie pak najdete na druhé stranû obálky.

V tomto ãísle se dozvíte, jak pracují jednot-
liví zamûstnanci na‰eho úfiadu, s ãím za nimi
mÛÏete pfiijít, co v‰echno mÛÏete na Obecním
úfiadu Psáry vyfiídit, zajistit nebo získat. Jak
mnozí z vás víte, vládnou zde pfieváÏnû Ïeny.
NezapomeÀte, Ïe webové stránky obce
www.psazy.cz jsou v‰em k dispozici a Ïe na nich
najdete ve‰keré aktuální dûní v obci.

Také na‰e ‰kola má webové stránky, do nichÏ
mÛÏete nahlédnout. Rozhodnû v dne‰ním ãísle
Zpravodaje najdete jak fotografie, tak text od
fieditelky ‰koly, v nûmÏ se dovíte, co v‰echno se
v na‰í ‰kole a ‰kolce dûje.

NezapomeÀte také na to, Ïe v novém roce pfii-
cházejí i nová pravidla t˘kající se lékárniãek ve
vozidlech. I o tom jsme se rozhodli vás
v pfiedstihu informovat v zadní ãásti na‰eho
ãasopisu. Samozfiejmû s tím také souvisí v˘mû-
na – jiÏ nûkolikráte pfiipomínaná – fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ.

Pûkné teplé dny pfieje
Monika Kábová
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Usnesení ã. 1-2010 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 24. 3.
2010 v 19:00 hodin na Obecním úfiadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 1/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
a) Ïádosti Obecního úfiadu Psáry ze dne 7. pro-
since 2009 a 4. února 2010 o zmûnu koordino-
vaného stanoviska Stfiedoãeského kraje, kraj-
ského úfiadu, ãj. 134246/2009/KUSK/OÎP/L
a ze dne 11. záfií 2009, k návrhu zadání zmûny
ã. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãany;
b) stanovisko Krajského úfiadu Stfiedoãeského
kraje, Odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-
dûlství, ãj. 019648/2010/KUSK, ze dne 12.
února 2010, kter˘m se mûní stanovisko Odbo-
ru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství dle záko-
na ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na
Ïivotní prostfiedí, vydaného v koordinovaném
stanovisku Stfiedoãeského kraje, krajského
úfiadu, ãj. 134246/2009/KUSK/OÎP/La ze dne
11. záfií 2009, k návrhu zadání zmûny ã. 5
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãany tak, Ïe se „upou-
‰tí od poÏadavku na zpracování vyhodnocení
SEA k návrhu zmûny ã. 5 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirãany“.
II. Schvaluje
zmûnu zadání zmûny ã. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní
Jirãany schváleného usnesením Zastupitelstva
obce Psáry ã. 43/7-2009 ze dne 19. listopadu
2009 tak, Ïe se v kapitole 14 „PoÏadavky na
vyhodnocení vlivÛ zmûny ã. 5 územního plánu
na udrÏiteln˘ rozvoj území“ text druhého
odstavce nahrazuje nov˘m textem „PoÏadavky
na vyhodnocení vlivÛ zmûny ã. 5 územního plá-
nu na udrÏiteln˘ rozvoj území se nestanovují.“
III. Ukládá starostce
a) vydat zadání zmûny ã. 5 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirãany se zapracováním schválené
zmûny a jeho zvefiejnûní na úfiední desce obce,
b) pfiedat upravené zadání v˘konnému pofiizo-
vateli a zhotoviteli návrhu zmûny ã. 5 ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 2/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Schvaluje
1. rozpoãtové opatfiení Obce Psáry pro rok 2010
– nav˘‰ení o 1 132 000 Kã.

USNESENÍ ã. 3/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obda-
rovaná) a Jifiím Olmerem (dárce). Pfiedmûtem
smlouvy je bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ parc.
ã. 465/313 o v˘mûfie 1458 m2 a 465/314
o v˘mûfie 162 m2, k.ú. Dolní Jirãany, stavby
komunikace, stavby vefiejného osvûtlení, stav-
by inÏen˘rsk˘ch sítí v‰e v lokalitû Na Skalce II.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 4/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodá-
vající) a manÏeli Ságlov˘mi (kupující). Pfied-
mûtem smlouvy je pozemek parc. b ã. 102/3
o v˘mûfie 253 m2, k.ú. Psáry, za cenu 151
800 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 5/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Urãuje
pfiísedícími Okresního soudu pro Prahu západ
na období 2010-2014 PaedDr. Ladislava Adám-
ka a ZdeÀku Adámkovou.
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USNESENÍ ã. 6/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi Obcí Psáry a SDH Dolní Jirãany ve v˘‰i
159 500 Kã. Pfiíspûvek bude pouÏit k zakoupe-
ní zásahov˘ch a pracovních oblekÛ, technické-
ho vybavení do zásahového automobilu a
na bûÏné v˘daje spojené s provozem SDH.
II. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry ve v˘‰i 90 500
Kã. Pfiíspûvek bude pouÏit na zabezpeãení ãin-
nosti SDH, opravu a údrÏbu poÏární techniky.
III. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi Obcí Psáry a SK Rapid Psáry ve v˘‰i
145 000 Kã. Pfiíspûvek bude pouÏit na bûÏnou
ãinnost a opravu a údrÏbu kabin.
IV. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
kumezi Obcí Psáry a MS Borovina Psáry ve v˘‰i
16 000 Kã. Pfiíspûvek bude pouÏit na opravy zá-
sobníkÛ krmiv, osivo, léãiva a doplÀky pro vol-
nû Ïijící faunu.
V. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi Obcí Psáry a 1. LTC Psáry ve v˘‰i
45 000 Kã. Pfiíspûvek bude pouÏit na nákup
antuky, pofiádání tenisového turnaje pro dûti,
v˘uku dûtí Z· Psáry, údrÏbu tenisového kurtu.
VI. Schvaluje
znûní Dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi Obcí Psáry a SK âechoslovan Dolní
Jirãany ve v˘‰i 50 000 Kã. Pfiíspûvek bude pou-
Ïit na dostavbu kabin, provoz a údrÏbu hfii‰tû.
VII. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

USNESENÍ ã. 7/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:

I. Bere na vûdomí
uzavfiení smluv o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Staving Olomouc, s.r.o., M. Markem.

USNESENÍ ã. 8/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu starostky o ãinnosti obce a znaleck˘
posudek ã. 3280-20/2010 vypracovan˘
Ing. Ladislavem Kubíkem na stavební práce na
stavbû „Stavební úpravy a nástavba Matefiské
‰koly v obci Psáry, Dolní Jirãany ã.p.155“.

USNESENÍ ã. 9/1-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
pfiednesené zprávy o ãinnosti finanãního
a kontrolního v˘boru obce.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Ing. Jifií Janata

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.“
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Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č.7-2010 konaného dne 15. břez-
na v 17:00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 37/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a J. Mendovou a O. Zahradníkem – po-
zemek parc. č. 465/408, 465/423,
465/424, 465/428, 465/461 a 465/409,
k. ú. Dolní Jirčany, za cenu 100 000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 38/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psá-
ry a M. Markem - pozemky parc. č. 343/7
a 343/161, k. ú. Dolní Jirčany, za cenu
210 800 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 39/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č.3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto naříze-
ní:
1/ J. Mendové a O. Zahradníkovi –
pozemky parc. č. 465/408, 465/423,
465/424, 465/428, 465/461
a 465/409, k. ú. Dolní Jirčany,
2 / M. Markovi – pozemky parc.
č. 343/7 a 343/161, k. ú. Dolní Jirčany,
3/ Ing. J. Vališovi – pozemek parc.
č. 465/35, k. ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 40/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
S cenovou nabídkou od spol. Zepris , s.r.o.,
na provedení kamerové prohlídky stávající
kanalizace v ul. Pod Vápenkou za cenu
16 824 Kč.

RO Usnesení č. 41/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Psáry (povinná) a M. Markem
(oprávněný č. 1) a J. Šůrou (oprávněný č. 2).
Předmětem smlouvy je zřízení věcného bře-
mene spočívajícího v právu cesty přes poze-
mek parc. č. 343/103, k. ú. Dolní Jirčany,
za cenu 500 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 42/7-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE



Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 8-2010 konaného dne 29. břez-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 43/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 1 dohody o členství v jed-
notce sboru dobrovolných hasičů Psáry mezi
Obcí Psáry a Janem Honkem. Předmětem
dodatku jsou pravomoci a povinnosti velitele
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Psáry.
II. Schvaluje
znění dodatku č. 1 dohody o členství
v jednotce sboru dobrovolných hasičů Dolní
Jirčany mezi Obcí Psáry a Miloslavem Buri-
ánem. Předmětem dodatku jsou pravomoci
a povinnosti velitele jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Psáry.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dodatků.

RO Usnesení č. 44/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o koupi pohonných hmot mezi
Obcí Psáry a PAP OIL čerpací stanicí, s.r.o.
Předmětem smlouvy je nákup pohonných
hmot pro služební vozidla obce Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 45/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí nadačního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a Nadačním fondem
Naděje třetího tisíciletí. Předmětem smlouvy
je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
533 584 Kč na světelné signalizační zaří-

zení a rekultivace plochy pro odpočinkovou
zónu.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 46/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 1350/2006 na poskytování technické
podpory geografického informačního systé-
mu MISYS-OBEC mezi Obcí Psáry a Gepro,
s.r.o. Předmětem dodatku je aktualizace
systému na rok 2010 za cenu 18 722 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 47/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o smlouvě budoucí
č. 4120554328 mezi Obcí Psáry a ČEZ
Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je bu-
doucí uzavření smlouvy o připojení odběrné-
ho místa – SSZ v ul. Jílovská.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 48/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
výběr cenové nabídky z dvou předložených
(Akirfas 306 750 Kč vč. DPH a SK Trans,
s.r.o., za cenu 498 708 Kč vč. DPH) na rea-
lizaci 2. etapy odpočinkové zóny v ul.
K Junčáku na Štědříku od Akirfas.

RO Usnesení č. 49/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
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I. Schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 645/1, k.ú. Dolní Jirčany, cca 40 m² –
před restaurací Na Kopečku dle přiložené-
ho nákresu.
II. Schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. st.
27/1, k.ú. Dolní Jirčany, cca 10 m² – před
restaurací U Suchánků dle přiloženého
nákresu.

RO Usnesení č. 50/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s poskytnutím účelové dotace ve výši
130 000 Kč pro ZŠ Psáry na vybavení tří-
dy nábytkem.

RO Usnesení č. 51/8-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka člen rady
Jana Valášková Václav Novák

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 9-2010 konaného dne 12. dub-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 52/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci

mezi Obcí Psáry a Nosek, s.r.o. Předmětem
dodatku je úprava výše finančního příspěv-
ku obci.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dodatků.

RO Usnesení č. 53/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psá-
ry a Miloslavem Markem a Josefem Šůrou
(stavebníci). Předmětem bezúplatné smlouvy
je výstavba inženýrských sítí a komunikace
mj. na pozemku parc. č. 343/103, k. ú.
Dolní Jirčany.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 54/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene stavby mezi Obcí Psáry
(budoucí povinná) a Ing. Václavem Trojanem
a Jiřím Novákem (budoucí oprávnění). Před-
mětem smlouvy je výstavba kabelové přípoj-
ky NN pro č. p. 42 a 84 v ul. Horní na
pozemcích 378/4 a 686/2, vše v k.ú. Dol-
ní Jirčany, za jednorázovou úhradu za věc-
né břemeno ve výši 2500 Kč.
II. Schvaluje
znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene stavby mezi Obcí Psáry (budou-
cí povinná) a Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. (budoucí oprávněná). Předmětem smlouvy
je výstavba komunikačního zařízení pro 30 RD
na pozemcích 408, 692 a 410/2 vše v k.ú.
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu za věc-
né břemeno ve výši 5000 Kč.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.
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RO Usnesení č. 55/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci
a uzavření budoucí smlouvy čís-
lo 258/2006/OSD mezi Obcí Psáry a Praž-
skou plynárenskou Distribuce, a.s. Před-
mětem dodatku je změna technických údajů
stavby a výše kupní ceny plynárenského zaří-
zení.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 56/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závaz-
né vyhlášky č. 6/2008 o veřejném pořád-
ku, opatřením k jeho zabezpečení a čistotě
v obci Psáry:
1/ Davidu Tačnerovi a Petru Vondráčkovi na
akci „Pálení čarodějnic“ na pozemku parc.
č. 627, k.ú. Psáry,
2/ SDH Psáry a SK Radid Psáry na akci
„Pálení čarodějnic“ na hrišti v Psárech.

RO Usnesení č. 57/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
vzdání se zástavního práva k pozemku parc.
č. 465/357, k. ú. Dolní Jirčany, o výměře
1003 m² dle uzavření zástavní smlouvy ze
dne 8. 8. 2005 uzavřené mezi Obcí Psáry
a Moonray, s.r.o.

RO Usnesení č. 58/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
na základě usnesení č. 146/28-2009 ze
dne 7. 12. 2009 znění Smlouvy o dílo na
„Restaurování pomníku padlým vojínům

v Psárech“ mezi Obcí Psáry a Olgou Duško-
vou za cenu celkem 78 500 Kč.

II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy o dílo.

RO Usnesení č. 59/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
Na základě usnesení č. 48/8-2010 ze dne
29. 3. 2010 znění Smlouvy o dílo na „Rekul-
tivaci odpočinkové zóny – 2. etapa“ v ul.
K Junčáku mezi Obcí Psáry a Akirfas za
cenu celkem 306 750 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy o dílo.

RO Usnesení č. 60/9-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 10-2010 konaného dne 21. dub-
na v 9.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 61/10-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
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I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Přípojky k budovaným
inženýrským sítím
(4. a 5. etapa) - dokončení Psáry“, zaháje-
ném odesláním výzvy k podání nabídky.
II. Rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky, která byla
nejvýhodnější, a to nabídky od uchazeče
Zepris, s.r.o., IČ 251 17 947.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem smlou-
vy o dílo na výše uvedenou zakázku mezi
Obcí Psáry a Zepris, s.r.o., za cenu 1 594
549,20 Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 62/10-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zadáním výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Přípojky
k budovaným inženýrským sítím (4. a 5. eta-
pa) - dokončení Dolní Jirčany“.
II. Jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Přípojky k budovaným
inženýrským sítím (4. a 5. etapa) - dokon-
čení Dolní Jirčany“ ve složení: Václav
Novák, Lucie Kubalošová a Josef Žižka.

RO Usnesení č. 63/10-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s nákupem přenosného bezdrátového řečnic-
kého a ozvučovacího systému za cenu max.
20 000 Kč bez DPH.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné

řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 11-2010 konaného dne 26. dub-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 64/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Pavlem Čermákem - restaurace Na Kopeč-
ku. Předmětem smlouvy je pronájem části
pozemku parc. č. 645/1, k.ú. Dolní Jirča-
ny, na provoz letní zahrádky před restaura-
cí. Cena pronájmu je 4000 Kč ročně.
II. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Michalem Procházkou – restaurace U Su-
chánků. Předmětem smlouvy je pronájem
části pozemku parc. č. st. 27/1, k.ú. Dolní
Jirčany, na provoz letní zahrádky před res-
taurací. Cena pronájmu je 1000 Kč ročně.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 65/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 1350/2006 na poskytování technické
podpory geograf. systému Misys mezi Obcí
Psáry a Gepro, s.r.o. Předmětem dodatku je
cena za aktualizaci systému na rok 2010 za
cenu 18 722 Kč.
II. pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.
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RO Usnesení č. 66/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závaz-
né vyhlášky č. 6/2008, o veřejném pořád-
ku, opatřením k jeho zabezpečení a čistotě
v obci Psáry:
1/ Janě Moravcové na akci „Pálení čaroděj-
nic“ na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech,
2/ Otakaru Kukalovi na akci „Pálení čaro-
dějnic“ na pozemku parc. č. PK 128,
k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 67/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6008900/VB003 mezi Obcí Psáry a ČEZ
Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je sjed-
nání podmínek pro uzavření vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku

parc. č. 664/1, k.ú. Dolní Jirčany, za cenu
5000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 68/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto naříze-
ní:
1/ Moonray, s.r.o. – pozemek parc.
č. 465/338, k. ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 69/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 4 ke smlouvě o zabez-
pečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů mezi
Obcí Psáry a Rumpold-P, s.r.o. Předmětem
dodatku je stanovení cen na rok 2010.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 70/11-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka člen rady obce
Jana Valášková Václav Novák

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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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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od 15. 3. do 15. 5. 2010.

V několika bodech chci informovat občany o průběhu jarní-
ho úklidu ve stručném výčtu:
1. Zametání zimních posypových hmot. Poslední sníh padal v obci 10.

února. Strojní úklid zametáním velkých ploch proběhl 13. 4.
a následovalo ruční dometání. Ruční zametání proběhlo již ve dnech
1. 3.-12. 3. Smetený materiál se soustřeďuje u sběrného dvora pro další využití.

2. Prořez křovin podél silnice II/105, hlavních cest obce a na hřbitovech proběhl v týdnu od
15.-19. 3.

3. Ve dnech 12. 4.-16. 4. byl vyměněn písek v dětských pískovištích.
4. Autobusové zastávky byly vybíleny ve dnech 19. 4.-.23. 4, přitom lidovým umělcům malují-

cím graffiti se podařilo v autobusové zastávce u kostela své výtvory obnovit už po dvou dnech.
5. Ve stejném termínu se obnovovaly nátěry vývěsních infotabulí, úřední desky a zábradlí.
6. Čištění košů ve vpustích dešťové kanalizace a výměna poškozených cca 30 ks bude po

dodání.
7. Bylo osazeno 5 nových košů na psí exkrementy. S osazováním dalších budeme pokračo-

vat v počtu 15 ks a dalších 15 košů na odpadky.
8. Proběhla oprava stavidla U Rybníčku v Jirčanech vybetonováním děr a bylo instalováno

nové hradidlo.
9. Od 3. 5. se začalo se sekáním travin na velkých plochách, na hřbitovech, náměstí Psáry

spojené s úklidem a přípravou na pietní akt uctění památky padlých v 1. a 2. světové vál-
ce, dále sekání vedle hřiště a U Rybníčku v Jirčanech a plochy u Štědříku. Menšími plo-
chami se bude pokračovat až do konce května.

Dalšími informace a akce provedené v tomto období:
1. Probíhá restaurování pomníku padlých v Psárech.
2. Do sběrného dvora přibyly dva nové kontejnery po 40 m3, určené pro zpětný odběr. Jeden

pro chladicí zřízení a druhý pro malé a velké elektrospotřebiče od společnosti Elektrowin,
takže nebudou již skladovány na volné ploše. Z tohoto důvodu a důvodu rostoucího množ-
ství odpadů pokračujeme s rozšířením dvora, v současnosti máme skončeny hrubé úpra-
vy terénu. Nová plocha bude oplocena a budou instalována druhá vrata, abychom umož-
nili průjezdnost dvora.

3. Dodali jsme obyvatelům protipovodňové pytle s pískem v počtu cca 200 ks do ulic na návsi
v Psárech.

4. Obec letos převzala do správy od investorů ul. V Domkách v DJ od p. Olmera a ul. Chr-
pová v Psárech od společnosti Staving Olomoc. Tím se dále rozšiřuje působnost údržby.

5. Byla rekonstruována historická splašková stoka v Psárech Na Návsi, odstraněno bahno,
podsyp kamenem a nové žlabovky, upraven terén vysvahováním, částečné zatrubnění dimen-
zí 400 mm. Snahou je zlepšit odvodnění terénu zvláště z přívalových dešťových vod.

Ing. Miroslav Vítovský, 20. 5. 2010

Co se v obci udělalo
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V pátek 7. kvûtna jsme pfii‰li uctít památku
obûtí 2. svûtové války.
Václav Vineck˘, Ladislav Troníãek, Jan Karas,

Vlastimil Karas, Vladimír Karas, Václav Zeitha-
mel, Franti‰ek Zeithamel, Václav ·linger, Karel
Adámek, Václav DoleÏal, Zdenûk Strnad, Franti-
‰ek Hru‰ka, Miroslav Brabec. To jsou jména tûch,
ktefií poloÏili své Ïivoty za na‰i svobodu 6. kvûtna
1945, v dobû, kdy konec svûtové války byl na
dohled.
Le‰anské jednotky „SS“, které jely do Prahy

pomoci potlaãit PraÏské povstání, zdrÏely záseky
v Psársk˘ch lesích, které vybudovali muÏi ze Psár.
Odplatou za tuto akci byly razie a kontroly ze stra-
ny nûmeck˘ch vojsk. Kdo se pohyboval v ranních
hodinách po obci, ten byl zadrÏen a zastfielen.
Tyto tragické události nesmíme zapomínat

a nesmíme dopustit, aby se smutná historie
v budoucnu opakovala.
Vzpomínka na padlé byla zahájena jiÏ

v dopoledních hodinách, kdy zástupci obce spo-
lu s dûtmi základní ‰koly poloÏili vûnce a kytice
k pomníãkÛm a hrobÛm padl˘ch jak v Jirãanech,
tak i v Psárech. Samotná pietní akce na poãest
popraven˘ch obãanÛ se uskuteãnila v Psárech ve
veãerních hodinách u pomníku padl˘ch v první
i druhé svûtové válce. Slavnost byla zahájena
státní hymnou a poloÏením vûnce ãleny SDH Psáry. Po projevu starostky obce slavnostní atmosféru je‰tû umoc-
nilo hezké vystoupení dûtského sboru základní ‰koly pod vedením uãitelky Vûry Dusbabové.
Poté se úãastníci pfiesunuli na blízké hfii‰tû, kde bylo pro nû pfiipraveno malé poho‰tûní a cel˘ veãer byl zakon-

ãen˘ krásn˘m ohÀostrojem.
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Květnové oslavy

Prostřednictvím restaurátorky Olgy Duškové byl obci Psáry předán finanční dar 2000 Kč na opra-
vu pomníku padlých v první a druhé světové válce. Neznámému dárci tímto srdečně děkujeme.

Jana Valášková,
starostka obce

Pozn. red.: V následujícím čísle Zpravodaje přineseme reportáž o renovaci pomníku.
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Dětská hřiště v obci
Sportovní komise provedla koncem bfiezna kontrolu dûtsk˘ch hfii‰È v obci

a doporuãila následující úpravy nebo doplnûní:
Jednalo se o v˘mûny a doplnûní písku na v‰ech hfii‰tích, které pravidelnû po

zimû provádí pracovníci obce.
Dále bylo doporuãeno doplnûní zelenû na dûtském hfii‰ti u psárského fotbalového hfii‰tû. Projekt

na úpravu dûtského hfii‰tû pfiipravila paní Kolmanová, která také zde vysázela naplánovanou zeleÀ.
Hfii‰tû bude je‰tû doplnûno o pergolu, která bude stínit sezení.
Hfii‰tû ve ·tûdfiíku komise doporuãila doplnit o dal‰í hrací prvky a taktéÏ pergolu k zastínûní stá-

vajících laviãek. Na úpravû tohoto hfii‰tû obec spolupracuje s paní Vankovou.
Z dílny paní Vankové je také úprava oddechové pobytové zóny, která vzniká v zeleném pásu ve

·tûdfiíku mezi Záhofiansk˘m potokem a komunikací K Junãáku.
Dûtské hfii‰tû u fotbalového hfii‰tû v Dolních Jirãanech je díky sportovcÛm SK âechoslovan Dol-

ní Jirãany udrÏováno.
Nejmen‰í hfii‰tû v lokalitû „Staving“ je taktéÏ bez po‰kození.
BohuÏel musím konstatovat, Ïe snaha vylep‰it jirãanskou náves tím, Ïe v prostoru za restaurací

bylo nemal˘m nákladem vybudováno dûtské hfii‰tû, pfii‰la vniveã. Tento prostor se stal místem set-
kávání dospívající mládeÏe a po kaÏdém víkendu zde obec pouze sãítávala ‰kody a opravovala altá-
nek, nebo laviãky ãi herní prvky, ze kter˘ch nebezpeãnû koukaly hfiebíky a tfiísky. Nakonec zde zby-
la torza, která obec z bezpeãnostních dÛvodÛ radûji demontovala, protoÏe hrozila nebezpeãí úrazÛ
dûtí, které si sem chodily s druÏinou hrát.

Lucie Kubalo‰ová,
místostarostka obce

Setkání seniorů
Dne 16. dubna k nám jiÏ po druhé zavítala skupina Ondfiejovské heligonky pod vedením Lidu‰-

ky Koucké, aby zpfiíjemnila dal‰í setkání seniorÛ se zástupci obãanského sdruÏení Most k domovu
a zástupci obce Psáry.
Obãanské sdruÏení zaji‰Èuje pro na‰e obãany peãovatelskou sluÏbu finanãnû dotovanou na‰í

obcí. KlientÛm je obstaráván nákup, doná‰ka obûdÛ, doprovod k lékafii, úklidy, pomoc pfii osob-
ní hygienû, jednání s úfiady a dal‰í. Je tak zaji‰tûna samostatnost obãanÛ v domácím prostfiedí
a spokojenost je nejen na jejich stranû, ale i na stranû rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, ktefií se tak mohou
v klidu vûnovat sv˘m pracovním povinnostem. Kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb dokazuje narÛsta-
jící poãet zájemcÛ. Po krátké diskusi bylo celé odpoledne vûnováno lidov˘m písniãkám a pfiítomní
hosté si rádi zazpívali za doprovodu heligonek. Vût‰ina hostÛ odcházela aÏ v pozdních hodi-
nách.Vûfiím, Ïe se nám podafií pfiipravit dal‰í setkání sousedÛ a kamarádÛ v seniorském vûku, aby
si mohli v pfiíjemné atmosféfie popovídat o sv˘ch starostech a radostech.

Jana Valá‰ková,
starostka obce
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Dopravní řešení silnice
z Jesenice do Dolních Jirčan

Jistû jste v‰ichni zaregistrovali, Ïe v nedávné dobû byla zprovoznûna ãást
pfieloÏky komunikace II/105 – silnice z Jesenice do Dolních Jirãan.
Souãasné fie‰ení není koneãné. Vmístû napojení u Jesenice se jedná o provizorní fie‰ení. V prÛbûhu

krátké doby bude dokonãen kruhov˘ objezd, kter˘ bude v místû stávající „staré bene‰ovské“ pfiipo-
jovat „na‰i“ silnici. Stará bene‰ovská povede po pÛvodní cestû, pouze bude pfied Jesenicí pfiemos-
Èovat Silniãní okruh kolem Prahy. Kruhové objezdy z obou stran mostu budou slouÏit také jako sjez-
dy a nájezdy na praÏsk˘ okruh.
Na druhém konci bude provedena pfieloÏka stávající silnice II/105, pfiiãemÏ bude zru‰eno „esíã-

ko“ pfied Dolními Jirãany. O tom jsme vás jiÏ nûkolikrát informovali. Realizace této ãásti závisí na
vydání stavebního povolení. V souãasné dobû probíhá majetkoprávní fiízení, které je nutné pro vydá-
ní stavebního povolení.
Souãástí stavby této nové komunikace je cyklostezka s chodníkem, která spojí Psáry a Jesenici.

To je ta stavba, která bûÏí vedle nové komunikace. Realizace cyklostezky byla dojednána zástupci
obce (zejména J. Janatou a J. Valá‰kovou) s investorem stavby ¤SD a byla uvedena jako podmín-
ka pro vydání stavebního povolení. Pokraãování cyklostezky je souãástí návazné pfieloÏky silnice
Psáry-Jesenice, která bude realizována následnû.

Lucie Kubalo‰ová
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CYKLO EMAP PÍSNICE
AKCE PLATÍ DO 20. 6. 2010

KE KAŽDÉMU KOLU 2010 (mimo junior)
DÁREK PRO VÁS –

VÁMI VYBRANÉ DOPLŇKY V HODNOTĚ Kč 500,-
na vybraný textil až 30% sleva

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
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Jak to chodí na úřadě
aneb
Úřad pro naše občany
V minul˘ch ãíslech jsme vám pfiinesli rozhovor se starostkou
a místostarostou obce. Mnozí v‰ak nevûdí, na koho se mají obrá-
tit, kdyÏ potfiebují na úfiadû „nûco vyfiídit“. Pokusíme se tedy ve
struãnosti seznámit ãtenáfie s agendou jednotliv˘ch pracovníkÛ.
Ta stále narÛstá s poãtem obyvatel, pfiesto se poãet zamûstnan-
cÛ úfiadu nezvy‰uje. Kromû inÏen˘ra Vítkovského zde najdete
jenom Ïeny.

Ing. Miroslav Vítkovský – jako vedoucí provozního oddělení

vám pravidelnû prostfiednictvím na‰eho ãasopisu sdûluje, co se v obci udûlalo. Hlavní jeho pra-
covní náplní je v‰ak vedení ve‰keré agendy t˘kající se provozního oddûlení, které zaji‰Èuje úklid
obce jak zimní, tak i letní – sekání trávy apod. Je vedoucím sbûrného dvora. Vede evidenci
vefiejného osvûtlení a jeho opravy – staãí zavolat naOÚãi napsat e-mail a nahlásit ãíslo nefunkã-
ní lampy a ulici. NaOÚvám poskytne informace na úseku územního fiízení a stavebního povo-
lení. Nav‰tûvuje komisi stavební a územnû plánovací, zastupuje obec pfii místních ‰etfieních
a ústních jednáních ve vûcech stavebních. Komunikuje se stavebním úfiadem.

Nikola Alferyová – asistentka starostky

Je nejmlad‰í pracovnicí OÚ. Má na starosti pfiedev‰ím zaji‰tûní agendy a vyfiizování kores-
pondence starosty a místostarostÛ, pfiípravu podkladÛ pro jednání zastupitelstva a rady obce,
plnûní úkolÛ zadan˘ch zastupitelstvem, radou obce a starostkou, úãastní se zasedání zastu-
pitelstva a rady obce jako zapisovatelka. Obstarává elektronickou úfiední desku. Je také
ãlenkou komise Ïivotního prostfiedí. Obsluhuje kontaktní místo Czech POINT (ãlánek v PZ
duben 2009). Pfies rozhraní Czech POINT lze nyní také na OÚ Psáry vyfiídit ãinnosti sou-
visející s datov˘mi schránkami (mj. nové pfiihla‰ovací údaje ãi konverzi dokumentÛ
z listinné do elektronické podoby, a naopak). O Czech POINTu a datov˘ch schránkách se
více mÛÏete doãíst na webov˘ch stránkách obce.



Milena Procházková – samostatná odborná referentka

Hlavní její náplní je vedení agendy evidence obyvatel, zejména pfiihla‰ování osob
k trvalému pobytu, a správních fiízení na úseku evidence obyvatel, tj. ru‰ení údaje o místu
trvalého pobytu. V souãasné dobû má na‰e obec jiÏ témûfi 3500 obyvatel. Vede také spi-
sovou sluÏbu úfiadu, obsluhuje datové schránky – podatelna a s nimi spojenou agendu. Dále
zaji‰Èuje legalizaci a vidimaci, tj. ovûfiování listin a podpisÛ, kdy za jeden podpis a kaÏdou
stranu dokumentu zaplatíte 30 Kã. Do Psárského zpravodaje (PZ) dodává praktické infor-
mace, jako jsou v˘mûna „fiidiãákÛ a OP“.

Ivana Šimková – samostatná referentka a knihovnice

Má na starosti v˘bûr poplatkÛ dle právních pfiedpisÛ obce (psi, komunální odpad, hroby,
VHA…), zaji‰Èuje agendu bytového hospodáfiství. Vede správní fiízení na úseku odpado-
vého hospodáfiství. Stará se o fyzickou neboli „kamennou“ úfiední desku. Stejnû jako M.
Procházková zaji‰Èuje legalizaci a vidimaci a spolu s N. Alferyovou obsluhuje kontaktní
místo Czech POINT. Vyfiizuje korespondenci komise stavební a územnû plánovací.
Je také knihovnicí v Obecní knihovnû Psáry, kde je v souãasné dobû cca 12 tis. knih
a v souãasné dobû byl zahájen elektronick˘ soupis v‰ech knih. Knihovna je otevfiena v úter˘
13-17 hod. a ve ãtvrtek 16-20 hod. RovnûÏ spoluorganizuje oblíbené vítání obãánkÛ, kte-
ré se koná zpravidla dvakrát roãnû.

Jaroslava Alferyová – samostatná finanční účetní

Její pracovní náplní je vedení kompletního úãetnictví obce, coÏ zahrnuje celou fiadu povin-
ností. Dále zaji‰Èuje styk s penûÏními ústavy, vede pokladní deník dle pfiíjmÛ a v˘dajÛ
v hotovosti, knihu do‰l˘ch a vydan˘ch faktur. Sestavuje úãetní uzávûrky, pfiedává v˘kazy
po mûsíãní uzávûrce Krajskému úfiadu, zpracovává závûreãn˘ úãet obce, spolupracuje pfii
pfiípravû roãního rozpoãtu obce. V neposlední fiadû má nejvût‰í zásluhy za bezchybné
v˘sledky kontrol hospodafiení provádûn˘ch Krajsk˘m úfiadem.

Lucie Kubalošová – uvolněná místostarostka obce

byla v na‰em ãasopisu uÏ také pfiedstavena. Její hlavní ãinností je v˘kon samosprávy (jak
vypl˘vá ze zákona o obcích) nikoliv státní správy, kterou vykonávají ostatní pracovnice
– úfiednice. Mimo zákonem dané povinnosti je pfiedsedkyní komise pro Ïivotní prostfie-
dí, vyfiizuje agendu stavební a územnû plánovací komise a dále prostfiednictvím nejen Psár-
ského zpravodaje informuje o dûní v obci. V souãasné dobû koordinuje v˘stavbu inÏen˘r-
sk˘ch sítí a úãastní se kontrolních dnÛ.
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Ing. Jan Šimeček

aãkoliv není zamûstnancem úfiadu, ale zastupitelem obce, vede jako pfiedseda komise sta-
vební a územnû plánovací její kompletní agendu. ¤ídí zasedání komise, které se konají
pravidelnû ve 14ti denních intervalech. Na zasedáních jsou projednávány ve‰keré záleÏi-
tosti v˘stavby v obci, aÈ uÏ se jedná o stavbu rodinného domu nebo tfieba i plotu.

Ivana Hladíková
Je v pracovním vztahu k obci na ãásteãn˘ úvazek jako mzdová úãetní.
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DOMOV LAGUNA PSÁRY

Všichni pracovníci úřadu se zúčastňují školení vyplývající ze zákona o obcích,
mají veškeré potřebné zkoušky odborné způsobilosti.
Obecní úřad sídlí v Psárech v ulici Pražská 137,
telefonní číslo je 241 940 454.
Úřední hodiny pro veřejnost:
PO 8-12 a 13-17 hod, ST 8-12 a 13-18 hod.
ÚT, ČT a PÁ 8-12 hod. - pouze podatelna a nahlížení do spisů.

Projekt
Centrum integrace při
Domově Laguna Psáry
KaÏd˘ ãlovûk touÏí bûhem svého Ïivota se postupnû

osamostatnit, odejít od rodiãÛ a Ïít svÛj samostatn˘ Ïivot.
Lidé s postiÏením mají svoji pozici sloÏitûj‰í v tom, Ïe
vût‰inou potfiebují alespoÀ ãásteãnou míru podpory
k tomu, aby mohli tohoto cíle dosáhnout. Vût‰í míra podpory neÏ je tfieba jim neumoÏÀu-
je se postupnû osamostatnit. Neustále se spoléhají na nûkoho vedle sebe, kdo jim pomÛ-
Ïe, poradí pfii fie‰ení kaÏdodenních problémÛ. Chránûné bydlení s chránûnou pekafiskou díl-
nou by je mûly vystavit v‰em úskalím Ïivota a podpora by mûla pfiijít pfii fie‰ení opravdu
sloÏitûj‰ích problémÛ. Projektem chceme vytvofiit podmínky pro normální Ïivot klientÛ
– „nûkam patfiíme“, „aktivizujeme se“, „nûkde pracujeme“.
Základní cíl projektu vidíme v tom, Ïe si klienti pfii svém osamostatÀování a hledání

svého místa v Ïivotû budou postupnû uvûdomovat zodpovûdnost za sebe samého, budou



Ïít svÛj Ïivot dÛstojnû a plnohodnotnû. Jako nejvhodnûj‰í místo pro realizaci projektu jsme
si vybrali objekt, kter˘ byl pfied lety budován jako DÛm sluÏeb obce Psáry v centru obce
Psáry. Tento objekt je nyní jiÏ v majetku Stfiedoãeského kraje a byl pfiedán do uÏívání
Domova Laguna Psáry.
V budovû bude v pfiízemí vybudovaná provozovna pekárny, prodejna peãiva s moÏností

obãerstvení. Souãasná garáÏ bude pfiestavûna na multifunkãní prostor, jehoÏ vyuÏití bude
fie‰eno ve spolupráci s obcí. Ve dvou nadzemních podlaÏních vznikne chránûné bydlení
pro 8 klientÛ, ktefií zde budou mít moÏnost Ïít v jedno a dvoulÛÏkov˘ch pokojích
s pfiíslu‰enstvím. Spoleãn˘ bude velk˘ ob˘vací prostor s kuchyní.
Cel˘ projekt je financován z fondÛ EU - ROP NUTS II Stfiední âechy. Celkové v˘da-

je projektu ãiní 12 958 tis. Kã. Pfiedpokládáme, Ïe realizace projektu bude zahájena
v nejbliÏ‰í dobû a ukonãena v kvûtnu 2011.
O dal‰ím prÛbûhu realizace projektu a návazn˘ch projektech budete informování

v nûkterém z dal‰ích ãísel zpravodaje.
Mgr. Jakub Adámek,

fieditel Domova Laguna
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Jednotné kontaktní místo –
poradenství pro podnikatele

Městský úřad Černošice, odbor obecní živnostenský úřad, vykonává od 1.1. 2010 funkci
jednotného kontaktního místa. Poskytujeme poradenství či zprostředkování kontaktů v mnoha
oblastech, zejména:
– informace nezbytné pro získání oprávnění k podnikání, náležitosti žádosti a kontaktní úda-

je správních orgánů
– obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU
– obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů
– obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU
– kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytnout praktic-

kou pomoc jak poskytovatelům tak příjemcům služeb
– zprostředkujeme předání oznámení a hlášení příslušným orgánům – přihlášky k registraci,

oznámení v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, vzniku volných pracov-
ních míst.

Jednotné kontaktní místo je možno navštívit osobně v úředních hodinách (po, st 8–17 hodin,
út, čt, pá 8–12 hodin) na pracovišti Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, pří-
zemí, kancelář č. 020, nebo dotaz zaslat elektronicky, případně konzultovat telefonicky.

Kontakty:
PhDr. Ivana Jiroutová, tel. 221 982 210, ivana.jiroutova@mestocernosice.cz
Zuzana Suchá, tel. 221 982 272, zuzana.sucha@mestocernosice.cz
nebo zivnostensky@mestocernosice.cz
Mnoho užitečných informací naleznete též na portálu BusinessInfo – www.businessinfo.cz
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VODA, TOPENÍ, PLYN

Vladimír Švarc

Psáry

Tel. 775 334 532

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Nabízíme jednorázové

i pravidelné úklidy kanceláří
a strojové mytí hal-obchodů-dílen

a skladových prostor.
Vysoká kvalita a nízké ceny

Volejte DIGOss- 606 716 080
241 404 490

INFORMACE
Z OBCE

NAJDETE NA
www.psary.cz

Sirotčí důchod
Chystáte se studovat a zároveň si přivydělávat. Nevíte, zda nepřijdete o sirotčí důchod.

Jednou z podmínek nároku na něj je totiž nezaopatřenost dítěte. Za nezaopatřené se pokládá nej-
déle do 26. roku, jestliže se soustavě připravuje (nebo ze zdravotních důvodů nemůže připravovat) na
budoucí povolání. U jiného než řádného typu studia však nesmí vykonávat takovou výdělečnou činnost,
která by založila jeho účast na důchodovém pojištění (s odvody na sociální zabezpečení). Smí však
pracovat např. na dohodu o provedení práce, nebo mít zaměstnání „malého rozsahu“, které by nemě-
lo trvat ani netrvalo alespoň 15 kalendářních dnů. Více ustanovení § 52 zákona č. 155/1995 Sb.,
v pl. znění.
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První sportovní hry

v mateřské škole

Pyžamový den

v mateřské škole

První sportovní hry

v mateřské škole

A v noci jsme se ani

trochu nebáli

a do růžova jsme

se vyspinkali



O ČARODĚJNICI BERTĚ ELVÍŘE
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Vyrobíme z papíru,

ãarodûjku Elvíru.

Dûti ihned napadá:

Jak Ïe vlastnû vypadá?

Vlasy svûtlé jako den,

a ten nos, no to je sen!

Elegantní ‰aty má,

na hlavu si klobouk dá.

Je jí nejmíÀ 500 let,

uÏ vidûla cel˘ svût.

A víte jak, milé dûti?

Létá totiÏ na ko‰tûti!

Nápady uÏ v‰echny známe,

do práce se tedy dáme.

AÏ ji spolu dokonãíme,

v‰em lidem se pochlubíme,

jak jsme zvládli z papíru,

ãarodûjku Elvíru.

Pod rukama těchto šikulek ze školní družiny jsem se JÁ Berta – Elvíra narodila



Pětka není ve škole vždy špatné číslo
Pûtka nemusí znamenat jen ‰patnou známku. Tentokrát máme na mysli ãíslo, vyjad-
fiující malé jubileum, které dovr‰íme s koncem tohoto ‰kolního roku. Posledních pût
let v na‰í matefiské a základní ‰kole je totiÏ období velk˘ch zmûn. Posuìte sami.

Jak jsme budovali mateřskou školu
V matefiské ‰kole nezÛstal kámen na kameni. PÛvodní dvoutfiídka vyrostla v moderní ãtyfitfiídní

‰kolu s prostorn˘mi tfiídami, keramickou dílnou a vlastní kuchyní s jídelnou. Spolu s tfiídou, kterou
provozujeme v Domovû Laguna, máme zcela naplnûnou kapacitu 137 dûtí oproti pouh˘m 56 mís-
tÛm pfied pûti lety. Dûti jezdí na plavání, do divadel, na zimní a jarní ‰kolu v pfiírodû, umoÏnili jsme
jim odborné logopedické vy‰etfiení a nabízíme jim celou fiadu zájmov˘ch krouÏkÛ. Souãástí pfied-
‰kolního vzdûlávání je i bezplatné seznamování s anglick˘m jazykem.
O dûti se stará devût uãitelek a nemohu jinak, neÏ je za jejich práci, pfiístup k dûtem, ale i velmi

dobrou komunikaci s rodiãi pochválit. Zásluhu na dobré práci matefiské ‰koly mají v‰ak také pro-
vozní zamûstnanci vãetnû pracovnic ‰kolní jídelny, coÏ platí beze zbytku i pro ‰kolu základní. Ostat-
nû propojenost obou ‰kol se projevuje v mnoha oblastech – v zaji‰tûní v˘uky angliãtiny v matefiské
‰kole, v krouÏcích, pfii soutûÏích, ‰kolách v pfiírodû i dal‰ích akcích, které spoleãnû pfiipravujeme.

Ani základní škola nezůstala pozadu
Velk˘mi zmûnami pro‰la i základní ‰kola. Není to jen díky opravám a rekonstrukcím, které se

t˘kaly obou objektÛ v Hlavní 12 i Hlavní 13, a tím, Ïe jsme v‰echny tfiídy vybavili moderním nábyt-
kem. Zmûny nastaly i v organizaci a obsahu vzdûlávání.
Poprvé ve staleté historii ‰koly jiÏ nejsme malotfiídní ‰kolou, kdy se v rámci jedné tfiídy vyuãují

najednou dûti z více roãníkÛ, ale v kaÏdém roãníku máme po jedné ãi dvou samostatn˘ch tfiídách.
Vytvofiili jsme nov˘ ‰kolní vzdûlávací program „Cestou poznání“, podle kterého budeme pracovat
v pfií‰tím roce jiÏ ve ãtvrtém roãníku. Od prvních tfiíd je zavedena v˘uka anglického jazyka v rozsahu
3 hodiny t˘dnû, od ãtvrtého roãníku 4 hodiny t˘dnû, nepovinnû nabízíme dvû hodiny t˘dnû v˘uky
nûmeckého jazyka.
Uãitelky, které pracují v nároãn˘ch prostorov˘ch podmínkách, vyuÏívají moderní metody práce

i pomÛcky, z nichÏ mezi ‰piãkové patfií tfii interaktivní tabule umoÏÀující vyuãovat zábavnou for-
mou s pomocí poãítaãov˘ch technologií. O kvalitû jejich práce svûdãí i to, Ïe velk˘ poãet dûtí z páté
tfiídy kaÏdoroãnû pokraãuje buì na osmilet˘ch gymnáziích, nebo ve v˘bûrov˘ch ‰kolách s roz‰ífienou
v˘ukou nûkter˘ch pfiedmûtÛ. Dva roky pÛsobí v na‰í ‰kole ‰kolní psycholoÏka, která jak dûtem
a jejich rodiãÛm, tak i nám pedagogÛm velice pomáhá.

Když učení není mučení
Úspû‰né jsou na‰e dûti i v soutûÏích, jako napfi. v mezinárodní soutûÏi Matematick˘ klokan, ale

moÏnost vyniknout mají také v tûch, které pro nû pfiipravujeme ve ‰kole, aÈ jsou to soutûÏe hudeb-
ní, v˘tvarné nebo taneãní. Nûkteré ze soutûÏí jsou urãené pro celé rodiny a v nich se setkáváme s tak
krásn˘mi v˘tvory, aÏ je nám líto, Ïe je nemÛÏeme trvale vystavit. Dûti se po celou dobu docházky
do na‰í ‰koly úãastní kurzu plavání, jezdí dvakrát roãnû na ‰koly v pfiírodû, a v zimû se tak mohou
nauãit lyÏovat, v odpoledních hodinách probíhají krouÏky, jejichÏ v˘ãet by jistû vydal na samostat-
n˘ ãlánek. Posuìte sami, jaká je to pestrá paleta: pfies jazykové, v˘tvarné, dramatické, taneãní, spor-
tovní aÏ po hudební. Vedou je nejen paní uãitelky z matefiské nebo základní ‰koly, ale také velice
‰ikovní externí spolupracovníci.
Také rodiãe docházejí do ‰koly do sportovních krouÏkÛ a na v˘uku angliãtiny, a pokud chtûjí vidût

své dûti pfii vyuãování, mohou nav‰tívit ‰kolu pfii Dnech otevfien˘ch dvefií, ale i kdykoli jindy. Máme
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velkou radost z velmi dobr˘ch vztahÛ s rodiãi na‰ich ÏákÛ, které pomáhají vytváfiet pûknou atmo-
sféru ‰koly. Navíc mnoh˘m z nich musíme podûkovat za pomoc pfii organizování zájmov˘ch akti-
vit nebo pfii vybavení ‰koly poãítaãi, interaktivními tabulemi a dal‰ími pomÛckami.

Škola patří do své obce
Dûti mají moÏnost ukázat, co umûjí i pfii vystoupeních pro vefiejnost. Nejkrásnûj‰í svátky v roce

jsou umocnûné Zpíváním v kostele sv. Václava, kde se pfiedstaví kromû dûtí ze základní ‰koly také
klienti z Domova Laguna. Zpíváme pfii vítání nov˘ch obãánkÛ, zúãastnili jsme se oslav 65. v˘roãí
konce 2. svûtové války. Tradiãní akcí na konci ‰kolního roku je Sluníãková slavnost s rozlouãením
s pfied‰koláky a Ïáky 5. roãníku, kterého se úãastní starostka obce a dal‰í ãlenové zastupitelstva.
Velice si váÏím pûtileté spolupráce na‰í ‰koly a obce. Nejde jen o to, Ïe obec financuje provoz

‰koly a stavební akce, kter˘ch byla celá fiada, Ïe pracovní ãeta obce ‰kole pomáhá v technick˘ch
záleÏitostech, ale také jde o moÏnost konzultovat se ãleny rady obce zámûry rozvoje ‰koly a nacházet
fie‰ení i ve sloÏit˘ch situacích. Pfiedev‰ím prostory pro základní ‰kolu jsou velmi stísnûné, a tak obec
pfiipravuje nejen pfiístavbu základní ‰koly na adrese Hlavní 12, ale uvaÏuje i o vybudování objektu
pro 2. stupeÀ s tûlocviãnou. Okolní základní ‰koly zaãínají mít nedostatek míst v ‰estém roãníku,
a proto by bylo tfieba umoÏnit dûtem ze Psár a Dolních Jirãan pokraãovat ve ‰kolní docházce v místû
bydli‰tû.
A tak si drÏme palce, aÈ se na‰e plány uskuteãní.

S pfiáním krásného léta
Mgr. Milena TrÛblová,

fieditelka ‰koly
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Červen – Měsíc
myslivosti a ochrany přírody

Také v pfiírodû je ãerven mûsícem, kdy se rodiãe usilov-
nû starají o svá mláìata. BaÏantí slepice uãí svá kufiata hle-
dat hlavnû drobnou Ïivoãi‰nou potravu, zahfiívají je a chrání
pfied vlhkem. Asi po ãtrnácti dnech jiÏ mohou kufiata pole-
tovat a jejich nadûje na pfieÏití se zvy‰uje. I holubi a hrdliãky
pilnû krmí. Traviny a kefie kryjí své obyvatele.

Alej ovocn˘ch stromkÛ, kterou myslivci zjara se svolením
vlastníkÛ pozemkÛ vysadili, hezky a úspû‰nû vyra‰ila.

Symbolem tohoto období se stává srnãí zvûfi – a zvlá‰tû
malá srnãata. O té bychom si mûli povûdût podrobnûji.

Srnãí zvûfi je perlou ãeské fauny. Mnoh˘mi je dokonce povaÏována za nejelegantnûj‰í zvûfi, jakou lze u nás
spatfiit. Po staletí byla ozdobou na‰ich lesÛ a na péãi o ni byla a je ãeská myslivost právem hrdá. Spatfiujeme ji
v‰ak stále ménû, v souãasnosti mÛÏe bûÏn˘ ãlovûk mnohem pravdûpodobnûji uvidût uhynul˘ kus, neÏ srnãí pasou-
cí se v klidu na louce.
DÛvodÛ pro tuto skuteãnost je hned nûkolik, ale v‰echny mají spoleãného jmenovatele – lidskou ãinnost.

Nûkteré ãinitele mÛÏe pfiitom ovlivnit témûfi kaÏd˘ z nás. My potfiebujeme silnice, na‰e rostoucí územní nároky
to vyÏadují. Nûkteré úseky komunikací se nicménû vyznaãují zv˘‰enou frekvencí pfiechodu zvûfie. S tím bohu-
Ïel ruku v ruce vzrÛstá úmrtnost zvûfie, snaÏící se o pfiechod.
S touto komplikací v na‰í snaze o souÏití s pfiírodou se pojí

i dal‰í o nic ménû dÛleÏitá vûc. A jaká? Kolikrát mÛÏe rodina
na bûÏné procházce za humny spatfiit utíkající srnku. Nûktefií to
pfiejdou beze slova, jiní se moÏná na chvíli zastaví a kochají se
tím pohledem. Málokomu ov‰em dojde, Ïe srnka za sebou
v podrostu zanechává mládû, snaÏíc se pfiirozenou reakcí odvrá-
tit od nûho lidskou pozornost. âlovûk zkrátka není jedin˘ tvor,
kter˘ pro svÛj Ïivot potfiebuje klid a urãitou dávku prostoru. Byla
by chyba tvrdit, Ïe lidé nemají lézt do pfiírody, ale není zas tako-
vá námaha dopfiát zvûfii jenom o nûco málo více z toho, co kaÏd˘ z nás od svého okolí vyÏaduje.

Jistû se mezi ãtenáfii najde mnoho majitelÛ psÛ. Kdypak jste se byli napo-
sledy s pejskem probûhnout? Vãera. V lese? Kde jinde! Pes má svobodu
pohybu, bûhá v pfiírodû, co více chtít... Ale urãitû se uÏ stalo, Ïe pejskovi chví-
li trvalo vrátit se na zavolání. Víte proã?
Ona se totiÏ tam venku vyskytuje zvûfi. Má svÛj denní reÏim, stálá mís-

ta spánku a pastvy. A do toho si pfiibûhne vá‰ domácí mazlíãek a v‰echno je
vzhÛru nohama. Na tom je nûco ‰patnû.
Prostû: Cel˘ princip pfiírody je o harmonii, rovnováze a kompromisu.

Pokusme se jej nalézt, abychom mohli tvrdit, Ïe se v na‰í pfiírodû vedle nás
lidí a na‰ich mazlíãkÛ prohánûjí také ostatní zvífiata, která na to mají stejné,
ne-li vût‰í právo neÏ my sami.

Text a foto: Petr Sivaninec

(Pozn. redakce: Za chování psa nese vÏdycky odpovûdnost jeho majitel, tedy
nikoliv pes, jak si mnozí z nás myslí.)
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BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22001100

•• VV  ssrrppnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy
JJaarroossllaavv  UUhheerr,,  KKaarroollíínnaa  PPeennccoovváá,,  JJiiřříí  SSttuuddnniiččkkaa,,  

PPaavveell  KKrriieeggssmmaann,,  MMaarriiee  KKoossttííllkkoovváá..

Všem oslavenkyním a oslavencům gratulujeme a přejeme pře-
devším hodně zdraví, ale i štěstí a lásky.

Obecní úřad v Psárech,
za  redakci Monika Kábová

Milí občané, 
v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirča-
nech, ale 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.

Vítání našich nejmenších
probûhlo v sobotu 22. kvûtna 2010 za hojné úãasti na‰ich nejmen‰ích. Na slavnostní akt se jich tentokráte

mûlo dostavit 31, ale i nejmen‰ím se nemoci nevyh˘bají, a tak jich pfii‰lo o malounko ménû. BohuÏel nûktefií se
ani neomluvili, pfiestoÏe byli pozváni.
Zasedací místnost úfiadu, ve které se celá oslava konala, i pfiesto doslova praskala ve ‰vech,  oslavit totiÏ pfii-

‰li nejen rodiãe a prarodiãe, ale také pfiíbuzní a známí. Není se co divit, protoÏe vítání miminka je opravdu jen
jednou za Ïivot. Tak jako vÏdy  i tuto sobotu mûl v‰e na sv˘ch bedrech Sbor pro obãanské záleÏitosti spoleãnû
s pracovnicí úfiadu Ivanou ·imkovou, ale mil˘m zpestfiením byl i recitaãní a pûveck˘ v˘stup zdej‰ích ÏákÛ, ten-
tokráte v doprovodu mladé uãitelky Lenky. 
A protoÏe by se v‰ichni do slavnostní místnosti neve‰li, byli rozdûleni do ãtyfi skupin. Starostka obce psár-

ské obãánky pfiivítala do Ïivota, rodiãe se zapsali do pfiekrásnû malované kroniky a maminky obdrÏely kytiãku
a malou pozornost. Pak uÏ se jen maliãcí pohoupali v kolébce a následovalo zdlouhavé focení. Spoleãné foto-
grafie mÛÏete vidût na druhé stranû obálky. 
Tak aÈ se tûm nejmen‰ím v pohodû ‰lape psárskou pfiírodou! mk

KAM ZA KULTUROU

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 jed né
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.

Regionální 
Muzeum 
v Jílovém u Prahy
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Mezinárodní Morseova abeceda je soustava
sestaven˘ch teãek a ãárek, která je pfiifiazena pís-
menov˘m, ãíslicov˘m a dal‰ím znakÛm. PouÏí-
vá se v radiotelegrafii. Slíbili jsem dûtem, Ïe ji
pfied prázdninami otiskneme. Vynalezl ji Ame-
riãan Samuel Morse (Samuel Finlay Breese roku
1838 jako telegrafní abecedu sloÏenou z teãek
a ãárek).

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

BlíÏí se prázdniny
Chlapci Karel, Va‰ek, Milo‰, ·imon a Daniel
bydlí v jednom ãtyfiposchoìovém domû (kaÏd˘
v jiném podlaÏí). V‰ichni se uÏ tû‰í na prázdni-
ny. Po cestování s rodiãi jede Va‰ek s prarodiãi
do Jizersk˘ch hor, Fi‰er z pfiízemí na sázavskou
chatu. Jeden z chlapcÛ bude u str˘ce na statku,
Mare‰ ze tfietího patra zase u babiãky v Brdech.
Koláfi ze ãtvrtého patra jede na Moravu na spor-
tovní tábor. I Balcar se tû‰í na léto. Daniel se
nejmenuje Koláfi, ·ámal bydlí ve druhém po -
schodí. Jeden z chlapcÛ má monogram ze dvou
stejn˘ch písmen. Bydlí níÏ neÏ Daniel. Urãete
plná jména, poschodí  a druh pobytu této pûti-
ce.

¤e‰ení: Velikonoãní kraslice (duben 2010)
Vûra Milu‰e SoÀa Karla
Paulová Krátká Tur‰ová Strettová
25 65 38 50
ãokoládové v cibuli 3 barvy vosk

Dětem

Pro 
pokročilé 
věkem

Písmeno Kód BûÏná pomocná slova
A .- akát
B -... bl˘skavice
C -.-. cílovníci
D -.. dálava
E . erb
F ..-. filiálka, Filipíny
G --. Grónská zem, gnómóny
H .... hrachovina
CH ---- chvátá k nám sám, chléb nám 

dává
I .. ibis, ivan
J .--- jasmín bíl˘, junácká hÛl
K -.- krákorá, království
L .-.. lupíneãek
M -- mává, mlází
N -. národ, nástup, Náchod
O --- ó ná‰ pán
P .--. papírníci
Q --.- kvílí orkán
R .-. rará‰ek
S ... sobota, sekera
T - tón, trám, tÛÀ
U ..- uliãník, uãen˘
V ...- vyvolen˘, vyuãen˘, vinobraní
W .-- WaltrÛv vÛz, wagón klád, 

dvojté vé
X -..- Xénokratés, Xénie má
Y -.-- ˘ se krátí, ˘ se ztrácí, ¯kar mává
Z --.. zpíváme jen, známá Ïena, 

zrádná Ïena

âíslo Kód
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----



• Maska resuscitaãní s v˘dechovou chlop-
ní a filtrem schválená jako zdravotnick˘
prostfiedek 

• Rou‰ka plastová (20 x 20 cm, tlou‰Èka
0,05 mm) 

• Rukavice pryÏové (latexové) chirurgic-
ké v obalu 

• NÛÏky se sklonem v antikorozní úpravû
se zaoblen˘mi hroty - délka 15 cm

• Isotermická fólie o rozmûrech nejménû
200 x 140 cm 

• Leták o postupu pfii zvládání dopravní
nehody

(mnoÏství kusÛ jednotliv˘ch poloÏek se
li‰í podle velikosti lékárniãky)

NOVÁ FÓLIE I KARTA PRVNÍ
POMOCI

Nové sloÏení vyjde kaÏdopádnû dráÏe
neÏ dosavadní, protoÏe na návrh záchraná-
fiÛ pfiibyla jedna poloÏka v fiádech desítek
korun - termoizolaãní fólie. „MÛÏe chránit
zranûnou osobu pfied prochladnutím, lze ji
pouÏít také jako podloÏku. Není drahá
a pfiitom dokáÏe zachránit Ïivot," fiíká
Jakub Ptaãinsk˘ z tiskového oddûlení
ministerstva dopravy. Novû pfiibude také
resuscitaãní maska.
Nejpozdûji od ledna 2011 budou muset

fiidiãi vozit v lékárniãce také pfiehledn˘
obrázkov˘ a textov˘ návod na poskytnutí
první pomoci pfii autonehodû. PÛjde tedy
o ãeskou obdobu slovenské Karty první
pomoci. "Návod je struãn˘, protoÏe pfied-

Od 15. záfií je úãinná novela vyhlá‰ky
o povinné v˘bavû automobilÛ, která v˘raz-
nû mûní i sloÏení autolékárniãky. Na dopl-
nûní v‰ak mají fiidiãi ãas aÏ do konce roku
2010. Nov˘ obsah lékárniãek je totiÏ povin-
n˘ aÏ od 1. ledna 2011.
Kdo by si chtûl pofiídit novou lékárniã-

ku „poctivû" uÏ od leto‰ního 15. záfií, mûl
by nejspí‰ smÛlu. Zatím totiÏ nejsou mnoh-
de k sehnání.
• Od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 probíhá
tzv. pfiechodné období, které slouÏí
k v˘mûnû staré autolékárniãky za novou
autolékárniãku. Po tuto dobu platí oba
typy autolékárniãek.  

• Od 1. 1. 2011 budou muset mít v‰echna
motorová vozidla novou autolékárniãku.

• Stejná pravidla platí i pro motolékárniã-
ky a autolékárniãky pro autobusy,  kte-
ré také budou mít nov˘ obsah.

OBSAH AUTOLÉKÁRNIČKY
POVINNÝ OD 1. LEDNA 2011

• Obvaz hotov˘ s jedním pol‰táfikem (‰ífie
nejménû 8 cm, savost nejménû 800g/cm2)

• Obvaz hotov˘ s dvûma pol‰táfiky (‰ífie
nejménû 8 cm, savost nejménû 800
g/cm2) 

• ·átek trojcíp˘ z (netkaného) textilu (dél-
ka stran nejménû 960 x 1360 x 960 mm) 

• Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x
5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

• Náplast s pol‰táfikem (velikost 8 cm x 4
cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 

• Obinadlo ‰krtící pryÏové (60x1250 mm) 
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pokládá, Ïe fiidiãi mají první pomoc
v náplni v˘uky v auto‰kole. Na místû neho-
dy jim má pouze pfiipomenout základní
postup v pfiípadû zmatku ãi paniky," fiíká
mluvãí ministerstva zdravotnictví Vlastimil
Sr‰eÀ.
Vyhlá‰ka obsahuje jen textov˘ vzor

tohoto návodu, grafická podoba tedy zále-
Ïí jen na jednotliv˘ch dodavatelích vybave-
ní pro autolékárniãky.

BEZ ŠPENDLÍKU A S LEPŠÍMI
NŮŽKAMI

Naopak z povinn˘ch náleÏitostí zmizí
‰pendlík, kter˘ je podle odborníkÛ zbyteã-
n˘. "Obvazy a náplasti jím není tfieba spo-
jovat, k jin˘m úãelÛm se nevyuÏívá,"
vysvûtluje Sr‰eÀ. 
Z vyhlá‰ky vypadla také zmínka o tom,

Ïe obvazy musí b˘t sterilní.
Vyhlá‰ka také zavádí vût‰í nÛÏky. „Ty

dosavadní nemají pro potfieby práce
s obvazy a náplastmi vyuÏití, a pro pfiípad-
né rozstfiihnutí bezpeãnostního pásu
a odûvu nejsou dostateãnû velké a kvalitní.
Proto jsou novû definovány tak, aby byly
schopny rozstfiihnout tfieba pás. PÛjde
o nÛÏky se sklonem v antikorozní úpravû se
zaoblen˘mi hroty o délce 15 centimerÛ,"
upfiesÀuje Sr‰eÀ. 
Zmûny podle mluvãího reagují na fakt,

Ïe uÏ nûkolik let neexistují v âesku normy
platné pro zdravotnické prostfiedky. "Toho
nûktefií v˘robci v zájmu sníÏení ceny vyu-
Ïívají a poÏadovan˘ obsah lékárniãky
nahrazují ménû kvalitními v˘robky," fiíká.
Napfiíklad ‰krtidla budou muset mít tako-
vou délku a ‰ífiku, aby byla funkãní
a nepÛsobila naopak komplikace.

PfiestoÏe za novou lékárniãku zaplatí
podle odhadÛ nejménû 100-150 korun více
neÏ dosud, nezískají fiidiãi záruku, Ïe v ní
najdou kvalitní a pouÏitelné vûci. Podle
dosavadních informací totiÏ ministerstvo
dopravy nezaãne udûlovat nûjaké certifika-
ce. V̆ robcÛm tak postaãí, kdyÏ vyhoví tex-
tu vyhlá‰ky.
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DŮLĚŽITÉ

ŘEŠENÍ 

INZERCE

¤e‰ení sudoku: 

¤e‰ení kfiíÏovky:  

7 3 1 2 8 9 4 5 6

2 9 4 3 6 5 7 8 1

6 5 8 7 1 4 9 2 3

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

9 4 3 5 7 2 6 1 8

3 2 9 1 4 7 8 6 5

5 8 6 9 2 3 1 4 7

4 1 7 8 5 6 3 9 2

P R Á Z D N I N Y
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KŘÍŽOVKA  / SUDOKU

7 2 8 4

3 1

5 8 4 9

5 6 9 3

1 3 9

4 7 2 6

9 1 8 6

5 3

7 5 6 2

ŽLUTO -
HNĚDÉ
BARVIVO

CHATRČ
PRACOVATI
V DOLECH

KŮŇ PŘEDLOŽKA PŘEDLOŽKA MAJÍCÍ
BOTY SEKNUTÍ NAMOTATI

KRMIVO
PRO KONĚ

ČÁST OBLIČEJE
CHEM.ZN.
BORU

MPZ NORSKA
MĚNIT
SKUPENSTVÍ

6

DÝM
MALÝ MOTOCYKL

DOMKY MIMO

VES

OPAK
LÍCE

SPOJKA
DRUH OPICE

STARÁ MINCE
ROMÁN
E.ZOLY

3

AFRICKÝ SAVEC

ELEMENT CHŮZE

5 8 MPZ THAJSKA
ZNAČKA
DLAŽDIČEK

ZÁJMENO
TELEVITNÍ
STANICE

PLAVIDLO
2 ZKRATKA ČÍSLA

DĚTSKÝ
POZDRAV

ZN.
POLOMĚRU

NÁBOŽENSKÝ
OBRAZ

PŘEDLOŽKA

OPICE
ZÁJMENO

ANGL.
UNCE

4 BRÁNIT VE HŘE

CHEM.ZN.
FOSFORU

MALÁ 
MNOŽSTVÍ
VODY

1 9
ZÁJMENO SPOJKA

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9


