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SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
v tomto ãísle je úvodník zcela minimalizovan˘. Mám pocit, Ïe tentokrá-

te zpravodaj doslova praská ve ‰vech. Najdete v nûm ãlánek o odpoãinko-
vé zónû, zbudované pro na‰e nejmen‰í, ale i to, Ïe uÏ zde ukradli dvû hou-
paãky. Také dolnojirãan‰tí hasiãi poslali pûknou zprávu o své bohaté
ãinnosti a zahanbit se nedali ani myslivci. SdruÏení Most k domovu vyãís-
lil svoji práci, pomoc, kterou zde vyuÏívá uÏ nûkolik na‰ich obãanÛ. A o tom,
Ïe se blíÏí volby, snad kaÏd˘ ví.

V‰em pûkné podzimní dny a tûm, co vyráÏejí teprve na svoji dovolenou,
pfieji hezké záÏitky. Monika Kábová

Připomínáme!!! Výměna řidičských průkazů
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 končí letos v prosinci.

OB E C P S ÁR Y

zve

v‰echny dfiíve narozené – seniorky a seniory
ze Psár a Dolních Jirãan

na pfiátelské posezení s mal˘m poho‰tûním
a pfiíjemn˘mi melodiemi

v podání souboru

ONDŘEJOVSKÉ HELIGONKY

dne 1. fiíjna 2010 v 17 hodin

v restauraci RUBÍN

Pfiijìte si popovídat
a tfieba i tak trochu

zavzpomínat.
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Usnesení ã. 3-2010 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 22. 7.
2010 v 18:00 hodin na Obecním úfiadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 18/3-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu starostky Jany Valá‰kové o ãinnosti
obce.

USNESENÍ ã. 19/3-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Stanoví
poãet ãlenÛ zastupitelstva pro volební období
2010-2014 dle § 67 a § 68 zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích na 15 zastupitelÛ.

USNESENÍ ã. 20/3-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
a Vûrou Fulínovou a Marií Helvichovou. Pfied-
mûtem smlouvy je bezúplatn˘ pfievod pozem-
ku p.ã. 110/36, k.ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 21/3-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
a Aulistav, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je bezú-
platn˘ pfievod pozemkÛ p.ã. parc. ã. 410/1 –
orná pÛda o v˘mûfie 3080 m2, parc.ã. 465/156
– orná pÛda o v˘mûfie 1253 m2, parc.ã. 410/25-
orná pÛda o v˘mûfie 235 m2, parc.ã. 410/15 -
orná pÛda o v˘mûfie 401 m2 a parc.ã. 410/6 –
orná pÛda o v˘mûfie 385 m2, stavby komuni-

kace, vefiejného osvûtlení a inÏen˘rsk˘ch sítí
v lokalitû Skalka v Dolních Jirãanech.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 22/3-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
Ïivotního prostfiedí na akci „Psáry-v˘stavba
âOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“ ident.
âíslo EDS/SMVS 115D112000186.
II. Schvaluje
smlouvu ã. 08019041 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR ve v˘‰i
3.487.056,29 Kã a poskytnutí úroãené pÛjãky
ve v˘‰i 6.974.112,60 Kã a dotaci ze státního
rozpoãtu max. do v˘‰e 59.279.957 Kã mezi
Obcí Psáry a Státním fondem Ïivotního pro-
stfiedí âR.
III. Schvaluje
zástavní smlouvu ã. 08019041-Z na nemovitos-
ti: budovu ã. p. 13, vã. pozemkÛ parc. ã. st.pl.
19 a p. ã. 27 a budovu ã.p. 137, vã. pozemku
parc. ã. st. 82, v‰e k.ú. Dolní Jirãany, které jsou
v majetku obce mezi Obcí Psáry a Státním fon-
dem Ïivotního prostfiedí âR.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

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 roz-
sahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ
101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY



Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 16-2010 konaného dne 21. červ-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 99/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ manželé Ženatých - pozemek parc.
č. 402/20, k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 100/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Absolonovými za cenu celkem
14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Mrázovými za cenu celkem
6492 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a G. Čermákovou za cenu celkem 14 707Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a M. Křížovou za cenu celkem 14 707 Kč.
V. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 101/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Michalem Procházkou. Předmětem smlou-
vy je pronájem 10 m² obecního pozemku

parc.č. st. 27/1, k.ú. Dolní Jirčany, na umís-
tění a provoz předzahrádky restaurace
U Suchánků za cenu 1000 Kč ročně.
II. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Pavlem Čermákem. Předmětem smlouvy je
pronájem 40 m² obecního pozemku parc.č.
645/1, k.ú. Dolní Jirčany, na umístění
a provoz předzahrádky restaurace Na
Kopečku za cenu 4000 Kč ročně.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 102/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

I. Schvaluje
záměr prodeje budovy č.e. 214 v k.ú. Psá-
ry na pozemku parc. č. 854/17, k.ú. Psáry.

RO Usnesení č. 103/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6302021/VB/7 mezi Obcí Psáry (budoucí
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněná). Předmětem smlouvy je sjedná-
ní podmínek pro uzavření vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 651, 654/2, 655 v k.ú. Dolní Jirča-
ny a pozemcích parc.č. 1063 a 1061/1
v k.ú. Psáry za cenu 5000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 104/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
vzdání se zástavního práva k pozemku
parc.č. 246/149 k.ú. Zdiměřice o výměře
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1412 m² dle uzavřené zástavní smlouvy ze
dne 13. 5. 2009, uzavřené mezi Obcí Psáry,
Frost Logistics, s.r.o., a Robertem Svědíkem.

RO Usnesení č. 105/16-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě
o zápůjčce modulu IS MUNIS eDok mezi
Obcí Psáry a Triada, spol. s.r.o. Předmětem
dodatku je prodloužení zápůjčky modulu do
31. 12. 2010 za 1792 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 106/16-2010

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 usnesení
je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle
ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 17-2010 konaného dne 7. čer-
vence v 17.00 hod. na Obecním úřa-
du Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 107/17-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 141/29
a st. 172, vše k.ú. Dolní Jirčany

II. Schvaluje
záměr směny pozemků parc.č. 577/39
a parc. č. 734, vše k.ú. Dolní Jirčany
III. Schvaluje
záměr směny pozemků parc.č. 577/38
a parc. č. 733, vše k.ú. Dolní Jirčany

RO Usnesení č. 108/17-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
vyúčtování vodného a stočného za rok 2009
od Vodohospodářské společnosti Benešov,
s.r.o.

RO Usnesení č. 109/17-2010

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. 18-2010 konaného dne 19. čer-
vence v 17.00 hod. na Obecním úřa-
du Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 110/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
rozhodnutí ministerstva životního prostření
o poskytnutí dotace na akci „Psáry-výstavba
ČOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“
č. EDS/SMVS 115D112000186.
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RO Usnesení č. 111/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí a doporučuje
v souvislosti s akcí uvedenou v usnesení
č. 110/18-2010 zastupitelstvu obce ke
schválení Smlouvu č. 08019041 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostře-
dí a Zástavní smlouvu č. 080119041 na
nemovitosti č. p. 13, vč. pozemků parc. č. st.
19 a p. č. 27 a č. p. 137, vč. pozemku
parc. č. st. 82, vše k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 112/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Elenou Popovou- pozemek parc. č. 351/2,
k.ú. Dolní Jirčany za cenu 273 200 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 113/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
upravené znění přílohy č. 3 organizačního
řádu Obecního úřadu Psáry – rozhodnutí
o přidělení č.p. a č.e.

RO Usnesení č. 114/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psá-
ry a manželi Ing. Antonínem a Ing. Věrou
Dvořákovými. Předmětem smlouvy je právo
zřídit a provozovat vedení vodovodního
řadu a kanalizační stoky přes pozemek
parc. č. 107/9, k.ú. Dolní Jirčany.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 115/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry
Miluškou Koubovou, Marcelou Koubovou
a Josefem Koubou. Smlouva slouží jako pod-
klad pro jednání se stavebním úřadem
k vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu vodovodního, kanalizač-
ního a plynárenského zařízení přes poze-
mek p.č. 136/7, k. ú. Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 116/18-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
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-
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jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 19-2010 konaného dne 26. čer-
vence v 17.00 hod. na Obecním úřa-
du Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 117/19-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním výzvy k předložení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci
„Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní
Jirčany – lokalita Vysoká“ - poraden-
ská činnost při přípravě zajištění financová-
ní ze zdrojů Evropské unie.

RO Usnesení č. 118/19-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.
4. 2010 na akci „Kanalizační a vodovodní
přípojky v obci Psáry-části Psáry“ mezi Obcí
Psáry a Zepris, s.r.o. Předmětem dodatku je
úprava termínu dokončení díla.
II. Schvaluje
znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.
5. 2010 na akci „Kanalizační a vodovodní
přípojky v obci Psáry-části Dolní Jirčany“ mezi
Obcí Psáry a Zepris, s.r.o. Předmětem dodat-
ku je úprava termínu dokončení díla.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 119/19-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č.
15 057 57 896 mezi Obcí Psáry a Genera-
li Pojišťovnou, a.s. Předmětem dodatku je vin-

kulace pojistného ve prospěch Státního fondu
ŽP ČP.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

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. 20-2010 konaného dne 2. srpna
2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 120/20-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ E. Popova - pozemek parc. č. 351/2,
k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 121/20-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Černochovými za cenu celkem
12 984 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Alferyovou za cenu celkem 6492 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
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vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a P. Mendou, bytem Psáry za cenu cel-
kem 14707 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Římskokatolickou farností Jílové u Prahy
za cenu celkem 12 984 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a D. Starostovou za cenu celkem
14 707 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Dubovou za cenu celkem 6492 Kč.
VII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 122/20-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou zplnomocněním
Mgr. Karla Kadlece ve věci zastupování
Rady obce Psáry (žalovaná) před Krajským
soudem v Praze- spis. zn. 44Ca84/2009-
31p.v.

RO Usnesení č. 123/20-2010

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 osob-
ních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 21-2010 konaného dne 5. srpna
2010 v 8.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 124/21-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
protokol o otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Kanalizace a vodovod
Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká-poraden-
ská činnost“.
II. Souhlasí
na základě doporučení hodnotící komise
s výběrem nabídky s nejnižší cenou bez DPH
od spol. Allowance, s.r.o.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem Mandát-
ní smlouvy na akci „Kanalizace a vodovod
Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká-poraden-
ská činnost“ mezi Obcí Psáry a Allowance,
s.r.o., za cenu 480 000 Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 125/21-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ Lease-Invest, s.r.o. - pozemky parc.
č. 659/77 a 659/78, k. ú. Psáry

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.“
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Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 22-2010 konaného dne 16. srp-
na 2010 v 17.00 hod. na Obecním
úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44
Psáry

RO Usnesení č. 126/22-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Novákem a A. Zikovou za cenu cel-
kem 6492 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Rezkovými za cenu celkem
4707 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Ing. P. Štíbalem a Ing. R. Štíbalovou za
cenu celkem 14 707 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a V. Doktorovou za cenu celkem 6492 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Žižkovou a J. Žižkou za cenu celkem
14 707 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a R. Davídkovou, Ing. J. Davídkem a M.
Davídkem za cenu celkem 6492 Kč.
VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Z. Hiršlem za cenu celkem 6492 Kč.

VIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Mlejnkem za cenu celkem 14 707 Kč.
IX. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Kramlovými za cenu celkem
14 707 Kč.
X. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Bezouškou a J. Bezouškovou za cenu
celkem 6492 Kč.
XI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Žákem za cenu celkem 6492 Kč.
XII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry J. Hruškou za cenu celkem 14 707 Kč.
XIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
R. Marvánovou za cenu celkem 14 707 Kč.
XIV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 127/22-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
výběr cenové nabídky z dvou předložených
(M. Sokolt-klempířství, pokrývačství za cenu
79 230 Kč vč. DPH a MSO, s.r.o., za cenu
84 230 Kč vč. DPH) na opravu svodů
a žlabů a namontování sněhových zábran
na MŠ Psáry od M. Sokolta.
II. Souhlasí
se zasláním objednávky na výše uvedenou
akci.
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RO Usnesení č. 128/22-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

I. Schvaluje
směrnici č. 1/2010 - opravné položky
k pohledávkám dle vyhlášky č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje
směrnici č. 2/2010 - časové rozlišení dle
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
III. Schvaluje
směrnici č. 3/2010 - podrozvaha
a evidence pro zpracování přílohy účetní
závěrky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

RO Usnesení č. 129/22-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

I. Schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi Obcí Psá-
ry a Akirfas na zkultivování, osetí a osázení
části pozemku p. č. 621/4 k. ú. Dolní Jir-
čany v ul. K Junčáku „odpočinkové zóny –
2. etapa “. Předmětem dodatku je navýšení
ceny o 28 000 Kč – nákup doplňků na zaří-
zení odpočinkové zóny.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 130/22-2010

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
Psáry č. 23-2010 konaného dne 25.
srpna 2010 v 8.00 hod. na Obecním
úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44
Psáry

RO Usnesení č. 131/23-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psá-
ry, ZŠ a MŠ Psáry a Rodinným centrem Dol-
ní Jirčany, o.s. Předmětem smlouvy je spolu-
práce při provozování dopoledního klubu
v nebytových prostorách v budově č. p. 600
v ul. Spojovací.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení č. 132/23-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
ceny vodného a stočného na rok 2010 od
Vodohospodářské společnosti Benešov,
s.r.o. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2009.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení
je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“
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INZERCE

Kdy odevzdat podklady pro Psárský
zpravodaj?
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník, vychází tedy 6krát do roka. Podklady
k publikování prosím dodejte nejlépe v elektronické podobě maximálně do 15.
dne předešlého měsíce. Protože však Zpravodaj není nafukovací, je vhodné do
10. předcházejícího měsíce alespoň telefonicky upřesnit zájem o publikování či
inzerci.
Poté následuje zpracování redakcí a časopis je předáván tiskárně. Po uzávěrce
časopisu, která je tedy 15. dne předešlého měsíce, nebude váš příspěvek zařa-
zen do Zpravodaje. Psárský zpravodaj letos vyjde ještě v prosinci.
Kontakty najdete na 2. straně časopisu v tiráži nebo u inzerce.
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od 1. 8. do 10. 9. 2010

1. Dne 8. 7. jsme museli přemalovat graffiti ve vnitřku autobusových zastá-
vek v Jirčanech u kostela, a to letos již potřetí. Chtěl bych požádat spo-
luobčany o informace o autorovi těchto kreseb. Podle stylu je to jeden
a týž člověk.

2. Stěžejní činností údržby v srpnu bylo sekání travin. Po krátké době veder
v červenci přišel deštivý srpen a s ním rychlý růst trávy. Pro zajímavost
celková bilance odpadů z rostlinných pletiv byla k 1. 9. 175,7 tun, chce-
te-li 1065 m3, a z toho je asi 1/3 svezená od občanů.

3. Co se týče pytlovaného směsného komunálního odpadu, léto vždy před-
stavuje výrazné zvýšení počtu svezených pytlů. Bilance je k 1. 9. opět
6620 ks svezených 110litrových pytlů a 167 ks 50litrových. Z toho 80
% je původem z chat a zbytek ze stávající zástavby, kde byly uzavírky
komunikací z důvodu výstavby sítí. To představuje v létě na jeden týden-
ní svoz něco přes 400 pytlů.

4. Ještě v jedné věci bych rád požádal občany o spolupráci. Týká se to neu-
stále zhoršujícího stavu pořádku u sběrných míst separovaného odpadu.
Opoziční občané řeknou, že je obcí zanedbáván úklid v obci. Já říkám,
že uklízíme dvakrát v týdnu a mohli bychom každý den, a nebylo by to
vidět. V Psárech na návsi někdo dovezl celé stavební kolečko se vším mož-
ným a celé ho tam nechal. U sběrného místa naproti obchodu u Marcely
jsme našli zbytky z demontovaného auta, ale i nebezpečné odpady. Na
Štědříku staré televize, elektrospotřebiče a nábytek. U Rybníčku v Jirčanech
zbytky ze staveb, barvy a obaly z věcí dodaných pro zařízení nových
bytů. K tomu jen poznámka – kdyby je aspoň původci vytřídili, zmenšili
jejich objem nebo převázali.

5. K černé skládce na Babě. Byl zjištěn původce třech hromad vysypaných
travin, bylo s ním jednáno, přislíbil odklizení, ale dosud neodklidil.

6. Během jedné srpnové neděle někdo přijel s nákladním autem ke sběrné-
mu dvoru, otevřel si zadní vrata za dvorem, vjel až na plochu a zde celou
fůru vysypal. Byl tam např. motor ze staré Škody 1203, železné kusy,
plastové a stavební odpady. Směska k pohledání. Zřejmě počítal s tím,
že si to obecní údržba už přebere sama.

Ing. Miroslav Vítkovský, 10. 9. 2010

Co se v obci udělalo



Informace o způsobu hlasování ve
volbách do zastupitelstev obcí ve
dnech 15. a 16. října 2010
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. říj-
na 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

� Kdo mÛÏe volit?
Voliãem je obãan obce za pfiedpokladu, Ïe jde o státního obãana âeské republiky, kter˘ alespoÀ

druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trvalému pobytu.
Voliãem je také státní obãan jiného státu, kter˘ nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl vûku nejmé-

nû 18 let, je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trvalému pobytu a jemuÏ právo volit pfiiznává mezi-
národní smlouva, kterou je âeská republika vázána, a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárod-
ních smluv. V souãasné dobû je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o pfiistoupení âeské
republiky k Evropské unii. Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, ktefií splÀují podmínky pro pfii-
znání volebního práva, mají právo, pokud poÏádali o zápis do dodatku stálého seznamu voliãÛ,
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské repub-

liky platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem âeské republiky. Jde-li o cizince,
prokáÏe po pfiíchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãa-
né jsou oprávnûni volit na území âeské republiky prÛkazem o povolení k pobytu.
Je nezbytné, aby voliã mûl u sebe potfiebné doklady; neprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní

obãanství âeské republiky, popfiípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn hlaso-
vat na území âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné.

� Jak mÛÏete volit?
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrÏení úfiední obálky, pfiípadnû hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného

k úpravû hlasovacích lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasová-
ní umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ voliã mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním

z uveden˘ch zpÛsobÛ:
1/ Oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pfied názvem volební strany pouze jednu voleb-

ní stranu. Tím je dán hlas kandidátÛm této volební strany v pofiadí dle hlasovacího lístku v poãtu,
kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t v obci volen. Pokud by byla oznaãena tím-
to zpÛsobem více neÏ jedna volební strana, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
2/ Oznaãit v rámeãcích pfied jmény kandidátÛ kfiíÏkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to

z kterékoli volební strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ, kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t zvo-
leno. Poãet ãlenÛ zastupitelstva, kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
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Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by tako-
v˘ hlas neplatn˘.
3/ Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané v pfiedchozích bodech, kombinovat, a to tak, Ïe lze ozna-

ãit kfiíÏkem jednu volební stranu a dále v rámeãku pfied jménem kandidáta dal‰í kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch jsou uvedeny ostatní volební stra-
ny. V tomto pfiípadû je dán hlas jednotlivû oznaãen˘m kandidátÛm. Z oznaãené volební strany je dán
hlas podle pofiadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch ãle-
nÛ zastupitelstva obce. Pokud má b˘t voleno napfi. 11 ãlenÛ zastupitelstva a je oznaãena volební stra-
na s 11 kandidáty a kromû toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloupcÛ dal‰ích volebních stran, je dáno
oznaãené volební stranû 6 hlasÛ, a to pro kandidáty na prvních ‰esti místech. Pokud by byla tím-
to zpÛsobem oznaãena více neÏ jedna volební strana nebo více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘
poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek do úfiední obálky.
Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani Ïádného kandidáta, hla-

sovací lístek nevloÏí do úfiední obálky, hlasovací lístek pfietrhne nebo vloÏí do úfiední obálky
nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva, je jeho hlas neplatn˘.

� ZpÛsob hlasování
Hlasování do pfienosné volební schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních, dÛvodÛ obecní úfiad a ve dnech voleb

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, av‰ak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena. V takovém pfií-
padû vy‰le okrsková volební komise k voliãi 2 své ãleny s pfienosnou volební schránkou, úfiední obál-
kou a hlasovacími lístky. Pfii hlasování postupují ãlenové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voliãsk˘ prÛkaz, hlasování pfiedem do úscho-

vy, korespondenãní hlasování. Platná právní úprava v pfiípadû voleb do zastupitelstev obcí neupra-
vuje institut voliãsk˘ch prÛkazÛ a dosud ani moÏnost hlasování pfiedem do úschovy nebo korespon-
denãního hlasování.

V NA·Í OBCI PRO VOLBY DO ZO KANDIDUJÍ:
1. Obec pro zmûnu, http://www.psary-dolnijircany.cz/
2. âSSD, http://www.cssd.cz/
3. Obãané, http://www.snk-obcane.cz
4. TOP 09, http://www.top09psary.cz/
5. Obec pro obãany, http://www.obecproobcany.eu/
6. ODS, http://www.odspsary.cz/

Zdroj MVâR

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-
ve-dnech-15-a-16-rijna-2010-300857.aspx

Pozn.: V Psárkém zpravodaji nebude zvefiejÀována Ïádná politická inzerce. BliÏ‰í informace naj-
dete na stránkách volebních uskupení.
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Nová čistírna odpadních vod,
vodojem, řady a stoky
JiÏ po nûkolikáté vás informujeme o postupu

v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí. Tak teì uÏ mÛÏeme
s klidn˘m svûdomím napsat, Ïe byla kompletnû
dokonãena v˘stavba vodovodu a kanalizace
v Dolních Jirãanech. V Psárech jsou jiÏ dokonãe-
ny fiady a stoky a dokonãují se finální povrchy.
Vodojem na Vysoké je jiÏ v provozu. âistírna

odpadních vod zahajuje zku‰ební provoz.
Ve‰keré stavební práce jsou tedy témûfi hoto-

vy. V‰e díky pfiístupu dodavatele, kter˘ aãkoliv
má smluvní termín dokonãení do konce roku

2010, se
snaÏil tento ãas zkrátit na minimum. CoÏ s ohledem na nepfií-
zeÀ poãasí nebylo vÏdy jednoduché. Ono i na takovéto sta-
vební práce pfiece jen musí b˘t suché poãasí. Myslím, Ïe je

nutné i zdÛraznit,
Ïe do dne‰ního
dne nebyl vzne-
sen jedin˘ poÏa-
davek ze strany
dodavatele na
vícepráce!

Lucie
Kubalo‰ová,

místostarostka
obce
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÍ VODOJEMU
A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ NA TĚCHTO DVOU STAVBÁCH, A TO DNE 8. 10. 2010 OD
14.00 DO 17.00 HODIN.
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Naši prvňáčci U Lípy

Prvnáčci ve školce
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Naši nejmenší v Domečku

Foto: Lucie Kubalošová



Pobytová louka na Štědříku
Jistû mnozí z vás zaznamenali úpravy zeleného pásu podél Záhofianského potoka

ve ·tûdfiíku. Jeho stav byl tak neutû‰en˘, Ïe si obec pozemky pronajala, aby je mohla
zrekultivovat.
Celé to vzniklo z podnûtu pana Zetochy (Staving Olomouc), kter˘ pfii‰el s nápadem,

aby zde vznikla odpoãinková zóna s herními prvky pro rÛzné generace. JiÏ pfied rokem
zde byla provedena první ãást. Terénní úpravy provedla firma Staving Olomouc na vlast-
ní náklady. Obec zajistila osázení zelení. V leto‰ním roce se dokonãily herní prvky v této
ãásti a byly provedeny dal‰í terénní úpravy v navazujícím prostoru, kde vznikly dal‰í her-
ní prvky pro dûti a sezení.
Dne 13. 9. 2010 jsme chtûli za úãasti na‰ich nejmen‰ích – dûtí z Matefiské ‰koly tento

prostor otevfiít. Ale bohuÏel v noci z 9. 9. na 10. 9. nûkdo ukradl dvû houpaãky. Jednalo
se o houpaãky pro ty nejmen‰í dûti. ZÛstaly nám jen zbytky fietûzÛ, jak nûkdo houpaãky
v rychlosti „u‰típl“. Zbylé houpaãky z pneumatik asi nejdou na odbyt, pneumatiky mûly
sjet˘ vzorek, tak je asi nikdo jiÏ nevyuÏije… Je smutné, Ïe houpaãky, které mají slouÏit
dûtem, zde vydrÏely ani ne 3 t˘dny. I pfiestoÏe s námi v obci Ïijí nenechaví „obãané“, obec
zajistí nákup nov˘ch houpaãek. Tak doufám, Ïe ty tam vydrÏí o nûco déle…

Foto k ãlánku na 2. str. obálky. Lucie Kubalo‰ová

Rychlá pomoc
povodní poškozené
Raspenavě
Obec Psáry vyslala ve spolupráci s SDHDol-
ní Jirãany a SDH Psáry vozidlo plné náfiadí
v hodnotû 20 000 Kã do povodní po‰kozené
Raspenavy. V‰e se odehrálo bûhem 24 hodin
od doby, kdy se na vedení obce obrátil veli-
tel SDH Dolní Jirãany, kter˘ coby profesio-
nální hasiã zasahoval v Raspenavû. Îádost
o pomoc byla jasná: náfiadí – koleãka, lopa-
ty, ko‰Èata, motyky atd. Obec na základû této
Ïádosti zajistila nákup tûchto prostfiedkÛ a ve
spolupráci s SDH Dolní Jirãany a SDH Psá-
ry tento materiál do Raspenavy odvezla.
Dûkuji tímto v‰em, ktefií se na nakládce
a odvozu podíleli.
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Nejsem automat
na lidská přání
Radní Václav Novák pÛsobí
v Zastupitelstvu obce Psáry jiÏ
druhé volební období. Je úspû‰-
n˘m podnikatelem v oblasti sta-
vebnictví. V obci Psáry Ïije Václav
Novák od svého narození
a o prospûch obce se vÏdy viditel-
nû zasazoval. Podporuje místní
sportovní aktivity, organizuje
poznávací v˘lety pro seniory, a co
se t˘ká obce, byl to právû on, kdo
vyjednal desetimilionovou dotaci
na pfiestavbu matefiské ‰koly,
a byl jeden z tûch, ktefií vedli jed-
nání o oddluÏení obce.

� Jste zastupitelem jiÏ druhé volební období. V prvním jste zaloÏil MO KDU-âSL
v obci. V tomto jste jeden ze zakládajících ãlenÛ TOP09, a to nejen na místní úrov-
ni. Proã ta zmûna?
Pokud se ptáte na to, proã jsem takzvanû ,,zmûnil dres”, odpovûì je jednoduchá. Vzpo-

meÀte si na dobu, kdy vedl KDU-âSL Jifií âunek. Byla to jedna velká tragédie, politika,
která se kryla s politikou komunistické strany a sociálních demokratÛ. Druhou vûcí pak
byly ty jeho vûãné kauzy, nevyjasnûné majetkové pomûry, ovlivÀování soudÛ a tak bych
mohl pokraãovat. KdyÏ pak Jifiího âunka nahradil nev˘razn˘, ale za to jin˘m stranick˘m
názorÛm nepfiející Cyril Svoboda, bylo rozhodnuto. Byl jsem tedy jeden ze zakládajících
ãlenÛ TOP 09, a to proto, Ïe se nám nelíbila oficiální politika KDU-âSL, která místo fie‰e-
ní skuteãn˘ch problémÛ, nabízela jenom nereálné sliby. Vlastnû byla zcela bez obsahu.

� Máte pocit, Ïe vám tato zmûna pfiinese nûco navíc?
Abych byl upfiímn˘, marnû pfiem˘‰lím nad tím, co navíc by mi mûla pfiinést? Moc mne

toho nenapadá. Ale odpovím vám. Ano tato zmûna mi pfiinesla víc práce a úkolÛ, protoÏe
nám jde skuteãnû o zmûnu k lep‰ímu.

� VraÈme se k va‰í práci v zastupitelstvu. Jaká je va‰e souãasná spolupráce s obcí?
Velmi dobrá, ostatnû na‰e starostka Jana Valá‰ková také kandiduje v tûchto volbách za
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TOP 09. Ne, váÏnû, moje práce
pro obec je stále na stejné úrov-
ni. Sháním peníze pro obec
jako dfiíve, úãastním se jednání
zastupitelstva jako dfiíve, pracu-
ji ve prospûch obce jako dfiíve.
Jediné, co mi jaksi vadí, je jed-
nání nûkter˘ch „opoziãních“
zastupitelÛ (v podstatû jsou
dva). Místo, aby pracovali pro
obec s námi, bojují proti v‰em
a v‰emu, a pro obec nedûlají nic
uÏiteãného.

� Co tedy vidíte jako vá‰ nejvût‰í pfiínos pro obec?
V prvním volebním období to bylo samozfiejmû oddluÏení obce a stabilizace finanãní

situace, na které jsem se nemalou mûrou podílel. Samozfiejmû to byla i pfiíprava dal‰ích
projektÛ, které jsme chtûli v budoucnu realizovat. V souãasném volebním období (2006
aÏ 2010) to bylo získání 10 mil. dotace na pfiestavbu a pfiístavbu Matefiské ‰koly, kterou
jsem zajistil. Po celou dobu svého funkãního období (a nejen po tuto dobu) finanãnû pod-
poruji zdej‰í dobrovolné spolky – hasiãe, sportovce aj. Bydlím v obci od narození, a proto
to beru jako samozfiejmost. Nikdo mi nedal nic zadarmo, na v‰e co mám, jsem si musel
sám vydûlat. BohuÏel uÏ nikdo nevidí, kolik ãasu trávím prací ve své firmû na úkor své
rodiny.
Nejsem automat na lidská pfiání a mé finanãní moÏnosti jsou také omezené.

� Zní to v‰echno moc hezky, ale je také nûco, co se vám nepovedlo?
UÏ jsem se o tom nûkolikrát zmínil, nemám radost z atmosféry, kterou v na‰í obci vyvo-

lává Zpravodaj bez cenzury paní Nezmarové z ODS, nebo kroky Milana Váchy z Obce
pro zmûnu. Je to atmosféra lÏí, pomluv, závisti a netolerance.Av takové atmosféfie se ‰pat-
nû d˘chá. BohuÏel v‰ak nevím, jak to fie‰it, natoÏ vyfie‰it. JestliÏe si tito lidé usmysleli, Ïe
jedinû takto pfiesvûdãí obãany, tûÏko s nimi hnete. SvÛj postoj a pfiístup nezmûní.
Pfiitom nejde o nic jiného, neÏ abychom místo tûchto hloup˘ch tahanic spoleãnû praco-

vali na nutn˘ch a dÛleÏit˘ch projektech pro Psáry a Dolní Jirãany. Jim se to ov‰em tûÏko
vysvûtlí. Nechápou to, protoÏe sledují hlavnû a jenom svÛj prospûch.
Pfiitom obec potfiebuje kaÏdého, kdo je ochoten pfiiloÏit ruku k dílu. Lidí pracujících pro

obec je vÏdy nedostatek. Mnohdy jsou to ãlenové komisí, ktefií pracují bez nároku na odmû-
ny. Ona i ta odmûna zastupitele je spí‰ úsmûvná. Doufám, Ïe se nám podafií sestavit „t˘m“,
a je jedno za koho kdo kandidoval, kter˘ udûlá pro obec hodnû práce, problémy bude fie‰it
na rovinu a ne formou pomluv a vyvolávání nesvárÛ. Taková atmosféra rozhodnû dobr˘m
sousedsk˘m vztahÛm, které by na vesnici mûli b˘t, nepfiidá.
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Veřejný prostor
tak trochu jinak…
Řeč je o zcela nově vybudované odpočinkové zóně. Kde se nachází,
proč a jak vznikla, jsme zjišťovali u její zhotovitelky Mgr. Marie Van-
kové. Jak sama přiznala, má dvě malé děti a vlastní také pejska.
Jak se jí, respektive její firmě, tato realizace povedla, ukáže určitě
čas. Zatím bylo v areálu docela dost dětí.

Zhruba nad Sídli‰tûm ·tûdfiík mÛÏete podél potoka narazit na novû vznikající areál, kter˘ by mûl
po svém celkovém dokonãení slouÏit pro obãany v‰ech vûkov˘ch skupin. V souãasné dobû byla
dokonãena první ãást projektu urãená pfiedev‰ím pro pfied‰kolní dûti.
Marie Vanková, pÛvodní profesí uãitelka, byla pfied dvûma lety oslovena firmou Staving, aby se

úãastnila na vzniku koncepce projektu „odpoãinkové zóny“, která právû vznikala na popud obecní-
ho úfiadu. Ráda se do projektu zapojila, pfiipravila základní koncepci. A pak uÏ to jelo. V loÀském
roce byly provedeny základní terénní úpravy, v leto‰ním pak pfiibyly laviãky, herní prvky pro dûti
a vysázena vût‰í ãást rostlin. Na projektu se podílela spoleãnost Staving pfiípravou ‰tûrkového ová-
lu.

� Pfiekvapení první: plevel a zase jen plevel
„ProtoÏe byl tento pozemek patfiící církvi zcela zaplevelen˘, musela probûhnout jeho rekultiva-

ce doslova z gruntu. Tedy abychom upfiesnili: obec má tyto pozemky v pronájmu a po dohodû s církví
se areál zaãal realizovat,“ fiíká Marie Vanková.
V‰echny práce hradila z finanãních prostfiedkÛ

obec, ta se také postarala o pûknou cestu uprostfied
areálu. Firma Vankové vybagrovala zeminu , Sta-
ving zase naváÏel potfiebn˘ materiál. Zemina se
musela nûkolikráte projet rekultivátorem, neÏ se
upravila do stávající podoby. Také odplevelení
bylo potfieba vícekrát fie‰it. A v záhonu, kde je
napovrchu vidût mulãovací kÛra a zasazené rost-
linky, je jako podklad daná fólie, právû proto, Ïe
plevele tady bylo víc neÏ dost. Paní Marie fiíká:
„SnaÏila jsem se vybrat prvky, které tady v okolí
nejsou. Pfiedev‰ím se jedná o houpaãky
z pneumatik, které jsou zavû‰eny ve dvou rÛzn˘ch
rovinách. Sama jsem si prosadila kopec v terénu,
chtûla jsem v‰e pojmout v indiánském, hodnû pfií-
rodním stylu. A pfiedev‰ím, aby v‰e bylo financo-
váno nízkonákladovû. Tak napfiíklad pneumatiky:
dvû jsem na‰la nedaleko pohozené a ãtyfii jsem zís-
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kala z místního pneuservisu. Je‰tû se musím zmínit o firmû Pavla Otruby, která pfiipravovala
a vyrobila pûknû kované patky pro upevnûní dfievûn˘ch nosníkÛ dûtsk˘ch prolézaãek. Jinak jsou tu
umístûny prolézaãky, dfievûná lodiãka, která pomyslnû pfiistála u bfiehu Ameriky, vláãek i indiánské
stany – teepee. Ty sice nejsou potaÏeny bizoními kÛÏemi ani plachtovinou, ale jejich kostra je zho-
tovena ze zdej‰ího pfiírodního materiálu vrb a habrÛ. O houpaãkách z pneu jsem se uÏ zmínila. Samo-
zfiejmû ty nejsou instalovány pro stotfiicetikilové pány. Jeden takov˘ uÏ to tady taky zkou‰el.“
V‰echny prostory u jednotliv˘ch herních prvkÛ jsou lemovány buì kÛrou, nebo kaãírkem-drob-

n˘mi oblázkov˘mi kamínky.Aby se kamínky neroz‰ifiovaly, jsou obehnány pozinkovan˘m plechem,
kter˘ je neznatelnû zapu‰tûn˘ do zemû. Ostatnû je tady také pfiipravené krmítko pro ptáãky a pár
dfievûn˘ch ‰palkÛ, které mohou poslouÏit tfieba jako stolek pro svaãinu.

� Pfiekvapení druhé: dûti i hafani dohromady
Mezi dûtmi a dospûl˘mi jsou vidût i pejsci. Vût‰inou se totiÏ jedná o prav˘ opak: kde jsou dûti,

nesmûjí psi. Tady je v‰e na jakési domluvû majitelÛ dûtí a hafanÛ. Pokud zde bude vÏdy ãisto, nebu-
dou zde psí v˘kaly, mohu sem i pejsci. Jde o to, Ïe mnoho lidí má jak dûti, tak psí miláãky. Ostat-
nû Psáry mûly vÏdy ve znaku psa. A je‰tû nûco: psí ko‰ je zde hned u zatím pomyslného vchodu do
areálu, coÏ je chvályhodné. Jsou tady také instalovány tfii odpadkové ko‰e. To aby se papíry a kelímky
od svaãin nepovalovaly po zemi. Areál není pro prasátka, ale pro dûti. Tak teì záleÏí na v‰ech, i na
rodiãích, jak si pomohou uhlídat areál.

� Pfiekvapení? Nikoliv!
S fieditelkou ‰koly je firma Vanková domluvena, Ïe dûti v˘tvarnû zrealizují jeden totem, kter˘ je

zde pfiipraven˘ k realizaci. Dûti ze ‰koly si zde také pfii oficiálním otevfiení zasadí vlastní strom,
o kter˘ by mûly i peãovat a kontrolovat, zda se mu dafií. Pfied‰kolní dûti zase mohou do areálu dochá-
zet. A nejen pfied‰kolní.

�Budoucnost?
Do zimy bude zóna je‰tû oplocená.
PlánÛ by bylo urãitû dost, záleÏí v‰ak na tom, jak se zde budou dûti a potaÏmo obãané chovat.

Samozfiejmû by Marie Vanková spoleãnû s obcí chtûla pokraãovat v rozjeté práci. VÏdyÈ tady podél
potoka je plno kopfiiv, zarostlého plevele a náletov˘ch dfievin. Postupem doby by tak mohly vznik-
nout i dal‰í areály, které by navazovaly na ten pro pfied‰kolní dûti. âást by mohla b˘t pro teeane-
gery, dále pro seniory s protahovacími prvky a úplnû poslední ãást by byla pro dospûlé – malé fot-
balové hfii‰tû, aj.
ZávûremMarie Vanková dodává: „V‰echno v‰ak záleÏí nejen na údrÏbû jiÏ vybudované ãásti i na

finanãních prostfiedcích, ale také na tom, zda si dokáÏeme ohlídat jiÏ vzniklá hfii‰tû od tûch, co doká-
Ïou jen v‰e niãit.“
A zároveÀ prosí: „Nenechejme si niãit prostfiedí. V pfiípadû nutnosti volejte na telefonnní ãísla

obce nebo obecní policie, která budou umí‰tûna na náv‰tûvním fiádu pfii vstupu do areálu.“

Text a foto: mk

Pozn. redakce:
Ve ãtvrtek na zónû u‰típli 2 nejdraÏ‰í houpaãky, zaãíná to pûknû. Fotografie t˘kající se ãlánku

najde na 2. stranû obálky.
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Pečovatelská služba Psáry
a Dolní Jirčany
Od 1. 5. 2009 provozujeme pečovatelskou službu v obci Psáry.

Posláním peãovatelské sluÏby je umoÏnit seniorÛm
a zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm zÛstat co nejdéle ve svém
domácím prostfiedí. Peãovatelka pomáhá klientÛm, ktefií si jiÏ
nemohou z dÛvodu stáfií ãi nemoci zajistit základní Ïivotní
potfieby bez pomoci druhé osoby.
Poskytovatelem peãovatelské sluÏby je v tomto pfiípadû Obãan-

ské sdruÏení (OS)Most k domovu. Financování této sluÏby je zaji‰-
Èováno z dotace obce Psáry a poplatkÛ samotn˘ch uÏivatelÛ sluÏeb.

Rozsah poskytování peãovatelské sluÏby: 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.
Peãovatelská sluÏba neposkytuje své sluÏby:

- obãanÛm s infekãním ãi pfienosn˘m onemocnûním,
- obãanÛm v karanténû,
- obãanÛm závisl˘m na návykov˘ch látkách a v akutní fázi intoxikace,
- obãanÛm v akutním stádiu psychického onemocnûní.
SluÏby jsou poskytovány pfiímo v domácím prostfiedí klientÛ tak, jak to umoÏní pracovní a ãasové vytíÏení

pracovnice.
V pfiípadû zájmu Ïadatele o námi poskytovanou sluÏbu je tfieba vyplnit formuláfi - Îádost

o poskytování peãovatelské sluÏby, kter˘ naleznete v na‰í kanceláfii nebo na stránkách OS. Poskytování peãova-
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telské sluÏby je zahájeno na základû schválené smlouvy, která nab˘vá platnosti a úãinnosti dnem podpisu obou
stran. Souãástí smlouvy jsou stanovená vnitfiní pravidla, se kter˘mi je uÏivatel vÏdy osobnû seznámen, a ceník
v˘‰e úhrad. Pfii stanovení konkrétní v˘‰e úhrad u jednotlivce postupujeme dle vyhlá‰ky ã. 340/2007 Sb., kterou
se mûní vyhlá‰ka ã. 505/2006 Sb., kterou se provádí nûkterá ustanovení zákona o sociálních sluÏbách ve znûní
vyhlá‰ky ã. 166/2007 Sb.
Klienti se mohou vÏdy sami rozhodnout, které z nabízen˘ch sluÏeb budou vyuÏívat. Vedoucí pracovník jim

mÛÏe b˘t nápomocen pfii stanovení a formulování cílÛ a oãekávání. Dle osobních cílÛ uÏivatele a jeho potfieb je
potom navrÏen druh sluÏby a její frekvence.
Ostatní informace o na‰í nabídce si mÛÏete vyÏádat na tel. ãísle 603 239 255. Nadále budou také postupnû zve-

fiejÀovány v dal‰ích ãíslech ãasopisu a na internetov˘ch stránkách obãanského sdruÏení.
Projekt „Peãovatelská sluÏba Psáry“ mÛÏeme hodnotit jako úspû‰n˘. V souãasné dobû vyuÏívá peão-

vatelskou sluÏbu 15 klientÛ. Nejvût‰í zájem je o zaji‰tûní a rozváÏku obûdÛ, kter˘ch jsme za dobu pÛso-
bení rozvezli bezmála 2000.
Mezi dal‰í sluÏby, které jsou ãasto vyuÏívány, patfií:
- nákupy a pochÛzky 89x
- doprovod k lékafii a na rÛzné instituce 1x
- pedikúra, masáÏe zad 9x , 1x
- pomoc pfii hygienû, oblékání, svlékání vãetnû speciálních pomÛcek 84x
- pfii pfiípravû jídla a jeho podávání 84x
- pfii úklidu domácnosti 386 hod.

Obãané hodnotí peãovatelskou sluÏbu jako velmi potfiebnou. Tímto bychom rádi podûkovali obci Psáry za
poskytnutou dotaci, bez které bychom peãovatelskou sluÏbu poskytovat nemohli.

Jifií Kabát, fieditel Most k domovu, o.s.
Kontakty: tel.: 733723566, e-mail: mostkdomovu@seznam.cz, www.mostkdomovu.cz
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CYKLO EMAP PÍSNICE
VÝPRODEJOVÁ AKCE!!!

VE DNECH 8.–9. 10. 2010
AŽ -40 %

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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K požárům i z oblak
Zcela nové postupy při výcviku, náročné zásahy a nová moderní tech-
nika, to jsou hlavní body činnosti dobrovolných hasičů z Dolních Jir-
čan. Jedením z nejsilnějších zážitků pro naše hasiče byla aktivní účast
na součinnostním cvičení s vrtulníkem Letecké hasičské služby Poli-
cie ČR.

V̆ cvik probíhal spoleãnû s profesionálními a dobrovoln˘mi hasiãi v obci Ole‰ko – Bfiezová ve
smí‰eném lesním terénu. Cílem cviãení bylo zajistit pomocí útoãné skupiny hasiãÛ plnûní závûsné-
ho vaku vodou a následnû vrtulník navádût na
vytyãenou cílovou plochu v lese. Toto v‰e se ode-
hrávalo bez pfiistání vrtulníku, za silného vûtru
a hluku z rotorÛ vrtulníku Bell 412. Tento zpÛsob
ha‰ení se pouÏívá pfii poÏárech v nedostupném
lesním terénu, ale s pomocí vrtulníku se mÛÏeme
setkat i pfii pátrání po ztracen˘ch osobách, pfii
autonehodách a jin˘ch tísÀov˘ch stavech. Ná‰
v˘cvik tedy obsahuje i navádûní a komunikaci
s posádkou tohoto stroje. Tento druh cviãení veli-
ce roz‰ífiil na‰e schopnosti a dovednosti a pro na‰e
hasiãe byl velk˘m praktick˘m pfiínosem.

Letní měsíce, vysoké teploty a sucho
zvy‰ovaly poÏární nebezpeãí hlavnû v lesních porostech na‰í obce. Dva vût‰í poÏáry lesa jsme

likvidovali v jeden den, a to 16. 7. 2010 na ·tûdfiíku. První poÏár byl likvidován v ranních hodinách
a podle vy‰etfiovatele hasiãÛ úmyslnû zaloÏen.
Bylo nalezeno nûkolik ohnisek hofiení.
Druh˘ poÏár byl v odpoledních hodinách

a poblíÏ pfiedchozího místa poÏáru. Zásah kompli-
kovala vysoká teplota a silnûj‰í vítr. Ten den bylo
kolem 30 °C a nároãn˘ zásah v tûÏko pfiístupném
terénu mûl za následek kolaps na‰eho pfiíslu‰níka
z horka a vyãerpání. Byla mu poskytnuta první
pomoc a Zdravotnickou záchrannou sluÏbou byl
odvezen do nemocnice k observaci. BohuÏel tyto
kolapsy z vysoké teploty jsou souãástí na‰í práce
a pfiedcházet jim lze dostateãn˘m pitn˘m reÏimem
a dostateãn˘m stfiídáním hasiãÛ. Jako poslední mûl
slovo opût hasiãsk˘ vy‰etfiovatel, kter˘ i tento
zásah oznaãil jako úmyslnû zaloÏen˘.
Celkovû zaznamenáváme nárÛst událostí,

oproti minulému roku máme jiÏ dnes pfies dvacet
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v˘jezdÛ k událostem. PfieváÏnû se jednalo o technické zásahy, ale i dal‰í poÏáry v okolních obcích.
Jedním z posledních poÏárÛ byl poÏár stfiechy rodinného domku od blesku v Jílovém, poÏár osob-
ního automobilu v Osnici a poÏár obilného kombajnu ve Zlatníkách. Nezapomínáme také na pre-
venci a dÛkazem toho bylo provûfiovací cviãení na základnu a sklady firmy MACOCAR v Dolních
Jirãanech. Zde jsme ocenili perfektní pfiipravenost zástupcÛ a zamûstnancÛ této firmy pfii tomto pro-
vûfiovacím cviãení.

Naší velice milou povinností
byla úãast na svatbû na‰eho pfiíslu‰níka Jaroslava Pfiibyla, kde jsme jiÏ oddané manÏele Pfiibylo-

vy odvezli hasiãsk˘m vozem. Dal‰í náv‰tûvu jsme provedli u dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kostelci u KfiíÏku
pfii oslavách zaloÏení tohoto sboru. Vût‰í ãást na‰ich hasiãÛ nav‰tívila s kolegy z okolních sborÛ hasiã-
skou v˘stavu Interschutz v nûmeckém Lipsku. Tato v˘stava byla pro nás konfrontaãní a velice moti-
vující. Získali jsme mnoho inspirací ve v˘bavû vozidla, které lze realizovat z vlastních prostfiedkÛ.

Liberecké povodně
Velice se nás, jako kaÏdého obyvatele, dotkly povodnû z pfiívalov˘ch de‰ÈÛ na Liberecku. Z na‰í

iniciativy byla díky Obecnímu úfiadu Psáry a SDH Psáry, jenÏ zajistil transport, vypravena konkrét-
ní materiálová pomoc do obce Raspenava, kde jsme mûli kontakt na fiídící ‰táb likvidaãních prací
a reagovali jsme tak na jejich konkrétní poÏadavek na koleãka, náfiadí a zdravotnick˘ materiál. Pohled
na povodní zniãenou obec a lidské utrpení byl pro nás velice skliãující.

Poslední naší aktuální novinkou
je pofiízení nového hydraulického vypro‰Èovacího zafiízení umoÏÀujícího vypro‰Èování osob

z havarovan˘ch automobilÛ. Jedná se o ‰piãku v záchranáfiském náfiadí, jedná se o hydraulické ãerpad-
lo s agregátem, kombinovan˘ nástroj a rozpínací válec od firmy LUCAS. Tyto nástroje jsou velice v˘kon-
né a umoÏÀují nám vypro‰Èovat i osoby z nov˘ch, velice odoln˘ch automobilÛ. Tato na‰e ãinnost opût
navazuje na celkov˘ systém v˘cviku pfii zásahu u dopravní nehody. Jedná se i o takové úkony jako vhod-
né postavení techniky, reflexní obleãení hasiãÛ, osvûtlení místa zásahu, zdravotní zaji‰tûní zranûného

a dal‰í dÛleÏité úkony tohoto fietûzce, na jehoÏ kon-
ci je zaji‰tûn˘ a vypro‰tûn˘ fiidiã a nezranûn˘ hasiã.
Pfii zásahu na rychlostních i jin˘ch komunikacích
se stejnû jako jinde v na‰em fiemesle jedná
o skládaãku dovedností a vûdomostí, ve kter˘ch
jsme jiÏ dfiíve na‰im snaÏením vy‰li naproti.
Jsme tedy pfiipraveni na události, které nám

mÛÏe pfiinést dopravní provoz po otevfiení nové-
ho okruhu kolem Prahy, jenÏ nepfiímo zasahuje
i do na‰í obce. Budeme si tedy pfiát, nechÈ fiidiãi
vyuÏívají na‰i pomoc co nejménû a kdyÏ, tak se
‰Èastn˘m koncem.
Dal‰í informace a foto na:
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz

Velitel JSDH Dolní Jirãany,
Bc. Miloslav Burián

27PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ¤ÍJEN 2010

HASIČI



28 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ ¤ÍJEN 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22001100

••  VV  řřííjjnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::    FFrraannttiiššeekk  PPeettrráásseekk,,  HHeeddvviikkaa
ZZoouuzzaalloovváá,,  JJaarrmmiillaa  DDuuffffkkoovváá..

••  VV  lliissttooppaadduu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::  VVááccllaavv  VVeeččeess,,  SSllaavvoommiill
VVyyddrraa,,  SSttaanniissllaavv  NNoovvoottnnýý,,  LLuuddmmiillaa  NNeejjeeddlláá..

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.

KAM ZA KULTUROU INZERCE

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 ‰to-
ly je umoÏnûna pouze pro pfiedem objedna-
né náv‰tûvníky na pevnû sjednan˘ den
a hodinu.

Regionální 
Muzeum 
v Jílovém u Prahy

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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Milé dûti, doufáme, Ïe jste proÏily pûkné
prázdniny a zaÏily mnohá dobrodruÏství.
Pokud máte chuÈ, napi‰te nám pfiíbûh, kter˘
jste zaÏily, posílat mÛÏete i fotografie. Urãitû
va‰e literární dílka otiskneme. A pfiipsat
mÛÏete i nûco o sobû a vá‰ vûk. A protoÏe uÏ
konãí prázdniny, pfiipravili jsme pro vás
nûjaké hádanky:

1. Do tabulky vypi‰te synonyma slov, která se
nacházejí pod tabulkou. Tajenka se objeví
v ‰edivém poli.

A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem

znám˘ herec (Jifií…)
doprovod
cedítko
snaÏení
zn. aut
prÛhledn˘ nerost
prostor pro seno

2. Zemûpisné okénko
Mofie, fieky, jezera, voda! Na na‰í planetû by
bez vody nebyl Ïádn˘ Ïivot. Zkuste ke zná-
m˘m fiekám (ãíslo) pfiifiadit místo, kter˘m pro-
tékají (písmeno)

1 Yukon A Nûmecko
2 Amazonka B Velká Británie
3 Visla C Rusko
4 Lena    D âína
5 Chuang-che E âeská republika
6 Kongo F Kanada
7 Loira G Brazílie
8 TemÏe H Francie
9 Mosela I  Afrika
10 Mississippi J USA
11 R˘n K Slovensko
12 Váh L Polsko
13 Volha M Rusko
14 Mal‰e N Nûmecko                         

Otázka navíc: Do které velké fieky se vlévá
Morava? Jak se to místo jmenuje (Nápovûda:
hrad)

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

Osmdesátiny
Otec ãtyfi synÛ slaví osmdesátiny. To uÏ je pfií-
leÏitost k oslavû! ProtoÏe je otec milovník kávy
(ale i v‰ech moderních pfiístrojÛ), koupili mu
synové, ktefií v‰ichni bydlí v Praze, krásn˘ elek-
trick˘ kávovar a kromû toho kaÏd˘ nádhernou
kytici. Jednomu synovi je 47 let. Ale‰
z Bfievnova obstaral orchideje, 42let˘ Luká‰
zase rÛÏe. Syn z Kaãerova koupil strelicie
a 53let˘ syn pfiinesl kamélie. Pavel bydlí na
Vinohradech. Jednomu synovi – není to Zdenûk
– je 51 let. Jin˘ bydlí v âimicích.
Urãete jména, bydli‰tû, vûk a druh kvûtin, kte-
ré synové pfiinesli.

¤e‰ení: Prázdniny u mofie (srpen 2010)
Marcela Hana Kvûta Hedvika
·imeãková Souãková Bredová PrÛ‰ková
Itálie Chorvatsko ·panûlsko ¤ecko
14 20 10 7



Podzim
To to zase uteklo. Léto

nám mává na rozlouãenou
a podzim vystrkuje rÛÏky. Ty
tam jsou parné, sluneãné dny.
Teì vládne vlhkost, sychravo,
vítr a dé‰È. Stromy se zaãnou
pomalu zbavovat listí, podél

silnic uvidíme plochy hol˘ch polí,
které se stanou královstvím my‰í a jimi
se Ïivících dravcÛ – pfiedev‰ím po‰to-
lek a káÀat.
Tyto dva ptáky od sebe poznáte

snadno. Kdo spatfií na obloze plachtí-
cího dravce, nechávajícího se uná‰et
vzdu‰n˘mi proudy, ten mÛÏe potom
znám˘m témûfi s jistotou tvrdit, Ïe
pozoroval kánû neboli my‰ilova. Dru-
h˘m ãast˘m úkazem je po‰tolka obec-
ná, tfiepotající se ve vzduchu na místû,
aby se pak jako blesk snesla dolÛ
a uchvátila nicnetu‰ícího hlodavce.
Ti opravdoví ‰Èastlivci mohou

dokonce na procházce mezi poli potû-

‰it oãi i takov˘mi skvosty, jako je
sokol stûhovav˘ nebo dokonce orel.
Tedy ne Ïe by se tito králové oblohy
u nás bûÏnû vyskytovali, ale i v na‰em
regionu mÛÏete potkat aktivní sokol-
níky, neváhající investovat obrovské
mnoÏství ãasu a námahy do v˘cviku
loveckého dravce. 
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Sokolnictví je uÏ od starovûku jak˘msi státem ve státû. VÏdy se jednalo o elitní lovec-
kou disciplínu, kdysi vyhrazenou jen králÛm nebo v˘znamn˘m ‰lechticÛm. Sokolnictví si
svou prestiÏ udrÏelo aÏ do dne‰ních ãasÛ, i kdyÏ v trochu pozmûnûné podobû. I kdyÏ uÏ
mezi námi není ‰lechta, lov
s pomocí dravého ptáka vyÏa-
duje neuvûfiitelnou trpûlivost
a peãlivost, nemluvû
o prostfiedcích nutn˘ch k jeho
úspû‰nému provozování. 
V pfiírodû je samozfiejmû

k vidûní nepfiebernû jin˘ch
úkazÛ. VÏdyÈ podzim je ãas
zmûny, pfiechodu doufejme
k ne moc tuhé zimû. Jenom
vûfiím, Ïe aÏ se pfií‰Èû vydáte
na procházku do polí a zpod
nohy na vás vyãítavû vykouk-
ne my‰ák, tak zvednete hlavu
v nadûji na spatfiení elegantní-
ho ptaãího lovce. ProtoÏe ti (a
nejen oni) si ná‰ obdiv roz-
hodnû zaslouÏí. 

Text: Petr Sivaninec
Foto: St. Sivaninec
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ŘEŠENÍ

1

2.
1F – 2G – 3L – 4C nebo 4M – 5D – 6I – 7H – 8B –
9A nebo 9N – 10j – 11A nebo 11N – 12K – 13C nebo
13M – 14E.
Dunaj – hrad Dûvín. 

S O V Á K

S V I T A

S Í T K A

S N A H A

S I M K A

S L Í D A

S E N Í K

8 6 9 4 1 2 3 7 5

3 1 7 5 9 8 6 2 4

4 2 5 7 3 6 1 8 9

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

5 3 1 2 6 7 4 9 8

6 8 3 1 7 5 9 4 2

1 7 2 6 4 9 8 5 3

9 5 4 8 2 3 7 6 1

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY

¤E·ENÍ SUDOKU

V O L B Y
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KŘÍŽOVKA  / SUDOKU

9 1 3 7 5

6

4 7 6 9

4 8 7

7 8 3 4 2 6

5 6 9

6 1 5 2

2

9 5 4 2 7

KEŘÍK ÚLOHA
JMÉNO
SKLADATELE
MOZARTA

ZÁJMENO PŘEDLOŽKA TRVALE
ČÍNSKÁ
VÁHOVÁ
JEDNOTKA

SOUZVUK
TÓNŮ

SLABÝ
VÍTR ÚTOK

VADNÉ
ZBOŽÍ

4 SLAVENÍ
COSI

1

MUŽSKÉ
JMÉNO

VYDÁVAT PRA-
VIDELNÝ ZVUK
NESOUHLAS

VYROBENÁ
ZE SLÁMY

3 ZÁJMENO
ZKRATKA
ENTERU

ZMRZLÁ
VODA

ZELENINA

POPULÁRNÍ LED-

NÍ MEDVÍDEK

CHEM. ZN.
DRASLÍKU
CHLAPECKÉ
JMÉNO

MPZ
ŠPANĚLSKA

EKOLOGICKÁ

ZKRATKA

ŽENSKÉ JMÉNO

2 NĚMECKY
KONEC
ČIDLO ZRAKU

PAPOUŠEK

NĚMECKY
DĚVET

CHEM.ZN.KYSLÍKU

DVĚ ŘÍMSKÉ 

PĚTKY

MPZ THAJSKA
100 m2

RUSKY ANO
OSOBNÍ
ZÁJMENO

VLOŽKA

ŘÍMSKY STO

VAŘENÍ
CEHM.ZN.
BÓRU

CHEM.ZN.
VÁPNÍKU DÍLA

5
SPOJKA

1 2 3 4 5


