
SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
tentokráte do-

stáváte ãasopis
o nûco pozdûji, ale
je to dáno tím, Ïe
dûti slavily svÛj
svátek aÏ 7. ãerv-
na, a tak jsme ãe-
kali na zpravodaj-
ství a fota od ing.

Petra Ja‰ka a Dany Pikové. Musím jim po-
dûkovat, velmi se snaÏili a poslali svoje
pfiíspûvky co nejdfiíve. Nicménû pak teprve
„‰el“ ãasopis do tiskárny, probûhla první
a druhá korektura a následoval tisk
a rozvoz. To jen k vysvûtlení, Ïe jste asi
v‰ichni ãekali svÛj zpravodaj v pravidelném
ãase.

Také v ãervnovém ãísle najdete svoje
rubriky, ‰koláci se louãí s leto‰ním rokem
a pfied létem jsme zafiadili ãlánek
o vãeliãkách, které si to urãitû zaslouÏí. Jen
díky nim totiÏ pfiíroda Ïije, jak má.

Ani na tip na v˘let jsme nezapomnûli
a v závûru ãasopisu najdou svoje stránky –

ostatnû tak jako vÏdy – ti nejmen‰í
a v‰ichni, ktefií rádi fie‰í rébusy.

Závûrem bych se chtûla za vás v‰echny
i za sebe rozlouãit s ing. Vladimírem
Kadefiábkem, kter˘ nás tak náhle, neãeka-
nû a navÏdy opustil. Jistû víte, Ïe do
Psárského zpravodaje pravidelnû pfiispíval,
a urãitû vás napadlo, Ïe spousta informací
v ãasopise byla právû od nûho.

âasto se mnou ve svém volnu jezdil po
okolí a vysvûtloval, kde co je, co se uÏ opra-
vilo, co na opravy ãeká…

O leto‰ních ma‰karách jsem od nûj dosta-
la jednu z mnoha koblih, které pomáhal na-
péct spoleãnû se svojí manÏelkou. Podebatili
jsme v tom snûhovém neãase u vrat a za t˘-
den nato jsme se vûnovali spoleãné práci.
Tenkrát mi fiíkal: „ten Ïivot tak letí, za chví-
li budou prázdniny… a pak Vánoce….“ Ani
on tenkrát netu‰il, jak mu Ïivot opravdu ute-
kl. Îil ho v‰ak spokojenû se svou rodinou
a souãasnû se vûnoval i ve své práci.

Pokud mu mohu touto tichou vzpomín-
kou podûkovat, dûkuji.

Monika Kábová
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• Pečuje-li muž o dítě do čtyř let
věku,
nemusí se uÏ do dvou let od skonãení péãe

hlásit na správû sociálního zabezpeãení k úãasti
na poji‰tûní. Novû nemusí ani Ïádat o vydání
rozhodnutí v dobû a rozsahu péãe pro úãely dÛ-
chodového poji‰tûní. Od poloviny roku pro nûj
platí stejná pravidla jako pro Ïenu. Doba péãe
o dítû do 4 let vûku ukonãená po 30. ãervnu 2007
se podle zákona ã.152/2007 Sb., prokazuje u Ïen
i u muÏÛ shodnû – ãestn˘m prohlá‰ením na ti-
skopisu aÏ pfii podávání Ïádosti o dÛchod.

• I pes musí mít pas
To, Ïe na hranicích na‰í republiky

a Nûmeckem, Rakouskem, Polskem ãi
Slovenskem a ostatními ãlensk˘mi zemûmi jiÏ
nefungují silniãní kontroly, nic nemûní na tom,
Ïe zvífiata musejí mít patfiiãné doklady. Pes, koã-
ka anebo fretka musejí mít pas pro malá zvífia-
ta, kde je absolutnû nutné potvrzení o oãkování
proti vzteklinû. Také kÛÀ musí mít v sedlové
bra‰nû prÛkaz konû.Ale i tady platí, Ïe kaÏdá ze-
mû jin˘ mrav.

Více najdete na www.svscr.cz.

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �
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Usnesení č. 2-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 26. 3. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č. 13/2-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o úvěru mezi obcí Psáry
a Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí
úvěru ve výši 9 000 000 Kč na dostavbu
Mateřské školy Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ č. 14/2-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
výši odměn zastupitelům od 1. 3. 2008 dle
nařízení vlády č. 79/2008 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členům zastupitel-
stev dle aktualizovaného počtu obyvatel.

USNESENÍ č. 15/2-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s uspořádáním veřejné prezentace a diskuze
s ní spojené o architektonickém řešení budou-
cího Školního náměstí zástupci architektonic-
ké kanceláře FACT, v.o.s. O termínu konání bu-
dou všichni občané informováni v předstihu
písemně do poštovních schránek.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Ing. Vladimír Kadeřábek

„Číslování jednotlivých usnesení jde v čí-
selné řadě od počátku roku. Zveřejňované
usnesení je upraveno z důvodu dodržení při-
měřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení č. 3-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 23. 4. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č. 16/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení pro-
jednávání návrhu zadání změny č. 4 územ-
ního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní
Jirčany“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
II. Schvaluje
zadání změny č. 4 územního plánu sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany, uvedené
v příloze č. 1 usnesení.
III. Ukládá starostce
1. Zabezpečit zpracování návrhu změny
č. 4 územního plánu sídelních útvarů Psáry
a Dolní Jirčany v souladu se schváleným za-
dáním.
2. Předat dokument „Zadání změny č. 4
územního plánu sídelních útvarů Psáry
a Dolní Jirčany – Doklady o pořizování
a schválení“ po jednom vyhotovení obcí
Psáry, výkonnému pořizovateli a pro-
jektantovi návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirčany.
3. Podat Krajskému úřadu Středočeského
kraje návrh na vložení registračního listu za
etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plá-
novací činnosti.

USNESENÍ č. 17/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Odvolává
člena rady obce Josefa Žižku.
II. Jmenuje
členem rady obce Václava Nováka.
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USNESENÍ č. 18/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Jmenuje
pracovní skupinu pro přípravu 5. změny
územního plánu obce Psáry ve složení:
Ing. Jan Šimeček, Ing. Jiří Janata, JUDr. Josef
Podlaha, Ing. Vladimír Kadeřábek, Václav
Novák, Ing. Jakub Krejčí a Ing. Aleš
Laboutka, Lucie Kubalošová.

USNESENÍ č. 19/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem
smlouvy je pronájem pozemků na výstavbu
Silničního okruhu kolem Prahy - stavby SO
512 D1 Jesenice-Vestec na dobu pět let za
cenu celkem 21 539 Kč/rok.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této ná-
jemní smlouvy.

USNESENÍ č. 20/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění smlouvy o pronájmu nebytových pro-
stor mezi obcí Psáry a Občanským sdruže-
ním „Rodinné centrum Dolní Jirčany“.
Předmětem smlouvy je pronájem prostor
v ulici Spojovací čp. 600 za cenu celkem
10 000 Kč/rok.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této ná-
jemní smlouvy.

USNESENÍ č. 21/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Dzianovými, V Třešňovce 166,
Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 8 po-
zemku parc. č. 577/1, k.ú. Dolní Jirčany,
o výměře 17 m² za cenu celkem 2000 Kč
ročně.

II. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Herákovými, V Třešňovce 162,
Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 3 po-
zemku parc. č. 577/1, k.ú. Dolní Jirčany,
o výměře 17 m² za cenu celkem 2000 Kč
ročně.
III. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry a B.
Hriagyelovou, V Třešňovce 165, Psáry.
Předmětem smlouvy je část č. 7 pozemku
parc. č. 577/1., k.ú. Dolní Jirčany, o výměře
17 m² za cenu celkem 2000 Kč ročně.
IV. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a manželi Lorencovými, V Třešňovce 167,
Psáry. Předmětem smlouvy je část č. 4 po-
zemku parc. č. 577/1, k.ú. Dolní Jirčany,
o výměře 17 m² za cenu celkem 2000 Kč
ročně.
V. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
nájemních smluv.

USNESENÍ č. 22/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ záměr prodeje pozemků parc. č. 631/1
část „a“ o výměře 11 m², 631/35 o výměře
14 m², 631/36 o výměře 4 m² a 631/37
o výměře 59 m², vše v k.ú. Psáry.

USNESENÍ č. 23/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění směnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Annou Stachovou. Předmětem smlouvy je
směna pozemku ve vlastnictví obce parc.
č. 465/456 o výměře 153 m² a pozemku
pí Stachové parc. č. 305/4 o výměře 153
m², vše v k.ú. Dolní Jirčany.
II. Schvaluje
znění směnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Augmont Praha, s.r.o. Předmětem smlou-
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vy je směna pozemku ve vlastnictví obce
parc. č. 659/169 o výměře 21 m²
a pozemku Augmont Praha, s.r.o., parc.
č. 659/170 o výměře 14 m², vše
v k.ú. Psáry.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
směnných smluv.

USNESENÍ č. 24/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
uzavření smluv o spolupráci mezi obcí Psáry
a J. Hejtmánkovou, Š. Kukalovou, Š.
Lacinovou, manž. Bukovskými, P. Šlepeckou,
P. Vlasákem, R. Strakou, I. Nejedlým, manž.
Chudomelovými, Nosek, s.r.o., L. Šafaříko-
vou, A. Kaňkou, manž. Labskými a B.
Mitrošinem.

USNESENÍ č. 25/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro MS
Borovina ve výši 20 000 Kč sloužících
k opravě poničených zařízení a pořízení vý-
věsních skříněk na podporu propagace pé-
če o životní prostředí.

USNESENÍ č. 26/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
1. Rozpočtové opatření obce Psáry pro rok
2008 – navýšení o 5 978 943 Kč.

USNESENÍ č. 27/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s podáním žádosti do operačního programu
ŽP - 3. výzva na akci „ Psáry- výstavba ČOV
ll. etapa, IS vodovod a kanalizace“ na Státní
fond životního prostředí (SFŽP).
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou jednáním se SFŽP
a podpisem žádosti o dotaci.

lll. Souhlasí
s uvolněním finanční částky max. do výše
5,6 mil. Kč na financování podílu žadatele
při podání žádosti o dotaci na akci „Psáry-
výstavba ČOV ll. etapa, IS vodovod
a kanalizace“.
lV. Souhlasí
s uvolněním finanční částky pro rok 2008 ve
výši 750 tis. na akci „Psáry-výstavba ČOV
ll. etapa, IS vodovod a kanalizace“.

USNESENÍ č. 28/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s podáním žádosti na Krajský úřad –
Regionální operační program - Stč. Čechy –
12. výzva na akci „ Vybavení kuchyně ma-
teřské školy a osobní výtah“.
ll. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou jednáním
s Krajským úřadem a podpisem žádosti
o dotaci.
lll. Souhlasí
s uvolněním finanční částky max. do výše
375 tis. na financování podílu žadatele při
podání žádosti o dotaci na akci „ Vybavení
kuchyně mateřské školy a osobní výtah“.
lV. Souhlasí
s uvolněním finanční částky pro rok 2008 ve
výši 375 tis. na akci „Vybavení kuchyně ma-
teřské školy a osobní výtah“.

USNESENÍ č. 29/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s podáním žádosti na Krajský úřad
–Regionální operační program- Stč. Čechy –
13. výzva na akci „Rekonstrukce
a nástavba základní školy“.
ll. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou jednáním s Krajským
úřadem a podpisem žádosti o dotaci.
lll. Souhlasí
s uvolněním finanční částky max. do výše
1,9 mil na financování podílu žadatele při
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Myslivecké sdružení
Borovina Psáry
na své leto‰ní v˘roãní ãlenské schÛzi zhodno-
tilo nejen práci sv˘ch ãlenÛ v uplynulém roce,
odchov, vypou‰tûní a zimní pfiikrmování zvû-
fie, ale i úspû‰n˘ zv˘‰en˘ lov i ãerné zvûfie.
V rámci Ïiv˘ch mysliveck˘ch tradic zrekapi-
tulovalo dÛstojn˘ prÛbûh mysliveckého plesu
pro ‰irokou vefiejnost a do‰lo i na slavnostní
okamÏik - slavnostní pasování svého nejmlad-
‰ího myslivce po sloÏení pfiedepsané odborné
zkou‰ky.

podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce a nástavba základní školy“.
lV. Souhlasí
s uvolněním finanční částky pro rok 2008 ve
výši 375 tis. na akci „Rekonstrukce
a nástavba základní školy“.

USNESENÍ č. 30/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2007, při kterém nebyly zjiš-
těny žádné chyby a nedostatky.
ll. Bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o výsledku kontro-
ly ze dne 21. 4. 2008.
lll. Bere na vědomí
zprávu finančního výboru o jeho činnosti.

USNESENÍ č. 31/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
stanovisko obce k petici proti změně č. 4
územního plánu útvarů Psáry a Dolní Jirčany
na výstavbu školy v centru části obce
v Dolních Jirčanech.

USNESENÍ č. 32/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle předloženého soupisu.

USNESENÍ č. 33/3-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
na základě doporučení předsedy finančního
výboru Ing. Petra Odstrčila s omezením čin-
nosti finančního výboru do rozsahu § 119
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
ll. Doporučuje
Radě obce zřizovat pracovní komise pro
zpracování dotačních projektů.
lll. Snižuje
počet členů finančního výboru z celkových
8 na 5.

lV. Bere na vědomí
ukončení členství Ing. Jiřího Janaty ve finanč-
ním výboru z důvodu jmenování do funkce
místostarosty.
V. Odvolává
členy finančního výboru Ing. Štěpánku
Nezmarovou a Ing. Karla Kříže.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Ing. Vladimír Kadeřábek

„Číslování jednotlivých usnesení jde v čí-
selné řadě od počátku roku. Zveřejňované
usnesení je upraveno z důvodu dodržení při-
měřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 6-2008 konaného dne 17. bfiezna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 37/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a
Radkem Baxou, Venu‰í Baxovou ml. a Venu‰í
Baxovou st., Psáry, Kutná 41, PSâ 252 44, za
cenu celkem 14 707 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Jaroslavem ·abkem, Praha 12, Hasova
3092/4, PSâ 143 00, za cenu celkem 23 657 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Hriagyelov˘mi, Psáry, V Tfie‰Àovce
662, PSâ 252 44, za cenu celkem 14707 Kã.
IV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Otakarem Kukalem, Stará HuÈ, U Potoka 87,
PSâ 262 02, za cenu celkem 12 984 Kã – po-
zemek parc. ã. 30/4, k.ú. Dolní Jirãany.
V. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Otakarem Kukalem, Stará HuÈ, U Potoka 87,
PSâ 262 02, za cenu celkem 12 984 Kã - poze-
mek parc. ã. 109/11, k.ú. Dolní Jirãany.
VI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Otakarem Kukalem, Stará HuÈ, U Potoka 87,
PSâ 262 02, za cenu celkem 12 984Kã – ã.p. 327.
VII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Martinem Hájkem, Psáry, Hlavní 5, PSâ 252
44, za cenu celkem 12 984 Kã.

VIII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Danu‰í Hrubou, Praha 4, V Pláni 440/23,
PSâ 142 00, a Josefem Dvofiáãkem, Psáry,
Kutná 26, PSâ 252 44, za cenu celkem
14 707 Kã.
IX. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Janou Pavlíãkovou, Psáry, PraÏská 142, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
X. povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 38/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Ing. Blankou Vítovou, Praha 4, Mafiatkova
915/8, PSâ 140 00, a Ing. Lenkou PoÏárkovou,
Praha 9, V Okálech 526, PSâ 190 11, za cenu
celkem 67 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této do-
hody.

RO Usnesení ã. 39/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
nájemní smlouvy mezi obcí Psáry a manÏeli
Herákov˘mi, Psáry, V Tfie‰Àovce 162, PSâ 252
44, jejímÏ pfiedmûtem je ãást ã. 3 pozemku
parc.ã. 577/1, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu
2000 Kã roãnû.
II. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
nájemní smlouvy mezi obcí Psáry a manÏeli
Lorencov˘mi, Psáry, V Tfie‰Àovce 167, PSâ 252
44, jejímÏ pfiedmûtem je ãást ã. 4 pozemku
parc. ã. 577/1, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu
2000 Kã roãnû.
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III. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Brunhildou Hriagyelovou, Psáry, V Tfie‰Àovce
165, PSâ 252 44, jejímÏ pfiedmûtem je ãást ã. 7
pozemku parc. ã. 577/1, k.ú. Dolní Jirãany, za
cenu 2000 Kã roãnû.

RO Usnesení ã. 40/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 smlouvy o dílo mezi obcí
Psáry a Chic, s.r.o., jehoÏ pfiedmûtem je úpra-
va ceny díla „Kanalizace Psáry – prodlouÏení
stoky D2 a vodovodního fiadu PE 90“.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 41/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení dohody o umoÏnûní v˘stavby obsluÏ-
né komunikace mezi obcí Psáry a Jaroslavem
Uhrem na pozemku parc. ã. 558/5, k.ú. Psáry,
u âOV.

RO Usnesení ã. 42/6-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãísel-
né fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usne-
sení je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfie-
nosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních
údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 7-2008 konaného dne 31. bfiezna 2008
v 18:00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 43/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 3/2007 pro pana Josefa Krejãího – pozemek
parc. ã. 597/39, k. ú. Psáry, za podmínky, Ïe bu-
de doloÏeno uhrazení smluvní ãástky.

RO Usnesení ã. 44/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o odborné pomoci pfii zaji‰tûní
stavby „Psáry – v˘stavba II. etapy ãistírny odpad-
ních vod“ uzavfienémezi obcí Psáry a Prischvich,
s.r.o., za cenu 37 200 Kã vãetnû DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této do-
hody.

RO Usnesení ã. 45/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy s Domovem Laguna na
doãasn˘ pronájem prostor pro potfieby M· za
cenu 5300 Kã mûsíãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této ná-
jemní smlouvy.

RO Usnesení ã. 46/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Obãansk˘m sdruÏením „Rodinné centrum
Dolní Jirãany“, jejímÏ pfiedmûtem je pronájem
nebytov˘ch prostor Spojovací 600, o v˘mûfie
32,1 m2 (b˘valé kadefinictví), na pozemku
parc. ã. 5 a 7, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu
10 000 Kã roãnû.
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RO Usnesení ã. 47/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo s firmou PraÏská plyná-
renská – Servis distribuce, a.s., na vybudování
plynu v ulici V Tfie‰Àovce za cenu max.
704 118,70 Kã s DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 48/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo s Vlastimilem ·imeãkem
na vybudování vefiejného osvûtlení v ulici
V Tfie‰Àovce za cenu max. 140 000 Kã bez
DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 49/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatkÛ ã. 8a a 8b smlouvy s firmou
Rumpold-P, bez nav˘‰ení ceny.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 50/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení dodatku ke smlouvû s firmou Hrub˘
na likvidaci bioodpadÛ, kter˘m se upravuje ce-
na odstranûní odpadÛ.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 51/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s nabídkou firmy Open Solution na úpravu we-

bov˘ch stránek obce za cenu 41 000 Kã bez
DPH.
II. Schvaluje
uzavfiení smlouvy s firmou Open Solution na
realizaci nov˘ch webov˘ch stránek obce.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a místostarostku
Lucii Kubalo‰ovou koordinací tûchto prací.

RO Usnesení ã. 52/7-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 8 -2008 konaného dne 14. dubna 2008
v 18:00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 53/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Danou Smolíkovou, Psáry, Kutná 73, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Ing. Václavem Kubrem, Praha 10, Nad
Primaskou 2410/26, PSâ 100 00, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
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a BoÏenou Polákovou, Jifiím Polákem, Psáry,
Kutná 71, PSâ 25244, a Ivetou Jandáãkovou,
Praha 7, VeletrÏní 65, PSâ 170 00, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
IV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Václavem ·lingrem, Psáry, Kutná 25, PSâ
252 44, za cenu celkem 14 707 Kã.
V. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Pavlíãkov˘mi, Psáry, Sídl. ·tûdfiík
149, PSâ 252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
VI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Janou Pavlíãkovou, Psáry, PraÏská 142, PSâ
252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
VII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Radkou Ceznerovou, Praha 10, Gruzínská
662/12, PSâ 100 00, za cenu celkem 17 900 Kã.
VIII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a NadûÏdou Komárkovou, Psáry, V Tfie‰Àovce
161, PSâ 252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
IX. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Annou Léblovou, Psáry, V Tfie‰Àovce 470, PSâ
252 44, a Romanem Léblem, Praha 4,
Mirotická 955/9, PSâ 142 00, za cenu celkem
17 900 Kã.
X. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Grasserov˘mi, Praha 10, Seãská
1847/7, PSâ 100 00, za cenu celkem 17 900 Kã.
XI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Leo Frankem, Praha 4, Na Chodovci 2550/46,

PSâ 141 00, za cenu celkem 17 900 Kã.
XII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Budáãov˘mi, Psáry, V Tfie‰Àovce 136,
PSâ 252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
XIII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli Zamrazilov˘mi, Psáry, Sídl. ·tûdfiík
149, PSâ 252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
XIV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a manÏeli ·vábov˘mi, Psáry, V Tfie‰Àovce 550,
PSâ 252 44, za cenu celkem 17 900 Kã.
XV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 54/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s ãerpáním finanãních rezerv na provedení re-
kultivace v ãásti dob˘vacího prostoru a s dílãím
ukonãením tvorby finanãních rezerv spleãnos-
ti Tondach âeská republika, s.r.o.

RO Usnesení ã. 55/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ manÏelÛm Koubkov˘m- pozemek parc.
ã. 465/79, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 56/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
Ing. Jifiího Janatu koordinací pfiíprav projektu
pfiístavby stávající Z· a jednáním se zástupci
ateliéru Fact, v.o.s.

RO Usnesení ã. 57/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
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I. Schvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku 5 000 Kã pro
opatrovnici Marii Zeithamlovou na rekreaci.

RO Usnesení ã. 58/8-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 9 -2008 konaného dne 28. dubna 2008
v 18:00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 59/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry
a Stanislavem Blabolem, Praha 2, Bûlehradská
139/24, PSâ 120 00, za cenu celkem 14 707 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této do-
hody.

RO Usnesení ã. 60/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
pracovní dotaãní komisi na akci „ Vodojem
Vysoká“ ve sloÏení: Václav Novák a Pavel
Otruba.

RO Usnesení ã. 61/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje

znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Nikolou Alferyovou – pozemek parc. ã. 74,
k. ú. Psáry, za cenu 100 000 Kã.

RO Usnesení ã. 62/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Nikole Alferyové- pozemek parc.ã. 74,
k.ú. Psáry,
2/ manÏelÛm Baxov˘m- pozemek parc.
ã. 465/81, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 63/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 4/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ manÏelÛm Rau‰erov˘m – pozemek parc. ã.
107/19, k.ú. Dolní Jirãany

RO Usnesení ã. 64/9-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 10-2008 konaného dne 12. kvûtna 2008
v 18:00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 65/10-2008
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ã. KO
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071201 mezi obcí Psáry a Akté, spol. s.r.o., na
pasport a generel vefiejného osvûtlení v obci
Psáry. Pfiedmûtem dodatku je úprava ceny za
dílo.

II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 66/10-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi obcí Psáry a SK âechoslovan Dolní
Jirãany ve v˘‰i 5000 Kã na uspofiádání dûtské-
ho dne.
II. Schvaluje
znûní dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi obcí Psáry a SK Rapid Psáry ve v˘‰i
5000 Kã na uspofiádání dûtského dne.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto

dohod.
RO Usnesení ã. 67/10-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním objednávky na vybavení jídelny
a keramické dílny M· dle cenové nabídky
za cenu 110 864 Kã od firmy ·koliãky, s.r.o.

RO Usnesení ã. 68/10-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková 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
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Stabilní sběrný dvůr,
kter˘ se v Psárech nachází blízko Obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005 v‰em platiãÛm
odpadu obce Psáry.

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

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

Pokud si nevíte rady,
podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umístûna u sbûrného dvora, ne-
bo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.
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PPoosslleeddnníí  rroozzlloouuččeenníí  ss  nníímm  bbyylloo 66.. ččeerrvvnnaa  22000088    vv kkoosstteellee
ssvv..  VVááccllaavvaa  vv DDoollnníícchh  JJiirrččaanneecchh..

PPaannee  iinnžžeennýýrree,,  
dděěkkuujjeemmee  VVáámm,,  žžee  jjssttee  ppoommááhhaall  oobbccii  vv  jjeejjíícchh  nneelleehhkkýýcchh
úúkkoolleecchh,,  aa lloouuččíímmee  ssee  ss  VVáámmii  ss  ttíímm,,  žžee  nnaa  nnááss  bbuuddeettee
ii nnaaddáállee  ddoohhllíížžeett..

OObbeeccnníí  úúřřaadd  PPssáárryy,,
zzaassttuuppiitteelléé,,

rreeddaakkccee
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1. Zhotoven chodník ze zámkové dlaÏby v prvém úseku komunikace K3.
2. Zhotovena redukãní stanice vodovodu pro ulice Javorová a K Lesu.
3. Zhotovena propojka vodovodního fiadu mezi ul. Javorová a K Lesu.
4. Pokraãuje rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly.
5. Zhotoveno matefiské centrum v Dolních Jirãanech.
6. Instalace betonov˘ch zábran v ul. Javorová a K Junãáku.
7. MontáÏ venkovního osvûtlení pro bytov˘ dÛm ã.p. 13 v Dolních Jirãanech.
8. Bezpeãnostní a redukãní fiez 15 stromÛ v Dolních Jirãanech a Psárech, 6 stromÛ muse-

lo b˘t z bezpeãnostních dÛvodÛ pokáceno, za nû budou vysázeny nové.
9. âi‰tûní chodníkÛ po zimním posypu a komunikací v ul. PraÏská, Psárská, Jílovská, Na

Vápence, Pod Vápenkou, Horní.
10. Oprava komunikací v ul. K Junãáku a Javorová ‰tûrkem.
11. Vymalování ãekáren MHD.
12. Proveden úklid pfiíkopÛ podél komunikací II/105 a III/1051.
13. Provedena v˘mûna písku v pískovi‰tích dûtsk˘ch hfii‰È v Psárech, Dolních Jirãanech i ve

·tûdfiíku.
14. Provedena oprava a v˘mûna osvûtlení tfiíd základní ‰koly.
15. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a kolem kontejnerÛ recyklovan˘ch odpadÛ.

Ing. Vladimír Kadefiábek

Co se v obci udělalo?

Hasicí přístroj nutností
Hrozba pokuty za chybûjící hasicí pfiístroj souvisí s novou vyhlá‰kou, která zaãne platit od 1. ãer-

vence 2008. V‰echny rodinné domy ãi garáÏe, které o tomto datu povolí úfiedníci, musejí b˘t vyba-
veny hasicím pfiístrojem a poÏárním hlásiãem. âidlo bude muset b˘t i v bytech, i tady se zpfiísní pod-
mínky a pfiiblíÏíme se k evropsk˘m standardÛm.

Po 1. ãervenci zaãnou chodit kontroly a za nedodrÏení pfiedpisÛ budou hrozit pokuty. „Nejde ani
tak o trestání lidí, fiíká mluvãí generálního fieditelství Hasiãského záchranného sboru  Petr Kopáãek,“
a dodává, „ale pfiedev‰ím chceme, aby nedocházelo ke ztrátám na lidsk˘ch Ïivotech a ztrátám na
majetku. Hlásiã dokáÏe vãas na poÏár upozornit a lidé budou mít ‰anci oheÀ zlikvidovat uÏ v jeho
poãátcích ãi si alespoÀ zachránit Ïivot.“

Loni vyhofielo v âesku pfies 2600 domácností a pfii poÏárech pfii‰lo o Ïivot 58 lidí.
(V pfií‰tím ãísle pfiineseme podrobn˘ ãlánek) mk
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Tento článek  o rekonstrukci prostor
pro rodinné centrum a o ná stavbě ma-
teřské školy se měl uskutečnit jako
rozhovor s ing. Vla di mírem Kade -
řábkem. Jak jistě všichni víte, není už
mezi námi, ale věřím, že jistojistě shlí-
ží shora na své spolupracovníky
a kontroluje je, jak se s touto stavbou,
ale i dostavbou školky poperou. 

Objekt rodinného centra je v majetku obce
a slouÏil naposledy jako kadefinictví. Poslední
dva roky vyuÏíván nebyl, a to se na jeho vzhle-
du zaãalo podepisovat zvenãí i zevnitfi. Obec
proto schválila zámûr  vyuÏít tyto prostory pro
setkávání maminek i seniorÛ.

O provozování takového zafiízení totiÏ pro-
jevilo zájem novû vzniklé obãanské sdruÏení
Rodinné centrum. Budova v‰ak byla v dost
‰patném  technickém stavu a obãanské sdruÏe-
ní získalo od sponzorÛ prostfiedky jen na vnitfi-
ní vybavení, na celkovou rekonstrukci objektu
peníze pochopitelnû nemûlo. Aby objekt odpo-
vídal  potfiebám  zámûru, rozhodla se obec  re-
konstruovat jej na vlastní náklady. Ty se pÛvod-
nû odhadovaly na  200 000 Kã, v prÛbûhu oprav
se v‰ak ukázalo, Ïe to bude o 100 000 Kã více. 

V objektu se vybudovalo nové sociální zafií-
zení, zázemí pro rodiãe s kuchyÀsk˘m koutem,
bylo zfiízeno nové plynové vytápûní spolu
s ohfievem teplé vody, kompletnû novû udûlány
omítky, podlahy, podhledy, elektroinstalace
s osvûtlením. Vzhledem ke ‰patnému technické-
mu stavu objektu bylo nutno opravit i stropní
vazníky. Dále bylo vybudováno zádvefií
s nov˘m vstupem. Ve‰keré stavební práce pro-
vádûla obec sv˘mi zamûstnanci pod vedením
zesnulého ing. Kadefiábka, v˘jimkou byly od-
borné práce, jako napfi. topení. „Tímto bych
chtûla dodateãnû podûkovat zamûstnancÛm, ãle-
nÛm komise stavebního a územního plánování
a hlavnû panu Kadefiábkovi,“ fiíká paní
Kubalo‰ová.

Se zaloÏen˘m  obãansk˘m sdruÏením obec
podepsala nájemní smlouvu, sdruÏení si bude
kromû nájmu hradit i samotn˘ provoz. 

Obec svÛj díl práce odvedla, nezb˘vá neÏ po-
pfiát provozovateli spoustu dobr˘ch nápadÛ, aby
se vynaloÏené náklady vrátily ve spokojenosti
v‰ech uÏivatelÛ nového zafiízení.

Pozn. red.: Ve‰keré kotakty t˘kající se pro-
vozu najdou obãané na budovû ã. 600, ulice
Spojovací, Dolní Jirãany.

„Rodinné centrum…“

O rekonstrukci a dostavbû jsme vás jiÏ
v na‰em zpravodaji informovali. Tyto fiádky jsou
poslední pfied jejím kompletním dokonãením na
konci ãervence. Stále v‰ak zb˘vá spousta práce,
která není zvenku vidût. TakÏe to, Ïe se
v souãasné dobû dokonãila fasáda a „shodilo“ le-
‰ení, neznamená konec… Naopak, uvnitfi budo-
vy je ãil˘ stavební ruch, dokonãují se obklady,
sádrokartonové podhledy, podlahy atd. Ale ne-
bojte, od záfií se v‰ichni na‰i pfied‰koláci mohou
tû‰it na nové prostory.  I nábytek pro pfied‰kolá-
ky je jiÏ  objednán a v souãasné dobû se vyrábí.

Je‰tû jednou musíme zmínit ochotu PaedDr.
Ladislava Adámka, kter˘ umoÏnil dûtem ze
‰kolky vyuÏívat  prostory v Domovû Laguna na
cel˘ pÛl rok a dûti se tak nemusely  opakovanû
stûhovat, jak se pÛvodnû plánovalo.

Omluvu i podûkování za vstfiícnost obecnû
prospû‰né vûci si zaslouÏí i na‰i spoluobãané
bydlící poblíÏ matefiské ‰koly, ktefií po dobu re-
konstrukce mûli v okolí více hluku. Vûfiíme, Ïe
i je potû‰í dostavba ‰kolky v pûkném provede-
ní s moderní fasádou. 

mk

Dostavba mateřské školy
se chýlí ke konci
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HASIČI – DOLNÍ JIRČANY

Nejhezãí mûsíce roku vûnujeme pravidelnû
poÏárnímu sportu. Skonãil  nám zimní pronájem
tûlocviãny v Jesenici a zaãali jsme trénovat po-
Ïární sport. Smyslem tohoto cviãení je zdokona-
lit obratnost a mr‰tnost hasiãe, spoleãnû
s notnou dávkou zruãnosti v ovládání hasiãské
stfiíkaãky a technick˘ch prostfiedkÛ. Na hfii‰ti
v Jirãanech trénujeme poÏární útoky a kousek
stranou od silnice pod hfii‰tûm máme vybudova-
nou stometrovou dráhu na pfiekáÏkov˘ bûh.

Skvûlé umístûní
Tuto pfiípravu jsme provûfiili na soutûÏi 3. 5.

2008 v Praze-Tfiebonicích. Za úãasti dobrovol-
n˘ch sborÛ z Prahy jsme obsadili dobré druhé
místo ãasem 22.88  v poÏárním útoku, hned za
druÏstvem z Dolních Mûcholup. S ãasem 22.31
obsadili místo první. Jsou to na‰i tradiãní riva-
lové a setkali jsme se s nimi i na mistrovství re-
publiky v Havlíãkovû Brodû v roce 2005.

T˘den po soutûÏi v Praze, 
10. 5. 2008, jsme pofiádali první kolo poÏár-

ního sportu na jirãanském hfii‰ti. Zúãastnily se
dobrovolné sbory 12. okrsku, tj. z blízkého oko-
lí. Za krásného poãasí a v dobré kamarádské at-
mosféfie byly provedeny poÏární  útoky muÏÛ
a Ïen.  V koneãném pofiadí bylo na‰e první a tfietí
místo, druzí se prosadili mladí hasiãi ze Psár.
Skvûlé v˘kony soutûÏících pfii‰la podpofiit sta-
rostka obce Jana Valá‰ková a starosta Okresního
sdruÏení hasiãÛ Praha-západ pan Mlejnsk˘.
Pfiekvapující byl velk˘ poãet fandících divákÛ.

Organizace soutûÏe se na‰tûstí realizovala
dobfie a rychle, kolem poledne probûhlo vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ. Jako poslední a nejmilej‰í bod
programu bylo pfiedání dárkÛ na‰im dlouhole-
t˘m ãlenÛm pánÛm Hubiãkovi a Adámkovi
k jejich narozeninám. Dal‰í ukonãení soutûÏe
bylo nezvykle rychlé. Operaãním stfiediskem

HZS byl nahlá‰en poplach jednotkám z Kamen -
ného Újezdce a Jílového. Poplachovû vyjely
k poÏáru lesa do Kamenného Újezdce. Byla to
symbolická teãka za krásn˘m dnem stráven˘m
hasiãinou.

Dal‰í na‰í aktivitou bylo zprovoznûní inter-
netov˘ch stránek na‰eho sboru, kde informuje-
me obãany o ve‰kerém dûní v na‰í jednotce.
Stránky neustále aktualizujeme. Zdrojem infor-
mací jsou historické spisové knihy a kroniky
spoleãnû se vzpomínkami pamûtníkÛ. Siln˘m do-
jmem je ãtení ze zápisu schÛze v pfiedveãer dru-
hé svûtové války, kdy tehdej‰í starosta sboru
p. Rozum pfiednesl pfiítomn˘m fieã o ná rod -
nostním uvûdomûní a hrdosti k ãeské pfiíslu‰nos-
ti. Pfiítomní povstali a spoleãnû zazpívali píseÀ:
Ta na‰e písniãka ãeská…

Samozfiejmostí jsou i úsmûvné zápisky: „Kdo
fiekne sprosté slovo, zaplatí korunu, mladí hasi-
ãi pfii schÛzi maÏou karty,“ a jiné perliãky…

Ve v˘jezdové ãinnosti byl nezvykl˘ klid.
Pouze jeden v˘jezd v dubnu, kdy jsme byli vy-
sláni k poÏáru lesa v Osnici. Cestou k zásahu
jsme byli operaãním stfiediskem odvoláni na zá-
kladnu, jednalo se o plan˘ poplach. 

Velk˘ zájem vzbudil nov˘ hasiãsk˘ Ïebfiík praÏ-
sk˘ch hasiãÛ, s nímÏ nás poctili svou náv‰tûvou.
Jedná se o automobilov˘ Ïebfiík nové generace
o maximálním dosahu 37 metrÛ. Podvozek je
Mercedes ECONIC a nástavba od firmy Magirus.
Îebfiík je vybaven pracovním ko‰em pro prová-

Jarní měsíce ve znamení 
požárního sportu
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Soutěž se konala 10. května
a počasí nám velice přálo, protože
svítilo sluníčko. Kluci vyhráli, co se
dalo, ženy byly vítězné a druhé
družstvo neúspěch proplakalo.
Dohoda děvčat pro příště je, že za-
ručeně vyhrají.

Z výsledků jsme vybrali:
V. obvod /12 okrsek/ 10. kvûtna 2008  Dolní

Jirãany

HASIČI – PSÁRY

SDH – Psáry
Výsledky 1. kola v požárním sportu 2008

MuÏi ãas pofiadí 
D. Jirãany A 18,21 1  
Psáry A 21,43 2  
D. Jirãany 23,37 3  
Psáry B 26,20 4  
K.Újezdec B 36,19 5  
Jílové A 38,07 6      
Luka p.Med. 39,37 7      
Jílové B 42,88 8      
Libefi 47,97 9      
K. Újezdec A 49,28 10      
Pohofií 52,85 11      
Îeny ãas pofiadí 
Psáry A 36,29 1  
Jílové 39,03 2  
LibeÀ 55,63 3  
K.Újezdec 104,97 4  
Psáry B 113,53 5  

Dětský den na
hřišti Rapid Psáry

Také  v leto‰ním roce dûti v Psárech slavily
svÛj svátek. Dne 7. ãervna to vypadalo na hfii‰-
ti Rapid Psáry, jako kdyÏ vypukly nûjaké mezi-
národní soutûÏe.  Opravdu se tady soutûÏilo a od
13 hodin bylo na hfii‰ti doslova narváno.
S velk˘m elánem pfii‰li malí, vût‰í i dospûlí,
a dûti se ihned hrnuly na rÛzné soutûÏe. Dospûlí
pak mûli za úkol pofiádnû fandit. 

Z deseti soutûÏí, které zde probûhly, jmenujme
alespoÀ chytání rybek, stfiílení na branku, házení
krouÏky, ale i skákání v pytli. Pfii této disciplínû
se v‰ichni nasmáli, ale nejenom za sladkou odmû-
nu se soutûÏící velmi velmi snaÏili. Samozfiejmû
Ïe nechybûla hasiãská technika i konû, takÏe se
dûti mohly svézt podle libosti a svého v˘bûru. 

Fotografie od Dany Pikové jsou umístûny na
2. stranû obálky.

Pozn. red.: V dobû uzávûrky byl dûtsk˘ den
„na spadnutí“.

dûní tûch nejsloÏitûj‰ích záchrann˘ch prací ve
v˘‰kách. Také jsme mûli moÏnost si vyzkou‰et
ovládání z pracovního ko‰e v maximální v˘‰ce.
Pohled na jirãanskou ‰kolu, kostel a okolí  z v˘‰ky
je opravdu impozantní. To ocenila i paní starost-
ka, která stateãnû pfiijala pozvání k vyjíÏìce. 

V poÏárních soutûÏích je to jen zaãátek sezo-

ny. Postoupili jsme do okresního kola a budeme
se snaÏit nominovat se do kola krajského.
Plánujeme je‰tû pár náv‰tûv extrasoutûÏí a také
v˘stavu hasiãské techniky – Pyrocar. O dal‰í na-
‰í práci vás budeme prÛbûÏnû informovat.                                                                          

Miloslav Burián
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz
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INZERCE

“Restaurace 
U Suchánků”
Hlavní 3, 252 44 PSÁRY
tel.: 241 412 310, e-mail:

usuchanku.jircany@seznam.cz

– hotovky od 49,- Kč, minutky od 59,- Kč
– Gambrinus 10°, Svijany máz 11°,

Plzeň 12°
– točená kofola, míchané drinky
– VENKOVNÍ ZAHRÁDKA
– otevřeno 

PO-NE 11.OO hod. - 23.OO hod.

Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ ----PPPPLLLLYYYYNNNN

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, OPRAVY
PLYNOSPOTŘEBIČŮ

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

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

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

ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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Z OBCE

Letošní ročník dětského dne
v Jirčanech byl ve znamení blížících
se letních olympijských her v Pe kin -
gu. Blízká  olympiáda je opravdu
velký sportovní svátek, a protože
tento dětský den pořádají sportovci
– volejbalisti SK Čechoslovan Dolní
Jirčany, tak se patří takový svátek
oslavit. 

Víme, Ïe tato olympiáda je hodnû kontroverz-
ní. I my jsme chtûli na nesvobodu lidí v âínû
a pfiedev‰ím v Tibetu upozornit zhá‰ením olym-
pijského ohnû, ale tragédie ve formû zemûtfiese-
ní, která postihla v‰echny obyvatele âíny, aÈ jsou
komunisté nebo ne, protesty utlumila. I kdyÏ
s mnoha prvky v pfiípravû ãínské olympiády  nel-
ze souhlasit, jako napfi. vynesení olympijského
ohnû na Mount Everest a bombastické zneuÏití
olympijského ohnû k politické propagandû, po-
litiku jsme nakonec nechali stranou a hráli si
s dûtmi na opravdovou ãínskou olympiádu.

V pravé poledne
v sobotu 7. 6. byl pro dûtské sportovce pfiipra-
ven trochu netradiãní olympijsk˘ desetiboj.
Byly to v‰echno olympijské sporty, jako jsou na-
pfiíklad bûhy, hody, jízda na kole, stfielba, kopa-
ná, jen jízda „rik‰ou“ není v olympijském pro-

gramu, zato ji úãastnici opravdové olympiády
urãitû také vyzkou‰í jako my. Sportovci sotva
odrostlí koãárkÛm mûli nûkteré úkoly sloÏitûj-
‰í, ale s pomocí rodiãÛ v‰e zvládli. 

Cel˘ den byl ve znamení nadcházející olym-
piády, a tak byla vyhlá‰ena i soutûÏ o nejlep‰í
ãínskou masku. Nebylo jich, pravda, mnoho, ale
ti, co pfii‰li maskovaní za âíÀany, byli naprosto
dokonalí a pfiekonali i samotné pofiadatele, kte-
fií sami byli v ãínsk˘ch pfievlecích.

Víme, Ïe ne v‰echny dûti rády sportují, proto
pro nû byla pfiipravena fiada doprovodn˘ch akcí,
jako napfiíklad jízda na koních, v˘tvarné dílny za-
mûfiené na potisky textilií, ukázky umûní hasiãÛ
i na‰ich fotbalistÛ. A na nedostatek pozornosti si
ani tyto doprovodné akce stûÏovat nemohly.

Vût‰í dûti se s velk˘m zápalem zúãastnily bo-
jové hry „Stavba ãínské zdi“, která provûfiila je-
jich fyzické i psychické schopnosti.

Okolo tfietí hodiny bylo dosportováno
a dobojováno, pfiedány ceny vítûzÛm i drobné
upomínky v‰em soutûÏícím a pro ty, co byli vy-
síleni, bylo pfiipraveno malé obãerstvení.

Dûtsk˘ den pokraãoval druhou ãástí, kterou
jsme oznaãili za „kulturní“, neboÈ se jednalo
o vystoupení ÏonglérÛ, kejklífiÛ a skupiny histo-
rického ‰ermu s moÏností vyzkou‰et si na vlast-
ní kÛÏi nûkterá historická náãiní.

Drobn˘ dé‰È na závûr nám dal znamení, Ïe uÏ
bychom mûli konãit, a tak se necelá stovka dût-
sk˘ch úãastníkÛ a jejich rodiãÛ roze‰la domÛ
s nov˘mi záÏitky.

Tak takhle jsme si tedy hráli s dûtmi na olym-
piádu v Jirãanech, propagovali olympijskou
my‰lenku a zdravû soutûÏili podle slavného
Coubertinova hesla: Není dÛleÏité vyhrát, ale
zúãastnit se.

Tak snad zas za rok...
Text: Petr Ja‰ko

Fotografie: autor textu, jsou umístûny na 2.
str. obálky

Dětský den v Dolních Jirčanech
aneb
Jirčanská olympiáda
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Jak se tak dívám...
aneb Čtení skřítka Školníčka
LLEEDDNNOOVVÉÉ  PPSSAANNÍÍ

Milá babičko,
tak si představ, že když měla svátek Otylka, šla jsem s mamkou a taťkou do školy k zápisu. Víš, do

té, co je celá žlutá, a když se otevřou dveře, tak se na mě usmívá sluníčko a veselé děti na obrázku! 
A představ si, že tam byly princezny a jiné pohádkové postavičky a hrály si se mnou! (Ale jednu

jsem poznala, to byla Kačka ze 3. třídy.) Pak mě vzala jedna princezna za ruku a dovedla mě k takové
usměvavé paní učitelce. S tou jsem si povídala a namalovala jsem jí obrázek. Taky jsem jí řekla tu
pěknou básničku o zimě a hrály jsme spolu takovou hru, jestli najdu dva stejné obrázky a jestli do-
kážu nakreslit stejný jako ona. 

Bylo to príma. Mamka s taťkou se hrozně smáli, když jsem paní učitelce začala předvádět, co
všechno umím, a paní učitelka taky, a říkala, že jsem moc šikovná a že už se na mě těší. Když jsme
odcházeli, dokonce jsem dostala i dáreček. 

Potkala jsem ve škole skoro všechny děti z mojí školky a ještě nějaké, co jsem neznala. Však pa-
ní učitelka říkala, že přišlo 37 dětí! 

Taťkovi jsem ukázala tělocvičnu, kam chodíme se školkou cvičit, a taky jídelnu s těmi pampeliš-
kovými talíři, ze kterých jíme. Paní kuchařka se na mě vždycky usmívá a je ráda, když to všechno
sním, a to já zase jo, a nejraději mám buchty s tvarohem (to se mi dělají boule za ušima).

Mamka mi slíbila, že už brzy spolu půjdeme vybrat tu nejkrásnější školní tašku. Hrozně se těším. 
Tak se měj moc hezky a já ti zase napíšu.

Tvoje 
Monča

ÚÚNNOORROOVVÉÉ  PPSSAANNÍÍ ze zasněžených plání Jizerských hor a Krkonoš si četla vrána Jiřina se skřítkem
Školníčkem, když byly děti na škole v přírodě. Bezvadně si tam zalyžovaly, a to dokonce i na večer-
ním lyžování. Ta jim záviděla! Jenže na těch jejích pařátkách jí lyžičky nedrží, ať se snaží, jak chce.

KKooppeecc  AAllddrroovv  vvee  VVííttkkoovviiccíícchh  zzddoolláávvaallyy  dděěttii  zzee  22..  ––  55..  ttřřííddyy  sskkvvěěllee DDěěttii  zz mmaatteeřřiinnkkyy  aa 11..  ttřřííddyy  nnaa  SSeevveerráákkuu  vv  JJiizzeerrsskkýýcchh  hhoorráácchh

VV  BBŘŘEEZZNNUU psaly děti jenom samé číslice, aby svého Klokana potěšily velice. Příklady z mezinárodní
soutěže Matematický klokan nevypočítal skřítek Školníček, ani když dali hlavy dohromady se žabkou
Márinkou a vránou Jiřinou. Ale děti ze 2. a 3. třídy, které řešily příklady v kategorii Cvrček, si pora-
dily velmi dobře. Nejvíce bodů získali Tomáš Kuka, Karolína Schejbalová a Eliška Rajmonová ze 2. tří-
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dy a Michal Balouš, Kateřina Kalvodová, Daniela Bifarale a Veronika Hrušková ze 3. třídy. V kategorii
Klokan zvítězil Petr Uhlík z 5. třídy a Slávek Vydra a Jindřich Petr ze 4. třídy. Děkujeme paním učitel-
kám, které děti na soutěž připravovaly, a dětem blahopřejeme k úspěchu.

VV  DDUUBBNNUU píše maminka, že vyrostlo dítě
z miminka. A tak si mohlo děťátko i s maminkou
přijít pohrát k zápisu do školky. Přišlo 93 děti-
ček a některé ze sebe vysypaly jméno i s adresou
ještě dříve, než stačil skřítek Školníček otevřít pu-
su. Už se všichni moc těšíme na další školní rok
a krásnou novou školku!

� KK  zzááppiissuu  ddoo  MMŠŠ  ppřřiiššlloo  rreekkoorrddnníícchh  9933  dděěttíí

VV  DDUUBBNNUU jsme si všichni užili také Velikonoční díl-
ny, ze kterých si děti odnesly nádherná zdobená
vajíčka, upletené pomlázky a celou řadu dalších vý-
robků s velikonočními motivy. Děkujeme panu
Zápotockému a Občanskému sdružení JAKA za
vydatnou pomoc při organizaci této báječné ak-
ce. V kronice skřítka Školníčka je mnoho stran po-
malováno obrázky různě zdobených vajíček...

PPoommlláázzkkyy  ssee  dděětteemm  oopprraavvdduu  ppoovveeddllyy  �

Skřítek se velmi potěšil a vůbec se nenudil ani VV  KKVVĚĚTTNNOOVVÉÉMM  ČČTTEENNÍÍ:
o taneční soutěži „O kouzelný střevíc skřítka Školníčka“ (30. 4.) 
o fotbalovém utkání McDonald’s Cupu (14. 5.)
o recitační soutěži „O kouzelnou tužku skřítka Školníčka“ (15. 5.)
o výsledcích zábavných testíků pro rodiče, kteří se přišli podívat do školy ve dnech otevřených dveří (19. 5.)
o jarní škole v přírodě (30. 5. – 6. 6. ZŠ, 6. 6. – 13. 6. MŠ)

VV  ČČEERRVVNNUU pak pečlivě sledoval malé i větší děti při vzdělávacích programech „Indiánská zastavení“
(10. 6.) a „Poznáváme Prahu“ (24. 6.) a zaznamenával, co všechno zajímavého se naučily a prožily,
do své kroniky. Představte si, že vrána Jiřina  musela koupit skřítkovi už druhé pero!
Ale Vy si psát nic nemusíte, stačí se podívat na www.skolapsary.cz!

MMggrr.. MMoonniikkaa  KKrriieeggssmmaannoovváá

Posíláme všem prázdninové přání,
ať na obloze mrak nezaclání,
ať radostný je každý den,
ať zasloužené volno užijem!                                                                z autorské dílny žabky Márinky

Milí čtenáři,
krásné léto, skvělé prázdniny plné dobrodružství a pohodovou dovolenou za všechny malé a velké ze
Sluníčkové školy přeje                                                            MMggrr.. MMiilleennaa  TTrrůůbblloovváá,,  řřeeddiitteellkkaa  šškkoollyy
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Není to tak dávno, kdy se na okraji
každé vesnice pyšnily úly hned
s několika včelstvy. Bohužel včelařů stá-
le ubývá. Ani v Psárech jich není mnoho
a s jedním z nich vznikl náš rozhovor pře-
devším o včelách.

Do roku 1990 bylo v âeské republice 60 000 ãle-
nÛ vãelafiÛ a 800-900 000 vãelstev. Potom vãelafiÛ ra-
pidnû ubylo. Vzniklo trÏní hospodáfiství a vût‰ina vãe-
lafiÛ odpadla.

Stávající stav není zrovna nejlep‰í. Vãely mají to-
tiÏ pro národní hospodáfiství obrovsk˘ v˘znam, z 80
aÏ 90 % se jedná pfiedev‰ím o opylení rostlin a stromÛ
a vzhledem k rozloze na‰í republiky je zapotfiebí 600-
700 000 vãelstev.

Ono se řekne včelařit, ale...
V souãasné dobû získá vãelafi dotaci 150 Kã na

jedno zazimované vãelstvo. 
Jsou zemû, kde vãelafii nedostávají nic, ale cena

medu je mnohokráte vy‰‰í a v˘dûlek je tedy zaji‰tûn.
Na‰e spotfieba medu je v pomûru s ostatními státy ma-
lá. Necelá 0,7 kg medu na jednoho obyvatele za rok.
To Nûmci si uÏ své zdraví jinak hlídají! Jejich spotfie-
ba je o jeden cel˘ kilogram vût‰í. Dbají na své zdra-
ví (aÏ moc) a skupují pfiírodní produkty, byÈ tfiikrát
draÏ‰í neÏ u nás. Medu v‰ak mají ve své zemi málo,

a tak tento produkt dováÏejí od nás. Ná‰ med je jeden
z nej kvalitnûj‰ích ve svûtû. Jak je to moÏné?

Máme totiÏ velmi pfiísné normy na léãení nemoc-
n˘ch vãel. Nesmûjí se u nás pouÏívat antibiotika,
a pokud vãely onemocní morem, v okolí pûti kilomet-
rÛ se vãelstva spalují. V ostatních zemích se léãí mor
antibiotiky.

Není nic hezčího
neÏ huãící úl. Hned je poznat, jak je v nûm Ïivo.

Pan Petr S˘kora doslova „pendluje“ mezi Prahou
a Psáry. PfiestoÏe vãelafií jak sám fiíká krátce, ví
o vãelách hodnû a své zku‰enosti stále zdokonaluje de-
batami se star‰ími, zku‰enûj‰ími vãelafii, i kdyÏ sám
uÏ získané zku‰enosti rozdává dál. Jeho sedmero vãel-
stev zfiejmû ãasem zmûní lokalitu.

A proã jsou jeho vãeliãky tak hodné? KaÏd˘ úl –
tedy kaÏdé jedno vãelstvo -  má kvalitní matku a ta se
uÏ postará o to, Ïe vãely nejsou agresivní.

Stále nám dávají med
Od pradávna nám vãely dávají kvalitní produkt –

med. Na samotném vãelafiení se v podstatû nic nemû-
ní. Nejedná se totiÏ o v˘vojov˘ obor. Pokud se v‰ak nû-
co od minulého století zmûnilo, pak je to rozhodnû tvar
úlÛ. Z hlinûn˘ch hrncÛ a nádob se zaãaly dûlat okras-
né úly ze dfieva. Ve tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch letech 19. sto-
letí se úly zdobily také z ná boÏensk˘ch dÛvodÛ, proto-
Ïe si lidé vãel váÏili. Teorie a praxe ãasem potvrdily, Ïe
vãeliãkám se pravdûpodobnû lépe dafií v rozebíratelném
úle, a tak vznikly souãasné tvary úlÛ.

A proã zrovna úly odli‰ené barevnû? „Pokud cho-
váme dvoje nebo troje vãelstva, vãely asi na barvu ne-
reagují. Nikdy se totiÏ nespletou, protoÏe podle vÛnû
zaruãenû poznají ten svÛj domeãek. Pouze oku ãlovû-
ka snad lahodí pestrá ‰kála barev, tfieba na pojízdném
vãelínu. Pokud v‰ak nûkdo chová v jedné fiadû tfieba tfii-
cet vãelstev, tedy úlÛ, pak uÏ barvení svÛj v˘znam má.“

První zmínky o včelaření
jsou známé z dob starého Egypta a spadají vlast-

nû aÏ do Mezopotámie, do oblasti mezi fiekami Eufrat
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co lidstvo jest



REPORTÁŽ

a Tigris. První koãovní vãelafii vãelafiili v rÛzn˘ch hli-
nûn˘ch nádobách a jak˘chsi plátech. Jednodu‰e nalo-
Ïili úly na loì a putovali po fiece za vãelí snÛ‰kou, za
vãelami a za medem. Takové fiemeslo bylo tenkrát vel-
mi povaÏováno, neboÈ tuto práci dûlali pouze ‰lechti-
ci a knûÏstvo, tzv. lep‰í sorta lidí. KnûÏí fiemeslu vy-
uãovali v klá‰terech a chov vãel ve starém ¤ecku a
¤ímû byl na vysoké úrovni. Vûhlasn˘ uãitel Aristoteles
vytvofiil dokonce i prÛhledn˘ úl, aby mohl studovat Ïi-
vot vãel v úlech. Po krátké dobû mu vãely ono prÛ-
hledné sklo zatmelily neznámou látkou – propolisem.
Posléze onu látku - dnes víme, Ïe propolis – uãenci
vyzkou‰eli a zjistili, Ïe je zdravá. A hned ji pouÏili
k léãení ranûn˘ch vojákÛ.

V Egyptû také zemfielé balzamovali medem.
Napfiíklad Alexandr Velik˘ Makedonsk˘ (356–323 pfi.
n. l.), jenÏ zemfiel na bojovém poli, byl zpût do své
Alexandrie pfieváÏen v rakvi naplnûné medem. To aby
se tûlo udrÏelo a konzervovalo.

UÏ tenkrát v dávn˘ch dobách lidé vyrábûli nápoj
z medu podobn˘ dne‰ní medovinû. Kvasili med
a nápoj z nûj popíjeli. A tak se medovina ze staré ger-
mánské doby dostala aÏ k nám, SlovanÛm.

Pan S˘kora dodává: „S dobou se mûní i nemoci
vãel, úplnû mi to pfiipadá, Ïe vãelky mûní nemoci spo-
leãnû s lidmi. Vezmûte napfiíklad rÛzné typy plísní. Ty
má pomûrnû dost lidí. Ale také vãely jsou nemocné na
urãit˘ druh plísnû. V leto‰ním roce se objevil i mor ce-
l˘ch vãelstev, a to pak nezb˘vá, neÏ cel˘ úl
i s pracovními pomÛckami zniãit spálením. Poctiví
vãelafii to rozhodnû dodrÏují.“

¤íká se, Ïe vãela sbírajíc med, dovede zlikvidovat
ve‰keré ‰kodlivé látky a med je zbaven v‰ech jedÛ.
„Je to tak, doplÀuje pan S˘kora a pokraãuje: „Vãela
má tak citliv˘ organismus, Ïe pokud sebere nûjak˘ jed,
do úlu zkrátka nedoletí, umírá cestou. TakÏe do úlu se
opravdu nedostane nic ‰kodlivého.“

S tím souvisejí i ne‰Èastné postfiiky na polích, kte-
ré kaÏdoroãnû zahubí tisíce vãeliãek. Jasnû jsou dána
pravidla, kdy stfiíkat, a kdy ne. Tedy nikoliv v dobû po-
lední, kdy je nejvíce vãel pfies den v proletu, ale stfií-
kat lze tfieba vpodveãer. Pfiesnû je urãeno mnoÏství
kvûtÛ na urãité konkrétní plo‰e, kdy lze provádût po-
stfiiky. Je aÏ s podivem, kolik zemûdûlcÛ tento zákaz
nerespektuje.

Vãela je rovnûÏ velmi citlivá na radiaãní záfiení a je
nepochybnû prokázáno, Ïe pfied katastrofou jaderné
elektrárny v âernobylu vãely vÛbec nelítaly - tak ho-
dinu ãi dvû - z úlu.  Vãely mají jakési záfiení, jakousi
energii, která by se dala snad i zmûfiit. Podle ní pr˘ po-
znají nebezpeãí. Pro nás je to zcela nepochopitelné
a dodnes vûdecky neobjasnûné.

Je pilná jak včelička
Ve vrcholné sezonû se nachází v úle matka - nej-

cennûj‰í základ úlu, dále nûkolik stovek aÏ tisícÛ trub-
cÛ a tfiicet aÏ padesát tisíc dûlnic. Ty pracují jak ve-
vnitfi úlu, tak venku. Ony tedy nosí vodu, nektar,
propolis…

Vãeliãky mají na zadních noÏiãkách ko‰íãky, do
kter˘ch sbírají sosáãkem pyl. Nektar, kter˘ vysají
z rostliny, uloÏí do svého váãku v tûle, kter˘ je chrá-
nûn˘, takÏe se do medu nedostanou Ïádné ‰patné pfií-
mûsi, pfieletí s ním do úlu a obsah z medního váãku
odevzdají do úlu. Tak letí pilná vãela tisíckrát za den.
Pokud vãela nedoletí a odpoãívá, je to zpÛsobeno tím,
Ïe nesbírá nektar, ale propolis. Z listu nebo z pupenu
ho musí vykousnout, a protoÏe je to pro ni namáhavá
práce, nûkolikrát odpoãívá, neÏ doletí do úlu.

Pokud vãelí královna-matka zemfie, dokáÏou si
vãely vychovat matku novou pouze tehdy, kdyÏ je
v úlu otevfien˘ plod a matka staãila naklást vajíãka.
V jiÏ oplozeném vajíãku utvofienou buÀku roz‰ífií
a zahrnou matefií ka‰iãkou. Vajíãko v matefií ka‰iãce
plave. A protoÏe ka‰iãka obsahuje hormony a fiadu kva-
litních látek, vajíãko pozná, Ïe se má pfiemûnit
v matku. V‰echny vãely – mimo trubce – mají samiãí
zakrnûné vajeãníky,  protoÏe nedostávaly matefií ka‰iã-
ku v poãátcích svého v˘voje. Z tûch vznikly dûlnice.

TakÏe: vajíãko se pfiemûní v matku a pak se oplod-
ní mimo úl. A to je dal‰í záhada. Vûdci nevûdí, jak je
moÏné, Ïe matka, která se vylíhne v úlu a v Ïivotû ne-
byla venku z úlu, pfiesnû ví, kde je v okolí do deseti
kilometrÛ shromaÏdi‰tû trubcÛ, a najde ho.

Vãely nejradûji lítají v prÛmûru dva aÏ tfii kilomet-
ry za pylem. KdyÏ je „pûkná sezona“, pfiinesou den-

23PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJČERVEN 2008



REPORTÁŽ

nû 4-5 kg medu neodpafieného, tedy nektaru, pak ho
zahustí sv˘mi Ïlázami a vznikne med.

Svûtlé medy jsou tzv. nektarové z kvûtÛ. Tmav˘,
pozdûji toãen˘, tzv. druh˘ med je medovicov˘
a pochází z v˘mû‰ku m‰ic Ïijících na listnat˘ch
a jehliãnat˘ch stromech. Oba dva medy jsou velmi
kvalitní. I ten svûtl˘, jenÏ krystalizuje velmi brzo.
Obsahuje víc pylÛ, více vitaminÛ, ménû cukrÛ. Tento
med je vhodn˘ pro malé dûti, star‰í lidi a pacienty po
operacích. Tmav˘ med se doporuãuje zase lidem tr-
pícím na angíny, neboÈ obsahuje více pryskyfiic, pro-
polisÛ.

Dají se chovat i čmeláci?
V tomto oboru jsou mistfii Holanìané. Je to zemû

skleníkÛ a vãely do nich mají tûÏk˘ pfiístup. Dále se
tam pûstují napfiíklad plodiny jako okurka, a ta má
dlouh˘ kalich. Právû ãmelák s dlouh˘m sosákem je za-
potfiebí k jejich opylení. Holanìané mají malé ãmelá-
ãí úlky, se kter˘mi koãují po celé zemi. Je to docela
dobrá investice. 

âmeláci mají podobné spoleãenství jako vãely,
s tím rozdílem, Ïe nepfiezimují spoleãnû jako celek.
âmeláãí dûlnice zemfiou a oplozené zb˘vající matky
zalezou na zimu nûkam pod mech nebo do zdi. Po zi-
mû vyletí a hledají nov˘ domov. Jakmile tedy na jafie
uvidíte prvního velkého ãmeláka, jedná se stoprocent-
nû o matku. Pak uÏ záleÏí na tom, chceme-li chovat
ãmeláky. Chytneme matku, dáme ji do úlu vystlaného
vlhk˘m mechem, pfiidáme tro‰ku medu a ponecháme
dva tfii dny zavfienou. Pokud se matce úl zalíbí, po vy-
pu‰tûní se vrátí a zaloÏí dal‰í generaci ãmelákÛ.

Pokud ne, máte smÛlu.
Pozor na alergii

Alergie na bodnutí vãelou neb˘vá vÏdy pravidlem.
Jsou v‰ak pfiípady, kdy po jednom bodnutí do‰lo
k udu‰ení. Nûkter˘m vãelafiÛm to nevadí, ale lidé, kte-
fií se poprvé seznámí se vãelami, by rozhodnû mûli b˘t
opatrní. Stane se, Ïe i zcela imunní vãelafi se na vãelí
bodnutí mÛÏe postupem doby stát alergick˘m,
a naopak. Pfiesto osobnû doporuãuji nepodceÀovat prá-
ci u vãel.

Alergii na vãelí produkty má pfiibliÏnû 1 % lidí,
jedná se pfieváÏnû o alergii na propolis. Staãí na zá-
pûstí trochu natfiít propolisové tinktury nebo masti.
Pokud se do 15 minut objeví zarudnutí, zcela jistû se
propolisu vyhnûte.

Než okusíte sladkou lahodnou lžičku
medu, vzpomeňte na včeličky. Ostatně
medu lze v domácnosti hojně a rozmanitě
použíti. Medem potíráme chléb ke snída-
ni, přidáváme jej do perníku, používáme
k výrobě medoviny, sladí se jím čaj
i káva a znamenité služby má při nemo-
cích z nachlazení. Náplast z medu
a mouky hojí rychle rány a bolesti zevní.
Mléko s medem ku dobrému spaní jest
zdrávo podávati. A posledním módním
hitem je masíčko do růžova
a křupavoučka opečené pomašlované
pravým nepajcovaným medem. 

Text: Monika Kábová
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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

INZERCE



INZERCE
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CYKLO EMAP PÍSNICE   
AKCE - ČERVEN !!!

KE KOUPENÉMU KOLU NAD 10 TIS.
MOŽNOST

PŘIKOUPENÍ PŘILBY S 30% SLEVOU

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4,tel.261911452 
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Ot.doba Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá10-18, So 9-14          
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno



TIP NA VÝLET

INZERCE

Zelená turistická znaãka: Jílové-
Radlík-Libefi
Modrá turistická znaãka: Zahofiansk˘

potok-Jílové-Libefi
Zelená znaãka vede z Jílového sever-

ním smûrem. Projdeme Radlíkem a cestou
sestoupíme k Zahofianskému potoku. Z lesa
vyjdeme na okraji Libfie u gotického kos-
tela sv. Jiljí ze 14. století. A odtud je více
moÏností putování po modré znaãce.

Jdeme-li po proudu (Libefi, Libfiice
u Davle, 8 km),
dojdeme z Libfie  aÏ do Zahofian, kde nás

pod nimi zavede cesta do lesa a dále pokra-
ãujeme podél potoka. Asi po 2 km od
Zahofian se údolí více zúÏí a pfiiblíÏíme se
k chatové osadû Havaj u Petrova. Údolím
se dá projít mezi zastavûn˘mi chatami aÏ
do Libfiice u Davle.

Jdeme-li proti proudu (Libefi,
Kostelec U KfiíÏkÛ, 8 km),
pak pÛjdeme proti proudu Zahofianského

potoka, cesta nás povede okrajem lesa oko-
lo chat aÏ k rybníku Mord˘fika, kde se mÛ-
Ïeme vykoupat. Dál pak vede cesta do Psár.
Za vesnicí vede do lesa, pak zaãne stoupat
do Sulic a odtud pfies pole vede do Kostelce
U KfiíÏkÛ. V této obci mÛÏeme zhlédnout
kostel sv. Martina.

Zaãneme a ukonãíme v˘let v letovisku
Davle, 12 km
Dal‰í moÏností  je dopravit se do Davle

a z ní vyjít po ãervené smûrem Libfiice.
Budeme míjet star˘ ocelov˘ most pfies
Vltavu, kter˘ slouÏil jako pû‰í lávka. Most
v‰ak zaÏil i období slávy, kdyÏ si zahrál ve
váleãném filmu Most u Remagenu.
V Libfiici pak odboãíme na modrou
a projdeme se cel˘m Zahofiansk˘m údolím.
Jako v celém okolí, i zde se velmi intenziv-
nû tûÏilo zlato, stopy po jeho získávání jsou
patrné po celé jeho délce. Dnes v‰ak cel˘
tok Zahofianského potoka lemují jiÏ zmínû-
né chaty. U Borské lávky pak odboãíme na
zelenou, která nás dovede do Petrova. Na
zelené zÛstaneme je‰tû chvíli a spustíme se
prudk˘m klesáním aÏ k Ïelezniãní zastávce,
odkud je uÏ kousek podél Sázavy a ãervená
nás dovede zpût do Davle. PfiestoÏe je bfieh
Sázavy lemovan˘ chatami i rybáfii, cesta po-
dél fieky je uklidÀující a krásná.

Podrobn˘ itineráfi vãetnû turistick˘ch mapek
najdete na www.vyletnik.cz/turisticke-trasy
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Z různých tras si můžeme vybrat opět hezké výlety.
Tentokráte se vypravíme

Zahořanským údolím

Pronájem karavanu 

o velikosti mobilního domu 

na Nové Živohošti u nádrže

Sla py, 150 m od vody

info na tel.: 739 690 667 

nebo na 

prochazka.jircany@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22000088

VV  ččeerrvvnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::
Jiří Slabihoudek a Marcela Kabátová.

VV  ččeerrvveenneeccii oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::
Otakar Nejedlý, Hana Slabihoudková a Marie Skřivanová.

Gratulujeme všem oslavenkyním a oslavencům a přejeme mnoho
zdraví, štěstí. 
Oslavte výročí v pohodě a mějte se - nejenom v ten slavný den -
dobře.                                                                      

Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

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

KAM ZA KULTUROU

Regionální Muzeum
v Jílovém u Prahy

Muzeum je otevfieno dennû
mimo pondûlí (pokud není
svátkem):
9 – 12 a 13 – 16 hod., 
ãerven – srpen 9 – 17 hod.

Program:
26. 4. – 22. 6. 2008
OSOBNOSTI JÍLOVSKA
Komorní v˘stava vûnovaná 120. v˘roãí naroze-
ní spisovatele Jana Morávka. V̆ stava bude za-
hájena v sobotu 26. 4. 2008 v 10.00 hodin kfitem
knihy, dosud nepublikované epické básnû  KDE
SE V MùSTù JÍLOVÉM ¤ÍKÁ NA PODOLÍ.

31. 5. – 27. 7. 2008
ABY U NÁS NEHO¤ELO
V̆ stava vûnovaná obûtavé práci hasiãÛ okresu
Praha-západ.

28. 6. – 12. 10. 2008 
ZLATO V SRDCI EVROPY
V̆ stava vûnovaná 40. v˘roãí ukonãení tûÏby
zlata v historicky nejv˘znamnûj‰ím zlatorudném
revíru v âR v Jílovém u Prahy. 

Doprovodný program:

19. 7. 2008 
*MUZEJNÍ POTLACH
JiÏ tfietí setkání pfiíznivcÛ trampské písniãky. 
Muzeum si vyhrazuje právo zmûny!



KAM ZA KULTUROU

·TOLA sv. JOSEFA
duben–fiíjen: SO, NE, svátky 10–17 hod. 
ãervenec–srpen: také úter˘-pátek 13–17 hod. 
listopad–bfiezen: pro pfiedem objednané skupi-
ny nad 7 osob.

·TOLA HALÍ¤E
Po dobu rekonstrukce do odvolání uzavfieno.
Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí (po-
kud není svátkem): 9–12 a 13–16 hod., ãerven
aÏ srpen 9–17 hod.
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Dětem 

Máme pro vás hádanky, to abyste si museli
lámat hlavinky! Tak jdeme na to! ¤e‰ení
najdete na této stranû dole.
Malé dûti: namalujte savce, které znáte. 
Vût‰í dûti: vypi‰te co nejvíce savcÛ.
Víte, co jsou to antonyma?
Zkuste vytvofiit antonymum ke slovu pfiítel.
Zkuste vytvofiit antonymum ke slovu pûknû.

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

NEDùLNÍ PROGRAM DùTÍ
Marek, ·imon, Petr, Luká‰ a Hanu‰ byd-

lí s rodiãi ve stejném ãtyfiposchoìovém do-
mû, kaÏd˘ v jiném patfie. 
Byla nedûle. Luká‰e vzali na náv‰tûvu

k babiãce. Marka na kluzi‰tû, Hanu‰ se tû-
‰il do zoo a Plátal ze 3. patra ‰el plavat do
bazénu. Mlynáfi ze 4. patra byl s otcem na
kopané. Mlynáfi se nejmenuje ·imon. ¤e-
hákovi z pfiízemí nebyli na kluzi‰ti. Ve dru-
hém patfie bydlí Hradil.
Urãete jména, poschodí a nedûlní ãin-

nost této pûtice, kdyÏ víme, Ïe jeden z nich
má iniciály ze dvou stejn˘ch písmen. Není
to Du‰ek.

¤e‰ení – Pfiijela pouÈ (duben 2008)
Jandák Fanda 12 let vysoké houpaãky
Kroupa Jirka 9 let kolotoã
Ko‰nar Toník 14 let bufit
Zíka Bedfiich 16 let stfielnice

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

¤e‰ení ze strany 29 a 32:
2. Napfiíklad: pes, koãka, prase, my‰, velryba…
3. Antonyma jsou slova opaãného  (protichÛd-
ného) v˘znamu.
4. Napfiíklad: nepfiítel.
5. Napfiíklad: o‰klivû, hnusnû.

¤E·ENÍ SUDOKU:

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY:

9 6 2 7 3 4 1 8 5

7 3 1 8 5 6 2 4 9

5 4 8 9 2 1 3 6 7

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

3 8 6 2 1 7 9 5 4

6 1 9 4 7 8 5 3 2

8 5 3 1 9 2 4 7 6

2 7 4 3 6 5 8 9 1

S P O R T U J T E



PROBLEMATIKA ODPADŮ

z nûhoÏ mÛÏete uÏ velmi rychle vytvofiit rybku
– nákres 6.

Obû pfiední poloviny papíru zahnete dovnitfi
aÏ k pfiíãné ose – nákres 7R.

Jeden rÛÏek mÛÏete ohnout tak, aby vám po
sloÏení vytvofiil prsní ploutve nebo vousy – ná-
kres 6R.

Veliké ploutve nastfiihnete – nákres 8R.
Nemusí b˘t ani stejné, ani jejich okraje nemusí
b˘t rovné – nákres 9R.

A ten, kdo by chtûl mít meãouna, musí od-
stfiihnout kousek okrajÛ ploutví a podle potfieby
je ohnout.

Pfiilepením vousÛ z nití nebo nastfiíhan˘ch
kouskÛ papíru vytvofiíte dal‰í druhy ryb. Právû
proto se rybky hodí i k sestavování pohybliv˘ch
závûsn˘ch ozdob – to uÏ necháme na va‰í fan-
tazii a umûní.

Pfií‰tû: skládáme jefiába.
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Velké množství figur, stejně tak ja-
ko ryba, kterou dnes budeme sklá-
dat, začíná nejdřív horizontálním
a pak vertikálním skládáním. Tomu -
to postupu říkáme stanové skládání.
A opět skládáme pečlivě. 

Jak začít?
Pfiipravte si ãtverec a skládejte stan, nejdfií-

ve podle obrázku 1 a 2.
Potom sestavíte men‰í ãtverec – obrázek 3.
Vzniklé ãtvrtiny papíru rozloÏíte stejnû vza-

du i vpfiedu do stran – obrázek  4 a 5.
Tak vznikne polotovar ve tvaru stanu,

ORIGAMI
2. část: Tentokrát slíbená rybka 

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Recyklace mobilních telefonů 
se vyplatí, ale…

Mobilní telefon je nejcennějším druhem elektroodpadu a jedním
z nejvýnosnějších zdrojů drahých kovů. Jejich hodnota v každém mo-
bilu je přibližně jeden dolar – jde zejména o zlato.



PROBLEMATIKA ODPADŮ

Podle spoleãnosti ASEKOL, která se zab˘-
vá organizací sbûru a recyklací vyslouÏil˘ch
elektrozafiízení, se bohuÏel jen málokter˘ mobil
se opravdu dostane k recyklaci. Celosvûtovû jde
jen o nûkolik procent, vût‰ina skonãí na sklád-
kách nebo zemích tfietího svûta. NejenÏe jsou tak
nadbyteãnû vytûÏovány pfiírodní zdroje, ale do
pÛdy a ovzdu‰í se navíc dostanou ‰kodlivé lát-
ky, které mobily rovnûÏ obsahují.

Loni bylo podle odhadÛ ABI Research celo-
svûtovû prodáno 1,2 miliardy mobilÛ, pfiiãemÏ
60 % z nich nahradilo staré pfiístroje. Ty vût‰i-
nou konãí na skládkách nebo jsou dále prodá-
vány do zemí tfietího svûta. Americká organiza-
ce Environmental Protection Agency (EPA) loni
podrobila 34 druhÛ mobilÛ testÛm, které simu-
lovaly skládkové podmínky. Ze v‰ech unikalo
nebezpeãnû vysoké mnoÏství olova, prÛmûrnû
17krát pfiekraãující povolenou hranici v USA.
Kromû olova v‰ak mobily obsahují i dal‰í
nebezpeãné materiály jako kadmium, rtuÈ,
beryllium, PVC a dal‰í. Prodej mobilÛ do
Afriky aAsie sice umoÏÀuje prodlouÏit jejich Ïi-
votnost, ale protoÏe v tamních podmínkách ne-
existuje infrastruktura pro efektivní sbûr
a recyklaci elektroodpadu, skonãí telefony je‰-
tû daleko hÛfie. Celosvûtovû tedy dochází
k recyklaci pouh˘ch nûkolika procent mobilÛ.   

Podle rok a pÛl starého v˘zkumu neziskové
spoleãnosti ASEKOL jsou mobilní telefony vÛ-
bec nejãastûji obnovovan˘m elektrospotfiebi-
ãem. Roãnû jej vymûní kaÏd˘ ãtvrt˘ âech. Více
neÏ 70 % lidí navíc mobil nevyfiadí kvÛli ne-

funkãnosti. „Mobily tvofií spolu s digitálními fo-
toaparáty, poãítaãi a monitory skupinu elektro-
zafiízení, které se rozvíjejí nejrychleji. âastûji
neÏ ostatní spotfiebiãe tedy podléhají zkáze
z dÛvodÛ technologické nedostateãnosti
a estetick˘ch zmûn. K jejich likvidaci tedy do-
chází, pfiestoÏe je‰tû fiadu let mohou dobfie slou-
Ïit. BohuÏel  jen málo z nich se opravdu
k recyklaci dostane,“ fiíká zástupce
z kolektivního systému ASEKOL.

Jak už jsme se zmínili, 
mobil obsahuje znaãné mnoÏství drah˘ch ko-

vÛ, zejména zlato. Vût‰ina svûtov˘ch zásob zla-
ta a mûdi je v‰ak tûÏena v otevfien˘ch dolech,
z nichÏ uniká kyanid a kyselina sírová. Podle od-
hadÛ tûÏba zlata potfiebného pro jeden telefon ge-
neruje 100 kilogramÛ odpadu. KdyÏ nûkdo vy-
hodí mobil do popelnice, zbyteãnû zatûÏuje
Ïivotní prostfiedí. Nedojde tak k jeho recyklaci,
takÏe toxické kovy a dal‰í nebezpeãné materiá-
ly v nûm obsaÏené uniknou a budou ohroÏovat
na‰e zdraví. Zamezení recyklace navíc podporu-
je nadbyteãnou tûÏbu pfiírodních materiálÛ. Proã
nákladnû dolovat hluboko v zemi, kdyÏ mÛÏeme
potfiebné látky získat daleko lehãí cestou?

Stejnû jako ve svûtû i v âR konãí drtivá vût-
‰ina drobn˘ch spotfiebiãÛ v popelnicích. 

Spoleãnost ASEKOL, s.r.o., je nezisková
spoleãnost, která provozuje kolektivní systém
zpûtného odbûru elektrozafiízení. V prosinci ro-
ku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem Ïi-
votního prostfiedí âR jako jedin˘ systém pro
zpûtn˘ odbûr historick˘ch elektrozafiízení
v oblastech v˘poãetní, telekomunikaãní
a kanceláfiské techniky, spotfiební elektroniky,
hraãek a vybavení pro voln˘ ãas a sport (tj. sku-
piny 3, 4, a 7). ASEKOL má uzavfieny smlouvy
o zfiízení míst zpûtného odbûru s více neÏ 2700
mûsty a obcemi a 1187 servisy, opravnami
a prodejnami elektro. 
TTeeddyy  nneezzaappoommeeÀÀttee,,  ÏÏee  ii ddrroobbnnáá  eelleekkttrroozzaa--

fifiíítteenníí,,  mmoobbiillnníí  tteelleeffoonnyy,,  eelleekkttrriicckkéé  hhrraaããkkyy,,  aallee
ii mmaalléé  ssppoottfifieebbiiããee  mmoohhoouu  nnaa‰‰ii  oobbããaannéé    ooddeevvzz--
ddaatt  vvee  SSbbûûrrnnéémm  ddvvoofifiee  PPssáárryy..

Dal‰í informace najdete na www.asekol.cz.
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU

2 7 3

3 8 5 2 4

5 3

1 9 6 7 2

4 2 1 3

8 6 7 5 4

9 2

5 3 9 2 7

6 5 8

POMŮCKA:
TIONYL
ASS

ZÁKOP DRUH
SOVY SÍLA POLOMĚR

ČÁST
VOZU

PLAVIDLO PSÍ
JMÉNO VĚZENÍ NORMA

ZKRATAKA KRÁVA

PEVNINA
OBKLOPENÁ
VODOU

1 4 ANGLICKY
BANKA
PRÁDELNÍK

ČÁST
LODĚ

ŽOLÍK

BARVA

7 9 MPZ
RIMUNKSA
RADIÁL

OČNÍ
LÉKAŘ

3 STAHOVACÍ
ZÁVĚS
VOJENSKÉ
SESKUPENÍ

5

DRUH
OŘECHU

2 MOHUTNÝ
CELEK
60 KUSŮ

PŘEDLOŽKA
ŠKODLIVÝ
MOTÝLEK

ČÁST 
OBLEKU
PTÁK

PROUDĚNÍ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI
BELGIE

MPZ
MALTY

ELEKTRODA
ŘÍMSKY
1001

8 CHEM.ZN.
SODÍKU
PŘEDLOŽKA

PRACÍ
PRÁŠEK

ŘEMENY
JEDNOTKA
VÁHY

CHEM. ZN.
UHLÍKU

ČÁST
ROSTLINY SPOJKA HUSPENINA

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9  


