SLOVO ÚVODEM
Milí ãtenáfii,
blíÏící se podzimní sychravé
dny na sebe nenechají
dlouho
ãekat, i kdyÏ je
leto‰ní
poãasí
velice promûnlivé
a nikdy nevíme,
zdali bude sluneãno, ãi de‰tivo. Ale
tak uÏ to b˘vá, Ïe si s námi poãasí zahrává
podle svého. Nám pak nezbude, neÏ se tepleji oblékat, chodit s paraplátky nad hlavou
a zase se tû‰it na dal‰í rok a teplé léto.
Faktem v‰ak je, Ïe letos jsme si teplíãka uÏili úplnû v‰ichni. Ale je mnoho tûch, co mají
rádi podzim s jeho barevnou ‰kálou

a chladnûj‰í dny, mnozí se urãitû tû‰í také
na lyÏafiskou sezonu. Inu co dodat: kaÏdému po jeho chuti.
Náv‰tûvní den v psárské matefiské ‰kole
byl úspû‰n˘ a její „znovuotevfiení“ se tû‰ilo
oblibû nejen dospûl˘ch, ale pfiedev‰ím dûtí.
Pfiiná‰íme ãlánky a fotografie, na nichÏ
mÛÏete vidût, kdo v‰echno byl pfiítomen slavnostnímu otevfiení.
Nejen ‰kola je pro nás dÛleÏitá. âasopis
pfiiná‰í také podrobnou zprávu dvou sborÛ
dobrovoln˘ch hasiãÛ, policie a pí‰eme
i o nové Montessori ‰koliãce. Pro pobavení tu máme krátkou reportáÏ z psího salonu a samozfiejmû nebudou chybût kfiíÏovka
a sudoku. Tak nezapomeÀte lu‰tit a posílat
ãlánky i fotografie.
Monika Kábová

● paragrafy ● zákony ● na poslední chvíli ● paragrafy ● zákony ●
Nové občanské průkazy (OP)
UÏ jen krátká doba zb˘vá obãanÛm k v˘mûnû obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do roku
2003. Platnost tûchto prÛkazÛ konãí 31. 12. 2008. Staré „obãanky“ tedy pfiestanou platit
uÏ v lednu, pozor by si mûli dát zejména fiidiãi. Povinnost zbavit se star˘ch OP nafiizuje
Evropská unie z dÛvodu bezpeãnosti. Nové OP budou mít poãítaãovû ti‰tûnou fotografii
a budou vyrábûny tak, aby se daly obtíÏnû padûlat.
Za v˘mûnu se neplatí. PrÛkazy si nemusí vymûÀovat lidé narození pfied 1. lednem 1936,
ti je mají na dobu neomezenou. Více na stranû 19.

Letos oživil Šrotozemšťana
hejtman Stfiedoãeského kraje Petr Bendl. Jedná se o akci oÏivení sochy z elektroodpadu a cílem
happeningu bylo pfiesvûdãit âechy, Ïe se vyslouÏilá elektrozafiízení nemají házet do popelnic ãi
na skládky, ale nosit je na sbûrná místa. To jim má pfiipomínat právû socha z elektroodpadu –
·rotozem‰Èan, kterou stavûl v Praze u Andûla letos uÏ potfietí systém ASEKOL. Jak jsme se uÏ
zmínili, socha vznikla pfiedev‰ím z vyslouÏil˘ch elektrozafiízení, která pfiiná‰ejí sami obãané.
O tom, Ïe povûdomí o tfiídûní a recyklaci vyslouÏil˘ch elektrozafiízení mezi âechy stoupá, svûdãí trval˘ nárÛst sbûru v posledních letech. Zatímco v roce 2006 se podafiilo vybrat necelé dva
kilogramy elektrodpadu na obyvatele, loni objem vzrostl na 2,5 kg. Evropská unie letos poÏaduje sbûr alespoÀ ãtyfi kilogramÛ na osobu. O E-boxu v Psárech ãtete na str. 11.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 4-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného dne 18. 6. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ č. 34/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Volí
předsedou kontrolního výboru Pavla Otrubu.
II. Volí
dalšího člena kontrolního výboru Stanislava
Beka.
USNESENÍ č. 35/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Jmenuje
pracovní skupinu, která připraví podklady
(vlastnické poměry, soulad s ÚPnSÚ Psáry-D.
Jirčany, přístupnost a připravenost pozemků,
časový harmonogram realizace a možnosti
zajištění finančních zdrojů a další důležité
podklady) pro posouzení alternativních
návrhů na výstavbu základní školy, ve složení: Milan Vácha, Ing. Štěpánka Nezmarová,
PhDr. Bedřich Taláb.
USNESENÍ č. 36/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se závěrečným účtem obce Psáry za rok
2007 bez výhrad.
USNESENÍ č. 37/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uvolnění finanční částky 21.152 mil. Kč na
financování podílu žadatele při podání žádosti na OPŽP o dotaci na akci „Psáry- výstavba ČOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“,
která bude rozložena v letech 2008-2010.

II. Schvaluje
uvolnění finanční částky pro rok 2008 ve
výši 781 tis. na akci „Psáry-výstavba ČOV
II. etapa, IS vodovod a kanalizace“.
III. Schvaluje
promítnutí této částky do rozpočtu obce na
rok 2008.
USNESENÍ č. 38/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění sběru, přepravy, využívání
a odstraňování směsného komunálního
odpadu pro obec Psáry“, zadávanou podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon”), v otevřeném zadávacím
řízení, zahájeném oznámením uveřejněným
v „Informačním systému o zadávání veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém“ dne
21. 4. 2008 pod evidenčním číslem VZ
60016675 a rovněž v Úředním věstníku
Evropské unie dne 22. 4. 2008 pod značkou 2008/S 78-105873.
II. Rozhoduje
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona a v souladu s výsledkem hodnocení
nabídek o výběru nejvhodnější nabídky
výše uvedeného zadávacího řízení následovně:
jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka uchazeče, která se umístila na prvním místě v pořadí hodnocení nabídek, tj.
nabídka uchazeče:
Sdružení
firem RUMPOLD-P, s.r.o.,
a RUMPOLD, s.r.o.
na dalších místech pořadí se umístily:
na druhém místě nabídka uchazeče K o m wag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
na třetím místě nabídka uchazeče
.A.S.A., spol. s r.o.,
PSÁRSKÝ
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ZE ZASTUPITELSTVA
na čtvrtém místě nabídka uchazeče A V E
CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
III. Pověřuje
(1) starostku Janu Valáškovou, aby v souladu
s ustanovením § 81 odst. 2 zákona oznámila rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry
o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu
bodu II. tohoto usnesení všem uchazečům
o veřejnou zakázku,
(2) starostku Janu Valáškovou k přezkoumání
a rozhodnutí o případných námitkách podaných v zadávacím řízení,
(3) starostku Janu Valáškovou k úkonům
zadavatele, které jsou stanoveny v § 82
a § 83 zákona.
IV. Ukládá
starostce Janě Valáškové uzavřít smlouvu
s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku v rámci zadávacího řízení,
resp. postupovat v souladu s ust. § 82
zákona.
USNESENÍ č. 39/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ záměr prodeje pozemků parc. č. 645/7
o výměře 9 m² a 645/8 o výměře 45 m2,
vše v k.ú. Dolní Jirčany,
2/ záměr prodeje pozemku parc.
č. 854/17 o výměře 41 m², v k.ú. Psáry.
USNESENÍ č. 40/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry a Jitkou
Šárkovou. Předmětem smlouvy jsou pozemky parc. č. 631/36 o výměře 4 m², parc.
č. 631/37 o výměře 59 m² a část „a“ oddělená z pozemku parc. č 631/1 o výměře
11 m², vše k.ú. Psáry, za cenu celkem
88 800 Kč.
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II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 41/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
č. lV-12-6301104/1 mezi obcí Psáry (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení, provoz, údržba a opravy kabelového vedení na pozemcích parc. č. 7,
378/1, 380/3, 645/1, 660/1, 683, 692,
vše k.ú. Dolní Jirčany.
II. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
č. lV-12-6300106/1 mezi obcí Psáry (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení, provoz, údržba a opravy kabelového vedení na pozemcích parc. č. st. 15,
st. 19, 408, 645/1, 692,vše k.ú. Dolní Jirčany.
III. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. lP-126001253/2 mezi obcí Psáry (povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je
strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 141/92, k.ú. Dolní Jirčany.
IV. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-1260003168/2 mezi obcí Psáry (povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je
strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 664/1, k.ú. Dolní Jirčany.
V. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.
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USNESENÍ č. 42/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Psáry (oprávněný) a Zuzanou
Makovcovou (povinný). Předmětem smlouvy
je úprava právních poměrů v souvislosti
s výstavbou vodovodního a kanalizačního
zařízení, které bude umístěno pod povrchem
pozemku parc. č. st. 12, k. ú. Psáry, ve vlastnictví povinného.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 43/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
nové názvy ulic v Dolních Jirčanech ul. Příčná (vedle ul. Krátké) a ul. Rovná (lokalita
Skalka) a ve Psárech ul. Chrpová (lokalita Za
Zahradami).
USNESENÍ č. 44/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Psáry č. 6/2006, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry.
II. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 8/2006,
o hospodaření se splaškovými odpadními
vodami vč. důvodové zprávy.
III. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Psáry č. 7/2005, o místním

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí obce.
USNESENÍ č. 45/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 17N07/81 uzavřené mezi obcí Psáry
a Pozemkovým fondem ČR, jehož předmětem je zvýšení ročního nájemného za pozemek parc. č. 465/331, k.ú. Dolní Jirčany na
částku 1347 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.
USNESENÍ č. 46/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
proplacení faktur dle předloženého soupisu.
starostka
Jana Valášková

místostarostka
Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Ing. Vladimír Kadeřábek
„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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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 5-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného dne 13. 8. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ č. 47/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
2. rozpočtové opatření obce Psáry pro rok
2008 – navýšení o 2 885 608 Kč.
USNESENÍ č. 48/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
pořízení změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů (ÚPnSÚ) Psáry a Dolní Jirčany
z vlastního podnětu podle § 44 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
II. Pověřuje
Radu obce a zástupce stavební a územně
plánovací komise (Ing. Šimeček) k tomu, aby
spolupracovali s pořizovatelem změny č.5
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany jako „určený
zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.
III. Ukládá
Obecnímu úřadu oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry
pořídit změnu č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany s výzvou občanům obce a vlastníkům
pozemků a staveb na území obce, že je
možno uplatňovat ve stanovené lhůtě návrhy na pořízení změny ÚPnSÚ Psáry a Dolní
Jirčany podle § 46 odst. 1 stavebního zákona, s tím, že obec může podmínit jejich pořízení částečnou úhradou nákladů podle § 45
odst. 4 stavebního zákona.
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USNESENÍ č. 49/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 4/2008, o hospodaření se splaškovými
odpadními vodami vč. důvodové zprávy.
USNESENÍ č. 50/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi
obcí Psáry a Arcibiskupstvím pražským.
Předmětem smlouvy je budoucí odkup
pozemku parc. č. 621/4, k.ú. Dolní Jirčany,
za cenu 40 000 Kč o výměře 1240 m2.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 51/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění darovací smlouvy mezi obcí Psáry
(obdarovaný) a Miloslavem Mikulášem (dárce). Předmětem smlouvy je bezplatný převod
pozemku parc. č. 343/82, k.ú. Dolní Jirčany, o výměře 211 m2.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 52/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Psáry (oprávněný) a Ing. Petrem
Jungem (povinný). Předmětem smlouvy je zřízení a provozování přípojek vodovodu
a kanalizace přes pozemek parc.č.
577/25, k.ú. Dolní Jirčany, za jednorázovou úhradu 500 Kč.
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II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 53/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) a manželi Chudomelovými (kupující).
Předmětem smlouvy je pozemek parc.
č. 645/7 o výměře 9 m², k.ú. Dolní Jirčany,
za cenu 10 800 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 54/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se vzdáním se zástavního práva k pozemku
parc. č. 465/356, k.ú. Dolní Jirčany.
USNESENÍ č. 55/5-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávu pracovní skupiny o výsledku prověření variantních možností umístění nové
budovy školy v obci.
starostka
Jana Valášková

místostarostka
Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Ing. Vladimír Kadeřábek
„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.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 15 -2008 konaného dne 21. ãervence
2008 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 96/15-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Richardem Martínkem – pozemek parc.
ã. 587/8, k.ú. Psáry, za cenu 327 200 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 97/15-2008
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/ Richardu Martínkovi – pozemek parc.
ã. 587/8, k.ú. Psáry
RO Usnesení ã. 98/15-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení smlouvy o zabezpeãení sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu pro obec Psáry vã. dodatku
k této smlouvû, jehoÏ pfiedmûtem je stanovení
ceny na rok 2009.
RO Usnesení ã. 99/15-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a EkoEko, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a zaji‰tûní inÏen˘rské ãinnosti na akci
„Psáry- roz‰ífiení âOV“ za cenu celkem 803 250
Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
PSÁRSKÝ
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Z RADY
RO Usnesení ã. 100/15-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry
ã. 16 -2008 konaného dne 4. srpna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 101/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Ing. Petrem a Ing. Václavou Drahotov˘mi – pozemek parc. ã. 603/11, k.,ú. Psáry,
za cenu 201 600 Kã.
II. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Ing. Davidem ·turcem – pozemky parc.
ã. 115/4 a st. 44/5, k.,ú. Psáry, za cenu
156 600 Kã.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Drahomírou Rakovou – pozemek parc.
ã. 127/3, k.,ú. Psáry, za cenu 100 000 Kã.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.
RO Usnesení ã. 102/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
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a M3D Production, s.r.o. – pozemek parc.
ã. 465/52, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu 1 milion
332 600 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 103/16-2008
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 Drahotov˘m – pozemek parc.
ã. 603/11, k. ú. Psáry,
2/ Ing. Davidu ·turcovi- pozemky parc.ã. 115/4
a st. 44/5, k. ú. Psáry,
3/ Drahomífie Rakové – pozemek parc.ã. 127/3,
k. ú. Psáry,
4/ M3D Production, s.r.o.,- pozemek parc.
ã. 465/22, k. ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 104/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a Jifiím
Hladíkem. Pfiedmûtem smlouvy je oprava
a údrÏba vefiejného osvûtlení v obci Psáry za
cenu 12 000 Kã mûsíãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 105/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. schvaluje
Znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a Stfiedoãeskou údrÏbou komunikací, s.r.o.
Pfiedmûtem smlouvy je zhotovení chodníku
v ul. DláÏdûná a povrchové úpravy komunikace v ul. K LÛÏku za cenu celkem 660 573 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
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RO Usnesení ã. 106/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku k pojistné smlouvû mezi obcí
Psáry a Generali, a. s. Pfiedmûtem je
nav˘‰ení pojistné hodnoty majetku obce budovy a vybavení matefiské ‰koly ãp. 155.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
RO Usnesení ã. 107/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo mezi obcí
Psáry a Unicen, s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je
úprava termínÛ pro pfiedání projektové dokumentace a zaji‰tûní inÏen˘ringu ke stavebnímu
povolení na akci „Rekonstrukce rybníka Junãák“.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
RO Usnesení ã. 108/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo mezi obcí
Psáry a Open Solution, s.r.o.
Pfiedmûtem dodatku je úprava termínÛ pro
vytvofiení www prezentace s editaãním
rozhranním pfiístupn˘m pfies internet.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.
RO Usnesení ã. 109/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou nabídkou Rady obce Jesenice
a jejím v˘bûrem zhotovitelÛ na opravu komunikací Houbová firma Comatel – za cenu celkem 451 236 Kã, pfiiãemÏ podíl obce Psáry
pfiedstavuje 70 % z tûchto celkov˘ch nákladÛ,
a na opravu komunikace v ul. Dolnojirãanské

firma Viro za cenu celkem 2 162 711 Kã, pfiiãemÏ podíl obce Psáry pfiedstavuje 50 %
z tûchto celkov˘ch nákladÛ.
RO Usnesení ã. 110/16-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. souhlasí
S proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry
ã. 17 -2008 konaného dne 11. srpna
2008 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 111/17-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
cenovou nabídku na zhotovení EZS v M· za
celkovou cenu 65 516 Kã bez DPH s firmou
Vlastimil ·imeãek.
RO Usnesení ã. 112/17-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová
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Co se v obci udělalo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stûhování ve‰kerého vybavení zpût do M·.
DOKONâENÍ REKONSTRUKCE A NÁSTAVBY M·.
Oprava oplocení M· vã. nov˘ch vrat a nátûrÛ.
Oprava pískovi‰tû v M· vã. v˘mûny písku.
Úpravy prostor pro 1. tfiídy Z· v budovû ã.p. 13 na návsi v Jirãanech.
Oprava komunikace v ul. K LÛÏku.
Oprava komunikace v ul. V Tfie‰Àovce.
Oprava de‰Èové a spla‰kové kanalizace v lokalitû U Studny v Jirãanech a zahájení kolaudaãního fiízení na tuto stavbu.
Kolaudace inÏen˘rsk˘ch sítí (4. a 5. etapa v˘stavby) v ulicích: DláÏdûná, Na
Kopeãku, Pod Skalou, Kutná, Slepá, V Tfie‰Àovce, Hlavní+Horní, SportovcÛ.
MontáÏ zahradního domku v M·.
Dfievûné oplocení kontejnerÛ pro tfiídûn˘ odpad na návsi v Jirãanech i v Psárech.
Vybudována ‰achta de‰Èové kanalizace v ul. Jílovské u ã.p. 15.
Sekání trávy.
Úklid autobusov˘ch zastávek.
Profiezávání vûtví u cest.
Jana Valá‰ková, starostka obce

Dûkujeme V‰em obãanÛm za vyplnûní anketních lístkÛ pfii pfiípravû Strategického plánu rozvoje obce.

Technický pracovník
Obecnímu úfiadu se podafiilo najít náhradu na místo technického pracovníka za zesnulého ing. V. Kadefiábka. Je jím
ing. Miroslav Vítkovsk˘, kter˘ je zamûstnancem Obecního úfiadu od 1. 9. 2008.
Vzhledem k tomu, Ïe bydlí v na‰í obci jiÏ 30 let, lze o nûm
hovofiit jiÏ jako o „starousedlíkovi“, kter˘ zná nejen prostfiedí obce, ale z vût‰í ãásti i na‰e obãany. V novém
zamûstnání jistû uplatní své mnohaleté zku‰enosti
z pfiedchozího pracovi‰tû. Vûfiíme, Ïe se rychle zapracuje
do problematiky vypl˘vající z ãinnosti obce, zejména styk
s obãany a fie‰ení jejich problémÛ a poÏadavkÛ. Jeho hlavní náplní práce je fiízení pracovní ãety, zaji‰Èování chodu
obce po technické stránce, zastupování zájmÛ obce pfii stavebních fiízeních, jako jsou kolaudace a místní ‰etfiení, ale
také kontrola nad provádûním staveb, kdy obec je stavebníkem aj.

10

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2007

Z OBCE
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Psáry na svém zasedání dne 13. 8. 2008 schválilo pořízení změny č. 5 ÚPnSÚ (územní plán) obce Psáry v rozsahu celého území obce Psáry, tj. katastrální území Psáry a Dolní Jirčany. Termín pro podání návrhů a podnětů je do 10. listopadu 2008. Veškeré návrhy předkládejte na
předepsaném formuláři, který je možno získat na OÚ Psáry či na internetových stránkách www.psary.cz.
Návrhy na změnu územního plánu může podat každý občan nebo vlastník
nemovitosti v obci Psáry. S dokumentací ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany je možno
se seznámit během stanovené lhůty na OÚ Psáry a také na internetových stránkách obce.

E-box lidem usnadní třídění
drobných elektrozařízení
Na‰e obec se ve spolupráci se spoleãností ASEKOL rozhodla usnadnit obãanÛm tfiídûní vyslouÏil˘ch mal˘ch elektrozafiízení. KaÏd˘ obãan má nyní moÏnost zanést star˘ mobil,
kalkulaãku, telefon, drobné poãítaãové vybavení, discman nebo MP3 pfiehrávaã na obecní úfiad a zdarma se ho zbavit vyhozením do pfiipravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístûn
na chodbû v pfiízemí budovy OÚ. Kolektivní systém ASEKOL následnû zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci. Podrobnosti o tfiídûní elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.

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 a v sobotu od 8.30–14 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, nebo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.
PSÁRSKÝ
ŘÍJEN 2007
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Sluníčková škola
a školička
JiÏ nûkolik posledních let hledali pfiedstavitelé obce Psáry fie‰ení jak uspokojit poptávku po
umístûní dûtí v matefiské ‰kole, a vefiejnû na
narÛstající problém upozorÀovali. KdyÏ se
bûhem této doby skuteãnû neustále zvy‰oval
poãet dûtí, u kter˘ch jsem musela z dÛvodu
nedostatku voln˘ch míst vydávat rozhodnutí
o nepfiijetí do matefiské ‰koly a kdyÏ se potvrdil
pfiedpoklad nárÛstu poãtu narozen˘ch dûtí
v obci, bylo jasné, Ïe zv˘‰ení kapacity matefiské
‰koly je nejrozumnûj‰ím fie‰ením.
Budova základní ‰koly v ulici Hlavní 12 je
plná, a protoÏe po dlouh˘ch letech bylo tfieba
otevfiít ve ‰kolním roce 2008/2009 dvû I. tfiídy,
nemohli jsme poãítat s tím, Ïe v budovû Hlavní
12 zÛstane alespoÀ jedna tfiída matefiské ‰koly,
a tak bylo rozhodnuto – a na tomto místû bych
chtûla upfiímnû podûkovat tûm pfiedstavitelÛm
obce, ktefií za tímto rozhodnutím stáli a kter˘m
se podafiilo získat i finanãní prostfiedky, - Ïe
pÛvodní matefiská ‰kola v ulici PraÏská 155
naroste o jedno podlaÏí, získá nov˘ kabát

Stûhování do matefiské ‰koly 18. 8. 2008
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Takhle budova matefiské ‰koly vypadala 8. 2. 2008

i zrekonstruované pÛvodní interiéry a krásné
moderní vybavení. Co to znamenalo pro nás,
zamûstnance ‰koly?
Bylo to v listopadu loÀského roku, kdy probûhla akce, které dodnes fiíkáme „kulov˘ blesk“.
Od informace, Ïe je tfieba vyklidit matefiskou
‰kolu v PraÏské 155, do zahájení stavby uplynulo jen nûkolik dní, kdy jsme zajistili náhradní
prostory pro dvû tfiídy (z toho jednu v Domovû
Laguna), zmûnu stravování, sbalili pomÛcky
a ‰kolní potfieby, urãili prostor, kam se v‰echno
vãetnû nábytku pfiestûhuje, a s pomocí pracovníkÛ ãety obecního úfiadu jsme matefiskou ‰kolu
vyklidili tak, aby mohly stavební práce zaãít.
Dal‰í horké chvilky jsme zaÏívali v prÛbûhu
prázdnin, zejména v srpnu, kdy se vzhledem
k dokonãovacím stavebním pracím musely
upravovat termíny dodávek a montáÏe nábytku
i vybavení ‰kolní jídelny. Podlahy ne a ne
vyschnout, 18.-19. 8. se pokládalo lino a pak to
‰lo ráz naráz – úklid, nábytek, v˘zdoba a zase
úklid, je‰tû drobné úpravy, poslední natírání
zábradlí a plotÛ, a kdyÏ jsme 28. 8. 2008 (ty
osmiãky byly ‰Èastné) pfiivítali kolem 250
náv‰tûvníkÛ pfii dni otevfien˘ch dvefií pfied zahá-
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Den otevfien˘ch dvûfií, matefiská ‰kola 28. 8. 2008

jením ‰kolního roku, odmûnou nám byla slova
vyfiãená i napsaná o tom, Ïe na‰e Sluníãková
matefiská ‰kola je opravdu krásná.
Dne 1. záfií si dûti pfiestfiihly pásku za úãasti
starostky Jany Valá‰kové, pana Václava Nováka a paní Lucie Kubalo‰ové, a protoÏe tfiídy
máme barevné, kaÏd˘ vûdûl, kam patfií – Brouãci do tfiídy oranÏové, Mot˘lci do tfiídy zelené,

Ptáãata do tfiídy modré a Sluníãka, jak jinak, do
tfiídy Ïluté.
A paní starostka jiÏ musela spûchat, protoÏe
nás ãekalo i pfiivítání obou tfiíd na‰ich prvÀáãkÛ
v objektu Hlavní 13, kde se pfies léto také bouralo a stavûlo, aby byly tfiídy, ‰atny i zázemí tak,
jak to má b˘t.
Pfieji v‰em dûtem i jejich rodiãÛm, aÈ se jim
u nás líbí. AÈ jsou spokojené také paní uãitelky
i dal‰í zamûstnanci ‰koly, ktefií nad rámec sv˘ch
pracovních povinností odvedli velk˘ kus práce.
K bájeãnému pfiístupu tûch nov˘ch zamûstnancÛ matefiské, ale i základní ‰koly, ktefií dobrovolnû pfii‰li o nûkolik dnÛ dfiíve, neÏ jim stanovila
pracovní smlouva, nebo tûch, ktefií pfiedãasnû
ukonãili dovolenou, aby ve fini‰i pomohli,
k tomu snad není co dodat.
Sluníãkovou pohodu v‰em ãtenáfiÛm pfieje
Mgr. Milena TrÛblová
fieditelka ‰koly

INZERCE
Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

V O D A - T O P E N Í - P LY N
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, rekonstrukce rozvodů, železo, měď, revize
ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

„ Koloniál MARCELA“
Jílovská 66, 252 44 Psáry
Tel. 606 332 600
prodej potravin
sazka
dobíjení GSM telefonů
platby SIPO
vstupenky do Sazka arény
denní tisk
otevřeno Po–Pá 7.00–18.00 hod.
So
7.00–12.30 hod.
Objednávky denních nákupů přes
internet kolonialpsary@seznam.cz.

VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
PSÁRSKÝ
ŘÍJEN 2007
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JOSEF VACEK: Chci, aby naše zákony
skutečně sloužily společnosti
Boufilivé události konce roku 1989 zmûnily od
základu Ïivot mnoha lidem. To, co platilo je‰tû pfied
t˘dnem, bylo minulostí, za své braly Ïivotní plány,
zku‰enosti se nabíraly za pochodu. Na vlastní kÛÏi to
pfied devatenácti lety zaÏil i dne‰ní námûstek stfiedoãeského hejtmana Josef Vacek, kter˘ se zapojil do ãinnosti pfiíbramského Obãanského fóra. Tehdy je‰tû
netu‰il, Ïe politika se stane jeho posláním. V r. 1990
byl zvolen za tehdej‰í âeskoslovenskou stranu lidovou do pfiíbramského zastupitelstva a stal se mûstsk˘m
radním. O rok pozdûji se stal starostou Pfiíbrami
a v této funkci pracoval jedenáct let aÏ do listopadu
2002. Poté dva roky zastával funkci radního Stfiedoãeského kraje pro sociální vûci. Po volbách v r. 2004
do krajského zastupitelstva se stal statutárním námûstkem hejtmana Petra Bendla a v této funkci pracuje
doposud.
V leto‰ním volebním roce kandiduje do Senátu ve
volebním obvodu ã. 18 Pfiíbram. ZároveÀ je leadrem
koaliãní kandidátky KDU-âSL a SNK-ED, která pod
názvem Koalice pro Stfiedoãesk˘ kraj usiluje o hlasy
obãanÛ pfii volbách do krajského Zastupitelstva Stfiedoãeského kraje.
Josef Vacek je 23 let Ïenat˘, má dvû dûti a jako
praktikující katolík vyznává konzervativní hodnoty.
Mnoho politikÛ odchází uplatnit svoje zku‰enosti
a kontakty do soukromé sféry a vydávají se na podnikatelskou dráhu, dal‰í pracují v lukrativních pozicích
jako odborní poradci apod. Josef Vacek se v‰ak rozhodl v politice zÛstat. Jak sám fiíká, pokusí se „získané znalosti” vyuÏít v Senátu Parlamentu âR. „Právû
v horní komofie Parlamentu mohu získané znalosti
dobfie uplatnit, pfiedev‰ím pfii tvorbû nov˘ch zákonÛ
tak, aby vycházely z reálného Ïivota a skuteãnû slouÏily lidem. Mnohokrát jsem se setkal se zákony
a vyhlá‰kami, které se s Ïivotní praxí pfiíli‰ nepotkaly. Do Senátu ov‰em nekandiduji pouze z tohoto dÛvodu. Pokud budu do horní komory zvolen, chci maximálnû vyuÏít senátorské kfieslo i k prosazování zájmÛ
Stfiedoãeského kraje. Domnívám se, Ïe tímto zpÛsobem se pÛsobení v Parlamentu a zároveÀ v regionální
politice mÛÏe velmi dobfie doplÀovat,” prohlásil Josef
Vacek. „Devatenáct let v komunální a regionální politice je skuteãnû velmi dlouhá doba. ZároveÀ jde
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o práci nesmírnû vyãerpávající. Na druhé stranû touto praxí ãlovûk získá mnoÏství zku‰eností, které jsou
nepfienosné. MÛÏe je úspû‰nû uplatnit pfii v˘konu své
funkce a pfii rozhodování o dÛleÏit˘ch vefiejnoprávních
projektech. I z tohoto dÛvodu jsem se rozhodl zatím
v politice zÛstat,” dodal.
O tom, Ïe nejde o pouhou frázi, svûdãí
i skuteãnost, Ïe v minulosti stál u zrodu mnoha
v˘znamn˘ch akcí. „Jako b˘val˘ starosta napfiíklad velmi rád vzpomínám na dokonãení rekonstrukce Svatohorsk˘ch schodÛ v Pfiíbrami, které byly v dezolátním
stavu po poÏáru v r. 1978, a které se nám podafiilo
v první polovinû devadesát˘ch let zachránit. Jde
o velmi v˘znamnou barokní památku, která je dÛleÏitou souãástí známého poutního místa Svatá Hora,”
usmál se Josef Vacek. Velmi dÛleÏit˘m projektem pro
vefiejnost byla zdafiilá privatizace 11 tisíc bytÛ
v Pfiíbrami, která pfiispûla k obnovû bytového fondu
a zároveÀ udûlala ze v‰ech stávajících nájemníkÛ
majitele. Stál i u ojedinûlého prvenství, které uÏ nikdy
nikdo nepfiekoná a které âesko zafiadilo mezi moderní evropské zemû. „Za svého pÛsobení na kraji se nám
podafiilo jako prvním v republice odstranit v‰echna
kritizovaná klecová a síÈová lÛÏka v zafiízeních sociální péãe. Jednalo se o dÛleÏit˘ a zlomov˘ krok
v sociálních sluÏbách, neboÈ pouÏívání tûchto lÛÏek
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bylo bûÏnou praxí minul˘ch desetiletí,” fiíká s hrdostí.
„Podafiila se nám vlastnû celá série mimofiádnû pozitivních vûcí. Zmizela lÛÏka, zmûnilo se my‰lení
odborného personálu a udûlali jsme první krok ke
zmûnû Ïivota klientÛ na‰ich sociálních ústavÛ,” pokraãoval Josef Vacek.
Îe ‰lo skuteãnû o v˘znamn˘ poãin, potvrzuje i to,
Ïe v návaznosti na nûj se rozbûhly dal‰í projekty,
napfiíklad chránûné sociální bydlení, které dává ‰anci
velké skupinû tûchto lidí pfiejít z ústavÛ do normálního Ïivota. „Velkou radost mi proto pfied nûkolika dny
udûlalo rozhodnutí ministra Neãase o dofinancování
stfiedoãesk˘ch sociálních sluÏeb. Dodateãná ãástka ve
v˘‰i 150 milionÛ korun perfektnû zajistí pro tento rok
v‰echny organizace jak krajské, tak nestátní, které
poskytují potfiebné sociální sluÏby,” nezakr˘vá radost
Josef Vacek.
„KdyÏ se podafií podobná vûc, tak v takovém okamÏiku ãlovûk zapomene na v‰echny problémy a obtíÏe
pfii vyjednávání. I pro takové okamÏiky zÛstávám
v politice, a to pfiestoÏe jsou krátké a pomûrnû vzácné,” dodal.
Práce politika je nikdy nekonãícím maratonem.
Dobfie to ví i Josef Vacek, kter˘ uÏ dnes plánuje celou
fiadu projektÛ zásadního v˘znamu. Za nejdÛleÏitûj‰í
v sociální oblasti povaÏuje zaji‰tûní financování pro
poskytovatele sociálních sluÏeb na nûkolik let dopfiedu, a to bez ohledu na jejich právní subjektivitu. „Individuální projekty, které pfiipravujeme ve Stfiedoãeském kraji, tuto vûc umoÏní. Jde o oblast sociální
prevence, vzdûlávání sociálních pracovníkÛ a o romskou problematiku. Jejich realizace umoÏní získání
nûkolika stovek milionÛ ze zdrojÛ EU nejménû po
dobu ãtyfi let. Tím u‰etfiíme na‰í pokladnû znaãné
finanãní prostfiedky, a ty pak bude moÏné pouÏít pfiedev‰ím na obnovu stávajících sociálních zafiízení zfiizovan˘ch krajem,” vysvûtlil námûstek hejtmana.
Velmi dÛleÏitá je i v˘stavba a dokonãení nového
domova seniorÛ v Lysé nad Labem. „Zahájení této
stavby v objemu 170 milionÛ je ov‰em prozatím blokováno nesmysln˘mi poÏadavky nejmenovaného
obãanského sdruÏení, které se snaÏí v‰emi prostfiedky
v˘stavbû domova zabránit. Velkou v˘zvou je pro mû
transformace stávajících pobytov˘ch zafiízení pro
mentálnû a zdravotnû postiÏené. SnaÏíme se pro tyto
lidi vybudovat chránûné byty a domy, a tím od základu zmûnit a zkvalitnit jejich dosavadní styl Ïivota,”
fiíká Josef Vacek. „První úspûchy v tomto smûru
zaznamenáváme v na‰ich zafiízeních v Kladnû, Smeã-

nû, âeském Brodû a Ledcích – ·ternberku. Pokud se
mi podafií dokonãit tyto projekty, budu velmi spokojen˘. Regionální politika má na rozdíl od vysoké jednu velkou v˘hodu: ãlovûk ãas od ãasu vidí na vlastní
oãi v˘sledek své práce, a to je velmi dÛleÏitá motivace,” dodal.
¤ada obãanÛ se k ãeské politické scénû staví
s jistou nedÛvûrou. A jak se v této atmosféfie cítí
samotn˘ politik? „Demokratická spoleãnost se bez
klasick˘ch politick˘ch struktur neobejde. Není to lehké, ale je tfieba ãas od ãasu pfiekonat skepsi
a pfiipomenout si minulost. âetl jsem kultovní dílo
Ferdinanda Peroutky Budování státu. Tam jsou
podrobnû zaznamenány a popsány podobné obtíÏe,
které provázely vznik a v˘voj dnes obdivované první
âeskoslovenské republiky. A pfiesto mûli tehdej‰í
obãané nûkdy pocit, Ïe za starého Rakouska bylo lépe
a kritizovali tehdej‰í politickou reprezentaci,” zamyslel se Josef Vacek. „Tato doba v‰ak dala na‰im dûjinám dvû nejskvûlej‰í vládní sestavy, které na‰e zemû
v demokratické historii mûla. Vládu ministerského
pfiedsedy Kramáfie a vládní kabinet „národní obûti“
generála Eliá‰e. Chci vûfiit, Ïe tento pfiíklad ukazuje,
jak se historie opakuje a její v˘voj jde moÏná po spirále,” uzavfiel Josef Vacek.
Námûstek hejtmana Stfiedoãeského kraje pro sociální vûci Mgr. Josef Vacek se vyuãil elektromontérem
pro pfiíbramské uranové doly, vystudoval stfiední prÛmyslovou ‰kolu a pracoval jako technik provozu
ve Stfiedoãesk˘ch energetick˘ch závodech Praha.
Pozdûji vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK
v Praze. V listopadu 89 se angaÏoval v pfiíbramském
Obãanském fóru. V r. 1990 byl zvolen za tehdej‰í âSL
do pfiíbramského zastupitelstva a stal se mûstsk˘m
radním. O rok pozdûji se stal starostou Pfiíbrami
a v této funkci pracoval jedenáct let aÏ do listopadu
2002. Poté dva roky zastával funkci radního Stfiedoãeského kraje pro sociální vûci. Po volbách v r. 2004
do krajského zastupitelstva se stal statutárním námûstkem hejtmana Petra Bendla a v této funkci pracuje
doposud. Leto‰ní volební rok povaÏuje za v˘zvu a
kandiduje do Senátu ve volebním obvodu ã. 18 Pfiíbram. ZároveÀ je leadrem koaliãní kandidátky KDUâSL a SNK-ED, která pod názvem Koalice pro Stfiedoãesk˘ kraj usiluje o hlasy obãanÛ pfii volbách do
krajského zastupitelstva Stfiedoãeského kraje.
Josef Vacek je 23 let Ïenat˘, má dvû dûti a jako
praktikující katolík vyznává konzervativní hodnoty.
PSÁRSKÝ
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Z OBCE

Září 2008
Mezníky v historii školy mateřské i základní
Po bohatû nav‰tíveném dnu otevfien˘ch
dvefií koncem srpna se doãkala roz‰ífiená
a zrekonstruovaná budova matefiské ‰koly
19. záfií i slavnostního otevfiení za úãasti
v˘znamn˘ch hostÛ vãetnû zástupcÛ celostátní
i regionální politické reprezentace. Takovou
se‰lost na‰e obec nepamatuje. A byl k ní nejeden velk˘ a radostn˘ dÛvod: Jednak samozfiejmû dvojnásobná kapacita ‰kolky a krásné nové
vybavení pro dûti. Ale také ukonãení 315 let
dlouhé historie malotfiídní ‰koly v Dolních Jirãanech. A aby bylo jasno: Neskonãilo to zavfiením ‰koly, jak se váÏnû r˘sovalo je‰tû pfied
5-10 lety, naopak postupn˘mi stavebními úpravami pfiipravila obec tfiídy pro právû pfiicházející silné roãníky nov˘ch ‰kolákÛ. TakÏe bylo
moÏno letos otevfiít nejen pût oddûlen˘ch roãníkÛ, ale dokonce i dvû první tfiídy. A to bylo
dal‰í POPRVÉ v historii na‰í základní ‰koly.

Po vystoupeních zástupcÛ obce následoval
krátk˘ proslov ministra Kalouska a zdravice
senátora Oberfalzera. Ti ocenili dílo, které se
obci podafiilo vykonat, a vyjádfiili uspokojení
nad dobfie vynaloÏen˘mi prostfiedky a pan senátor potvrdil dlouholetou spjatost s obcí
i regionem. Posteskl si, Ïe paradoxnû v dÛsledku
pfiekotného demografického v˘voje vypadlo
z jeho senátorského obvodu zatím Jílovsko, se
ztrátou na‰í obce by se nerad smifioval. Nakonec vystoupila krátce i fieditelka základní
a matefiské ‰koly Milena TrÛblová.

Budova matefiské ‰koly i její okolí pro‰lo
pfied oslavou posledními kosmetick˘mi úpravami, od páteãního brzkého rána navíc pfied ní
vyrÛstaly stany, pfiístfie‰ky i pódium a pfied desátou se celé okolí zaplnilo auty pfiijíÏdûjících hostÛ. Z nich nejvíce vyãníval nejen v˘znamem, ale
i postavou ministr financí Miroslav Kalousek.
Slova úvodem se ujala moderátorka Renata
Kuková, mezi hosty ji pozornû sledoval i její
manÏel Pavel, vÏdyÈ i jejich dûti nav‰tûvují na‰i
‰kolu. Po ní vystoupila starostka Jana Valá‰ková, která pfiedev‰ím podûkovala v‰em, ktefií se
o rekonstrukci zaslouÏili. V první fiadû ministrovi financí za desetimilionovou dotaci z MF
âR a zastupiteli panu Václavu Novákovi, kter˘
dokázal v jednáních ministerstvo pfiesvûdãit
o prospû‰nosti a nutnosti podpory. Poté vystoupil místostarosta Jifií Janata, za jehoÏ starostování pfiíprava projektu zaãala. Vyzdvihl dlouhole-

Projevy vystfiídal zpûv a tanec v provedení
ÏákÛ základní ‰koly. Na nácviku se podílely paní
uãitelka Dusbabová a vedoucí skupiny popbaletu Majka Piskofiová-Veselá, která navíc dûti
úãinkující na nádvofií temperamentnû fiídila. Pak
se hosté po skupinkách odebrali na vlastní prohlídku zrekonstruovan˘ch i nov˘ch tfiíd matefiské ‰koly. V kaÏdé tfiídû dûti hostÛm pfiedvedly,
co se ve ‰kolce uÏ nauãily. Kromû zpívání
a tancování se dostalo i na hádanku, kterou pan
ministr vyfie‰il a pfiidal i bonmot, takÏe se prokázalo, Ïe opravdu dává pozor a není my‰lenkami nûkde na odpoledních jednáních s ministry
o rozpoãtu. Paní fieditelka v nejvût‰í Ïluté tfiídû
s nejkrásnûj‰ím v˘hledem podûkovala panu
·imkovi za dar od nadaãního fondu Nadûje tfietího tisíciletí ve v˘‰i 300 tisíc korun, za kter˘
byla tato tfiída vybavena. Pan ·imek pozdûji pfii
prohlídce nové keramické dílny vyjádfiil nejlé-
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t˘ zájem mnoh˘ch hostÛ o dûní v obci, jmenovitû uvedl senátora Jifiího Oberfalzera. Podûkoval v‰ak i tûm politick˘m reprezentantÛm, ktefií si do na‰í obce nalezli cestu vÛbec poprvé,
jako napfiíklad námûstkynû hejtmana pro ‰kolství a voln˘ ãas Dagmar Noh˘nková.
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pe svoji spokojenost s vynaloÏením daru, kdyÏ
paní fieditelce pfiislíbil zakoupit keramickou pec,
která zatím chybí.
Program pokraãoval neformální konverzací
na rautu pfied budovou, kde hosté ocenili nejen
perfektní organizaci této akce, ale hlavnû viditelnou dlouhodobou ãinnost obce pro rozvoj
‰kolství. Zejména pravidelní náv‰tûvníci ‰kolních i obecních akcí potvrzovali viditelnû správn˘ trend, kter˘m se ‰kola i ‰kolka ubírají,
a ocenili spojení osvíceného zastupitelstva se
schopn˘m vedením ‰koly.

Kdo se přišel podívat
na otevření MŠ
Centrální orgány:
Miroslav Kalousek, ministr financí, KDU-âSL
Jifií Oberfalzer, senátor, ODS
Eva Tylová, fieditelka âeské inspekce Ïivotního prostfiedí, SZ
Jifiina Tichá, fieditelka Odboru pfied‰kol.
a základního vzdûlávání M·MT
Ondfiej Jakob, mluvãí ministerstva financí
Stfiedoãesk˘ kraj:
Josef Vacek, statutární námûstek hejtmana,
KDU-âSL;
Dagmar Noh˘nková, námûstkynû hejtmana
pro ‰kolství, ODS
Region:
Milan Pánek, starosta obce Jesenice, a dal‰í
zastupitelé obce Jesenice
zástupci dobrovoln˘ch spolkÛ

Komu poděkovala paní starostka, kdo se o školku zasloužil
• ministru financí Miroslavu Kalouskovi
a radnímu Václavu Novákovi, kter˘ vedl
s MF v‰echna jednání
• minulému zastupitelstvu, které jiÏ od roku
2005 pfiipravovalo projektovou dokumentaci i stavební povolení
• fiediteli Domova Laguna Ladislavu Adámkovi a jeho nadfiízenému Josefu Vackovi,
námûstku hejtmana Stfiedoãeského kraje, za

pÛlroãní poskytnutí azylu pro M·
• fieditelce Z· a M· Milenû TrÛblové a celému
jejímu pracovnímu kolektivu za zaji‰tûní
provozu M· a Z· za ztíÏen˘ch podmínek
a ãastou práci aÏ do veãerních hodin
• stavební firmû Jifiího P˘chy
• zesnulému Vladimíru Kadefiábkovi, kter˘ se
aktivnû na rekonstrukci podílel

Hlavní teze z projevu
místostarostky
• Ministerstvo financí pomohlo obci podruhé.
Poprvé pfied ãtyfimi roky prominutím ãásti
dluhÛ uvolnilo obci ruce. Ta je vyuÏila ke
splacení více neÏ 20 mil. zbytku dluhu, ale
i k pfiípravû a realizaci jiÏ tfietího projektu,
kaÏd˘ v rozsahu 25-30 mil. (âOV, inÏen˘rské sítû, M·).
• Dostavba M· je akce nejviditelnûj‰í, nejradostnûj‰í, ale i nejsloÏitûj‰í kvÛli shánûní
penûz. S vybavením stála 27 mil. Kã, 10 mil.
dotace z MF, obec dala 17 mil. Kã vãetnû
pÛjãky 9 mil. Kã.
• Obec dala miliony i do oprav a roz‰ífiení ‰koly základní. Poãet dûtí v Z· se od roku 2005
zdvojnásobil na víc neÏ sto dûtí. NárÛst
nebyl dÛsledkem nástupu siln˘ch roãníkÛ, ty
jsou ve vûku pfied‰kolním, n˘brÏ v˘hradnû
zv˘‰ením dÛvûry ve ‰kolu.
• Investice do ‰kolství nekonãí: Nastupující
silné roãníky si vynutí bûhem 2-3 let roz‰ífiení ‰koly, obec pfiipravila projekt pfiístavby,
je vydané ÚR i podána Ïádost o dotaci do
Regionálního operaãního programu. Za 4-5
let nebude staãit ani to, bude nutná dostavba
druhého stupnû ‰koly. To bude akce za víc
neÏ sto miliónÛ, je tfieba hledat souãinnost
s Krajem a ministerstvy.
Výrok pana ministra Kalouska: „Ze zkušenosti vím, že se občas někam dá miliarda
a pak jsme poněkud rozpačití, kam vlastně přišla. Tady za těch deset miliónů vzniklo něco jasně viditelného, užitečného a potřebného. Je zřejmé, že se peníze dobře vynaložily.“
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SDH DOLNÍ JIRČANY

Požární sport a letní výjezdy
DÛkladná teoretická a fyzická pfiíprava
na‰ich hasiãÛ se nám vyplatila v letních mûsících tohoto roku. Po klidnûj‰ím jarním období jsme zaznamenali markantní nárÛst v˘jezdÛ oproti minul˘m mûsícÛm roku.
Spadlé stromy po vichfiici, poÏáry
a technické zásahy jsou nejãastûj‰ími událostmi,
pfii kter˘ch zasahovala na‰e jednotka. Samozfiejmû jsme nevynechali ani Ïádn˘ ze závodÛ
v poÏárním sportu. âas jsme si na‰li i na dvacetiãtyfihodinovou stáÏ na hasiãské stanici
v Jílovém u Prahy.
Dal‰í samozfiejmostí byla na‰e aktivní úãast
na dûtsk˘ch dnech.

První velkou událostí byla Stfiedoãeská
krajská soutûÏ v poÏárním sportu v Nymburku.
V této dvoudenní soutûÏi probíhají nejdfiíve atletické disciplíny a druh˘ den je provedena (královská) disciplína poÏární útok. Z jednotlivcÛ se
nejlépe umístnil Jan Pfiibyl a poÏární útok se
nám podafiilo opût vyhrát. Celkovû jsme obsadili ãtvrté místo.
Zajímavé zpestfiení pfiinesla noãní poÏární
soutûÏ v obci Sloup. S poÏárním útokem se zaãínalo po setmûní, osvûtlen byl pouze start
a cílová ãára. V konkurenci 13 druÏstev jsme
obsadili krásné první místo.
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Zaãátkem prázdnin jsme pfiedvádûli svou
ãinnost na dûtsk˘ch dnech v Dolních Jirãanech
a v Lukách pod Medníkem. Velkou pozornost
v Lukách vzbudila na‰e ukázka poskytování
laické první pomoci. Byla zámûrnû urãena pro
obãany, jelikoÏ toto velmi dÛleÏité téma je ve
spoleãnosti nepochopitelnû opomíjeno.

Mnoho času jsme strávili
u výjezdů
Zaãátkem prázdnin jsme zasahovali pfii poÏáru dodávky ve Zlatníkách, dále jsme profiezávali v okolních obcích spadlé stromy po vichfiici.
Velk˘m problémem pro nás byla obtíÏná prÛjezdnost v chatafisk˘ch osadách. Vzrostlé stromy, úzké uliãky a ‰patnû zaparkované automobily nám dûlají mnoho starostí. ProdluÏuje se tak
doba dojezdu jednotky na místo události
a zvy‰uje se nebezpeãí z prodlení.
Opravdu za humny byl ná‰ zásah pfii poÏáru v kovodílnû v Dolních Jirãanech. Místo události bylo skoro naproti hasiãské zbrojnici.
Zásah byl tedy proveden spoleãnû se zamûstnanci velice rychle a zabránilo se tím dal‰ím ‰kodám.
Dvakrát jsme vyjiÏdûli na poÏár lesa. Nejdfiíve do Psár, poté na Radlík. Na‰tûstí se jednalo jen o malá ohniska poÏáru.
Nebezpeãí pfiedstavoval poÏár plastov˘ch
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kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad v Jirãanech. Shofiely celkem ãtyfii. PoÏár se v‰ak pfienesl na dfievûnou ohradu a následnû na plynovou pfiípojku
obchodu a restaurace. Uzavfieli jsme pfiívod plynu a povolali plynárenskou pohotovost. Plynomûr byl Ïárem zniãen, stejnû jako kontejnery.
Velké starosti nám dûlají zásahy v Jirãanech.
Dne 7. záfií jsme likvidovali poÏár dodávkového automobilu na jirãanské návsi. Po návratu
jednotky na základnu jsme byli vzápûtí vysláni
k poÏáru stodoly, taktéÏ na návsi. Oba poÏáry se
nám podafiilo velice rychle lokalizovat
a následné likvidovat. Vy‰etfiovatel je oba oznaãil za úmyslnû zaloÏené. BohuÏel nám práci do
pfiíjezdu policie ztûÏovali zvûdavci a osoby pod
vlivem alkoholu.
Poslední událostí byl plan˘ poplach 9. 9.
2008 v Libfii, kde se jednalo o nahlá‰ené pálení
dfieva.
Pfii v‰ech tûchto událostech nejãastûji spolupracujeme s profesionálními hasiãi z Jílového.
Rádi jsme vyuÏili nabídku stáÏe na stanici
Hasiãského záchranného sboru v Jílovém, kterou jsme absolvovali ve dvou termínech koncem

srpna. Byla pro na‰e pfiíslu‰níky velk˘m pfiínosem. Bûhem sluÏby jsme se zúãastnili odborného ‰kolení, v˘cviku, údrÏby techniky, sportovní pfiípravy a také zásahu pfii dopravní nehodû.
O tuto praxi je mezi na‰imi hasiãi velk˘
zájem pro zajímavé poznatky ze sluÏby. RovnûÏ
má tato praxe velk˘ vliv na rozvoj
a zdokonalování na‰ich hasiãÛ. Získané zku‰enosti uplatÀujeme v praktické ãinnosti na‰í
v˘jezdové jednotky obce.
Starosta SDH Dolní Jirãany
Miloslav Burián

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ NA POVINNOU VÝMĚNU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Podle nařízení vlády je stanovena povinnost do 31. 12. 2008 vyměnit
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 12. 2003.
Termín podání žádosti: nejpozději do 30. 11. 2008
Místo podání žádosti: MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19,
Praha 2 nebo na OÚ Jesenici.
Doklady potřebné k podání žádosti: vyplněná žádost, 1 fotografie (35 x
45 mm), příp. další (oddacím listem, děti do 15 let rodnými listy, tituly
doložit diplomy...).
Výjimka: Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje
na občany narozené před 01. 01. 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou a mají v něm vyznačeno, že jsou občany České republiky.
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Vážení a milí
spoluobčané,
hasiãi v Psárech se do podvûdomí
obyvatel dostali pfiedev‰ím jako organizátofii kulturních ãinností probíhajících v obci, a to masopustním rejem
poãínaje, pfies pálení ãarodûjnic, dûtsk˘ den a Mikulá‰kou nadílkou pro
dûti konãe.
JenÏe ono to tak úplnû není v‰echna Cisterna po opravû
ãinnost, která se ve sboru odehrává.
Málokdo ví, Ïe s podporou obce byla zakoupena 4. 2. 2008 od SDH Nov˘ Knín star‰í hasicí cisterna, kterou se rozhodli ho‰i pfiestavût, zmodernizovat na akceschopnost a nároky dne‰ních v˘jezdÛ a do 30. 4. 2008 se povedlo zafiadit vozidlo do poplachového plánu Stfiedoãeského kraje.
Jen pfii pfiestavbû cisterny bylo odpracováno nejménû 1000 brigádnick˘ch hodin, a to ve voln˘ch
chvílích, odpoledne po práci, o sobotách i nedûlích. Aby se cisterna ve‰la do stávají zbrojnice, musela b˘t i ta upravena. Také tam na‰i ãlenové odpracovali dal‰ích 500 hodin brigádnû.
KdyÏ vyjet hasit, musí b˘t také v ãem. PoÏární v˘jezdovou v˘stroj sboru zaplatil ‰tûdr˘ sponzor Union Lesní brána, a. s., a to není levná záleÏitost. Dále bylo potfieba zajistit ‰kolení celé v˘jezdové jednotky od HZS Stfiedoãeského kraje, zdravotní prohlídky atd.
Bylo by toho je‰tû mnoho, co k tomu napsat, ale myslíme si, Ïe v‰e pfiineslo k˘Ïen˘ v˘sledek.
Dne 29. 6. 2008 probûhl první ostr˘ v˘jezd po zaloÏení v˘jezdové jednotky SDH Psáry. Jednalo se o poÏár hrabanky v lesním prostoru Na Babû.
Dne 13. 8. 2008 byla jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ Psáry vyslána operaãním stfiediskem Kladno k poÏáru zámeãnické dílny v Dolních Jirãanech v rodinném domû. Vznítil se prach v odsávacím
potrubí. Na‰e jednotka zasáhla v rekordním ãase, pfiestoÏe byla svolána v ranních hodinách, kdy
jsou v‰ichni v zamûstnání.
Je velk˘m úspûchem i to, Ïe do podvûdomí okolních obcí se na‰i hasiãi a hasiãky dostávají
i skvûl˘mi v˘kony pfii soutûÏích v poÏárním sportu. Ale o tom zase pfií‰tû.
Dana Kropáãková

Cisterna pfied opravou  
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Spolupráce s Obecní
policií Jesenice
Také v tomto ãísle pfiiná‰íme zprávu
o ãinnosti Obecní policie Jesenice za mûsíc
srpen. I tentokráte ji pro vás pfiipravil vedoucí oddûlení Jifií Michna.
Dále zmíníme pár paragrafÛ o obecní policii a závûrem je‰tû pfiipomeneme bezpeãnou
jízdu na kole.
Obecní policie Jesenice v mûsíci srpnu fie‰ila v územním obvodu obce Psáry-Dolní Jirãany
nûkolik pfiípadÛ poru‰ení zákona, jako napfi.:
27. 8. 2008 kolem 09.00 hod. do‰lo v ulici
Slepá k napadení ãlovûka psem. Pfii tomto incidentu po‰kozen˘ utrpûl drobnou ‰kodu na
majetku a lehké poranûní na dolní konãetinû.
V dal‰ím pfiípadû 21. 8. 2008 pfiijala hlídka
OP Jesenice oznámení, Ïe v ulici U Studny
do‰lo k po‰kození chodníku. Oznámení bylo
provûfieno a následnû provedeno zji‰tûní viníka.
Poté bylo zaji‰tûno, aby uvedl komunikaci

v pÛvodní stav.
Ale hlavní ãinnost se zamûfiovala na
pomoc obãanÛm obce, zejména pak v tûch
pfiípadech, kdy je nutné zapojit nûkolik sloÏek IZS a zajistit jejich souãinnost. Jako pfiíklad uvádím dvû mimofiádné události.
Dne 23. 8. 2008 v 02.17 hod. do‰lo k pádu
stromu v ulici Na Stráni. JelikoÏ strom zahradil
celou komunikaci, a navíc zasahoval do drátÛ
vysokého napûtí, zajistili stráÏníci uvedené místo proti vstupu nepovolan˘ch osob a pfiivolali
HZS na lince 150. V 02.45 hod. HZS závadu
odstranila.
Dále dne 24. 8. 2008 bylo pfiijato oznámení
t˘kající se mrtvé srny na pozemku oznamovatele v ulici JiÏní. Oznámení bylo provûfieno
a o celé vûci byl informován místnû a vûcnû pfiíslu‰n˘ pracovník polesí Jesenice, kter˘ zajistil
odklizení mrtvého zvífiete.

Ze zákona o obecní policii
vybíráme je‰tû pár dodatkÛ.
Napfiíklad v § 3 se fiíká: „Obec nebo obce, které nezfiídily obecní policii, mohou uzavfiít s jinou
obcí v témÏe vy‰‰ím územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zfiídila, vefiejnoprávní smlouvu, na jejímÏ základû bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvlá‰tním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezfiídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.“
§ 4 „StráÏníkem se mÛÏe stát bezúhonn˘ obãan….star‰í 21 let, kter˘ je tûlesnû i du‰evnû zpÛsobil˘ k v˘konu povinností a oprávnûní podle tohoto zákona.“
„StráÏníci jsou v pracovním pomûru k obci.“
StráÏník musí b˘t spolehliv˘ a (§ 6) „pfii provádûní zákrokÛ k plnûní úkolÛ obecní policie je
stráÏník povinen dbát cti, váÏnosti a dÛstojnosti osob i své vlastní a nepfiipustit, aby osobám
v souvislosti s touto ãinností vznikla bezdÛvodná újma a pfiípadn˘ zásah do jejich práv a svobod
pfiekroãil míru nezbytnou k dosaÏení úãelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.“
§ 7 „StráÏník je v pracovní dobû povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon,
nebo uãinit jiné opatfiení, je-li páchán trestn˘ ãin nebo pfiestupek ãi jin˘ správní delikt anebo jeli dÛvodné podezfiení z jejich páchání.“
PSÁRSKÝ
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Bezpečnost jízdy na kole, nutnost přilby
• Osoba mlad‰í 10 let smí na silnici,
s v˘jimkou polních, lesních cest a obytn˘ch
zón jet na jízdním kole jen pod dohledem
osoby star‰í 15 let, která je dostateãnû zpÛsobilá, aby na ni fiádnû dohlíÏela (neplatí pro
jízdu po chodníku).
• Osoba mlad‰í 18 let (od 1. ãervence platí, Ïe
kaÏd˘ cyklista mlad‰í 18 let si musí povinnû
nasadit helmu) musí jezdit na silnicích 1. tfiídy s bezpeãnostní pfiilbou. Ta musí mít tzv.
schvalovací znaãku, kterou musíte najít na
kaÏdém kusu (Atest 8 SD) a schvalovací
doloÏku, jinak ji nekupujte, § 58, zákon
o silniãním provozu.
Dále napfiíklad:
• Jízda a vedení kola po pravém okraji vozovky: nejsou-li tím ohroÏováni ani omezováni
chodci, smí jet nebo vést kolo cyklista po
pravé krajnici (jízdním kolem se rozumí
i kolobûÏka).
• Cyklista smí vést kolo po chodníku, nejsouli tím omezováni nebo ohroÏováni chodci.
• PfiedjíÏdûní vpravo je moÏné pouze
v pfiípadû, kdy jsou oznaãeny jízdní pruhy
pro odboãování a vozidla v pravém jízdním
pruhu mohou pfiedjíÏdût vozidla v levém
jízdním pruhu odboãující vlevo. (Pohybujíli se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou pfii
pravém okraji vozovky, mÛÏe cyklista jedoucí stejn˘m smûrem tato vozidla pfiedjíÏdût
nebo objíÏdût z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo po krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa, pfii tom je povinen dbát zv˘‰ené opatrnosti.)
• Je zákaz pfiedjíÏdûní pfied vrcholem stoupání, na Ïelezniãních pfiejezdech, kfiiÏovatkách
a zúÏen˘ch profilech.
• Nutné dodrÏovat pravidla pfiednosti podle
pravidla pravé ruky.
• Nutné pfiizpÛsobit jízdy podmínkám a stavu
vozovky.
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou, je-li v‰ak kolo vybaveno
pomocn˘m sedadlem pro pfiepravu dítûte
s pevn˘mi opûrami pro nohy, smí osoba star‰í 18 let vézt osobu mlad‰í 7 let.
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Vybavení jízdních kol urãuje vyhlá‰ka
361/2002 Sb.
Pfiilbu musejí mít pfii jízdû na kole v‰echny dûti do 18 let. Doporuãení od lékafiÛ
i policie nosit pfiilbu se v‰ak t˘ká v‰ech cyklistÛ, neboÈ hlava je nejãastûj‰ím velmi váÏn˘m poranûním pfii pádu z kola.
Pfiilba musí splÀovat na‰i normu, návod na
pouÏití pfiilby musí b˘t v âJ a obsahovat informace: v˘robce, pouÏití, postup nasazování,
upozornûní na nutnost v˘mûny v pfiípadû po‰kození. Pfiilbu je nutno pfied nákupem dobfie
vyzkou‰et, platí totéÏ co pro obuv.
Pfiilba nesmí zakr˘vat u‰i, musí pevnû sedût
na hlavû, tlak na hlavu musí b˘t rovnomûrn˘,
fiemen se spodní sponou musí dobfie ne pfiíli‰
pevnû sedût, musí jít otevfiít.
Váha dûtské pfiilby by mûla b˘t niÏ‰í neÏ
200 g, u dospûlého 300 g. Není vhodné kupovat pfiilbu od neznámého ãlovûka z druhé ruky,
stejnû jako pÛjãování helmy. Na cyklistiku pouÏíváme pouze cyklistickou pfiilbu, ne hokejovou,
vodáckou apod.
Vhodné jsou rukavice i br˘le, chrání oãi
nejen pfied sluncem.
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Montessori školička
v Dolních Jirčanech
Dne 1. záfií 2008 se v obci Dolní Jirãany
otevfiela nová ‰koliãka s pfiístupem Montessori pedagogiky „Montessori U Rybníãku“.
Dûtem ‰koliãka nabízí domácí kolektiv
(max. 15 dûtí) v rodinném domku se zahradou,
kter˘ se nachází v krásné klidné lokalitû
v blízkosti dûtského hfii‰tû, rybníãku a lesa.
·koliãka poskytuje celodenní provoz pro dûti od
2,5 do 6 let ve smí‰ené tfiídû (právû sdílení tfiídy mlad‰ích a star‰ích dûtí je jednou z pfiedností
Montessori vzdûlávání).

Rodiãe mohou pro své dûti zvolit i ãásteãnou
docházku ve vybran˘ch dnech v t˘dnu. Souãástí v˘uky bude seznámení s angliãtinou zábavnou
formou fiíkanek, písniãek a knih pro nejmen‰í.
Svaãiny a obûdy budou pro dûti pfiipravovány ve
vlastní kuchyni pfieváÏnû z biopotravin.
Co je Montessori pedagogika?
Montessori pedagogika je svûtovû uznávan˘
pedagogick˘ systém, kter˘ vypracovala italská
lékafika a pedagoÏka Maria Montessori, která
byla dokonce nûkolikrát nominována na Nobelovu cenu za mír. V˘chova pfied‰kolních
a ‰kolních dûtí se stala ústfiedním tématem její-

ho Ïivota. Ve své ‰kolce zaãala aplikovat odli‰né pfiístupy ve srovnání s tradiãním ‰kolsk˘m
systémem a bûhem svého Ïivota je dále rozvíjela a vypracovala tak metodick˘ pfiístup, kter˘ nese její jméno. Na mnoha ‰kolách v Evropû
a Americe jsou její principy neodmyslitelnou
souãástí ovûfieného a vstfiícného pfiístupu
k harmonické v˘chovû dûtí.

Jak funguje Montessori pedagogika
v praxi?
Tfiída funguje na principu svobody, která má
dané hranice. Pravidla jsou zaloÏena na základní
dÛvûfie ve vzájemn˘ respekt a v prostfiedí, v nûmÏ
se program odehrává. Dûti mají moÏnost pracovat sv˘m vlastním tempem s uãebními pomÛckami, které si zvolí. Mohou pracovat samy anebo
s ostatními. Cílem je povzbudit u dûtí aktivní uãení, které si dokáÏou samy fiídit. Tfiíleté vûkové rozpûtí tfiídy umoÏÀuje dûtem b˘t ve skupinû podobné rodinû, kde se uãí nejpfiirozenûji. Zku‰enûj‰í
dûti se dûlí o to, co se nauãily, a tím si zdokonalují vlastní znalosti. ProtoÏe je pro Montessori
v˘uku takovéto uãení od vrstevníkÛ typické, mají
dûti ve tfiídû mnohem více pfiíleÏitostí vyzkou‰et
si konverzaãní dovednosti neÏ v obvyklém pfied‰kolním prostfiedí. Uãení probíhá za pomoci
PSÁRSKÝ
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smyslÛ. Dûti se uãí opakovan˘m pouÏitím praktick˘ch materiálÛ a spoluprací s ostatními. Aã se
nám dospûl˘m mohou nûkteré úkoly zdát pfiíli‰
jednoduché nebo beze smyslu, Maria Montessori odhalila, Ïe jejich ãasté opakování ãi smyslové
vnímání se v pozdûj‰ím vûku promítá do dal‰ích
schopností (napfiíklad rozvoj logiky, matematiky
atd.) V˘uka se vede v duchu „Pomoz mi, abych
to dokázal sám”. Uãitel nepoukazuje na chyby, ale
dítû je vedeno si samo zkontrolovat správnost
fie‰ení, je to pfiirozen˘ projev v procesu uãení.
Dítûti je poskytována svoboda tam, kde je schopné pfievzít zodpovûdnost. Cel˘ pfiístup vede
k v˘chovû samostatn˘ch a odpovûdn˘ch dûtí, které jsou schopny se uãit a fie‰it problémy. V dûtech
se pûstuje respekt k sobû, k ostatním, k prostfiedí
a Ïivotu a svûdomit˘ pfiístup k na‰í planetû.
Jak vypadá Montessori tfiída?
Tfiída je pfiizpÛsobena potfiebám dítûte – tzn.
ve‰ker˘ nábytek, pracovní pomÛcky jsou pfiístupné dûtem, v‰echny mají své logické místo,
takÏe je tam dítû vÏdy najde (napomáhá v˘voji
k samostatnosti, pofiádku, smyslu pro fiád
a pravidla).
Ve tfiídû nenajdete klasické hraãky, jako jsou
autíãka, panenky a ply‰áky, jako v jin˘ch ‰kolkách. V‰echny materiály jsou vytvofieny za úãelem procviãování specifick˘ch schopností
a smyslÛ.
Tfiída a materiály v ní jsou uspofiádány logicky do nûkolika sektorÛ, kter˘ dûtem pomáhá
vyvinout smysl pro fiád, koncentraci, koordinaci a nezávislost:
Praktick˘ Ïivot – dûti se zde uãí pracovat
s pomÛckami, se kter˘mi se setkávají v bûÏném
dennodenním provozu – skleniãky, pfiíbor, konviãky, dfiez atd. Nauãí se peãovat o vlastní osobu, získávají kontrolu nad sv˘mi pohyby, budují si sebevûdomí díky dokázan˘m schopnostem,
procviãují sociální vztahy.
Jazyk – díky speciálním pomÛckám mají
moÏnost aktivnû si roz‰ifiovat slovní zásobu
(v jednom ãi dvou jazycích) a hravou formou
nacviãovat ãtení a psaní.

24

Matematika – uãí se vnímat dimenze, délky,
‰ífiky, v˘‰ky, porovnávat velikosti, formy, podporuje se zde experimentování s rÛzn˘mi materiály.
Kosmická v˘chova – spojení oblastí a témat
zahrnut˘ch v kosmické v˘chovû pomáhá dítûti
pochopit kosmické zákony na zemi, vÏít se
a existovat v nich, najít své místo a nauãit se
zacházet se sebou i s okolím. Jednotlivá témata
zahrnována do kosmické v˘chovy jsou prvky
spojené s pfiírodovûdou, zemûpisem, dûjepisem,
fyzikou.
- Materiály jsou sefiazeny od nejjednodu‰‰ího
ke sloÏitûj‰ímu a pfiedstavují se v logickém
pofiadí v prÛbûhu roku.
- Ve tfiídû probíhá nûkolik rÛzn˘ch aktivit, ale
není hluãná – naopak ve srovnání s klasickou
‰kolkou se mÛÏe zdát, Ïe se ve tfiídû „nic
nedûje“. Jedinû klidné prostfiedí mÛÏe dítûti
umoÏnit soustfiedit se na svoji ãinnost
a vnímat v‰emi smysly vykonávanou „práci“.
- Proto je tfiída i v tlumen˘ch barvách, bez
v˘razné dekorace, které mohou zbyteãnû dûtské soustfiedûní rozptylovat.
- Tfiída je urãena pro dûti rÛzn˘ch vûkov˘ch
skupin – pfii spoleãné práci se rozvíjí smysl
pro vzájemnou spolupráci, zku‰enûj‰í jedinci mohou pomoci ménû zku‰en˘m, odbourává se soutûÏivost a soupefiení a podporuje se
ochota dosáhnout spoleãného cíle.
- DÛleÏitou souãástí Montessori pedagogiky je
podpora fyzické stránky dûtí – dûti tráví velkou ãást dne venku na ãerstvém vzduchu,
kde se vedle her vûnují rovnûÏ pozorování
svého okolí a principÛm pfiírody.
·koliãka není akreditována ministerstvem
‰kolství a zafiazena v síti matefisk˘ch ‰kol âR.
Jejím provozovatelem je Matefiské Centrum
Montessori, o. s., Petfiíkov 133, 251 69, které je
registrované ministerstvem vnitra.
·koliãka má svoje webové stránky:
www.urybnicku.com, e-mail:
skolicka@urybnicku.com.
Telefonní kontakt je 733 379 798,
nebo 604 280 942, 602 950 429.
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V říjnu vtrhne do obchodů
s elektronikou Recyklománie
KaÏd˘, kdo v obchodech s elektronikou v prÛbûhu fiíjna zakoupí nov˘ televizor nebo poãítaãov˘ monitor a pfiitom prodejci odevzdá svÛj star˘ k recyklaci, obdrÏí 500 korun. KampaÀ pod názvem Recyklománie pofiádá kolektivní systém ASEKOL, kter˘ se zab˘vá organizací zpûtného odbûru a recyklací vyslouÏil˘ch elektrozafiízení. KampaÀ má podpofiit nejen ochranu Ïivotního prostfiedí, ale i blíÏící se digitalizaci.
Obãané, ktefií vlastní star˘, nepotfiebn˘ nebo zcela nefunkãní televizor ãi monitor, mohou v fiíjnu u‰etfiit pfii
nákupu nového. Staãí, kdyÏ kupující nového LCD ãi plazmového televizoru nebo poãítaãového monitoru zakoupí v˘robek znaãky v˘robce zapojeného do kolektivního systému ASEKOL a obratem odevzdá svoji starou televizi ãi monitor. Spotfiebitel pfii nákupu obdrÏí bonusov˘ ‰ek, kter˘ spolu s kopií úãtenky za‰le do ASEKOLu.
Následnû obdrÏí ãástku 500 korun.
Recyklománie se t˘ká 22 znaãek televizorÛ a 9 znaãek poãítaãov˘ch monitorÛ, které bude moÏno pofiídit
v nûkolika stovkách prodejen. Aktuální seznam prodejcÛ a znaãek zapojen˘ch do projektu Recyklománie bude
od 1. fiíjna k dispozici na www.recyklomanie.cz.
Kromû zmiÀovan˘ch aspektÛ cílí kampaÀ také na obãany, ktefií uvaÏují o koupi nového televizoru v souvislosti
s blíÏící se digitalizací televizního vysílání. Právû moment, kdy fiada domácností bude pofiizovat pfiístroj se schopností pfiíjmu digitálního signálu, je vhodnou pfiíleÏitostí jak u‰etfiit a zároveÀ se aktivnû zapojit do ochrany Ïivotního prostfiedí v na‰í vlasti.

INZERCE
Pro pobočku firmy

AUDIOLIGHT SERVICE s.r.o.
v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice:
– Junior Developer (Zkušenosti alespoň s jedním z jazyků: Python, C,
PHP, Java, Perl., znalost SQL, UML, IDEF4, Linux výhodou)
– Vedoucí provozu
– Účetní /Asistentka účetní
– Osvětlovač
– Zvukař
– Řidič skupiny „C“ (vnitrostátní nebo mezinárodní doprava)
– Prodavač světelné a zvukové techniky
– Servisní technik (elektro)
Své životopisy zasílejte na adresu: kralova.veronika@audiolight.cz
PSÁRSKÝ
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INZERCE

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií
tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174
servis, služby, vozy: IFA a LIAZ
VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirčanech i ve vašem blízkém okolí.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem, a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

Blahopřání – jubilanti 2008
V říjnu oslaví narozeniny:
Milena Přibylová, Růžena Popelková a Růžena Vránová.
V listopadu oslaví narozeniny:
Ivo Kabát, Anna Tomanová.
V prosinci oslaví narozeniny:
František Borián, Josef Dýl.
Gratulujeme všem oslavenkyním i oslavencům a přejeme mnoho zdraví,
štěstí i lásky.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
Regionální Muzeum
v Jílovém u Prahy
Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí (pokud
není svátkem):
9 – 12 a 13 – 16 hod.,
ãerven – srpen
9 –17 hod.

VÝSTAVY
13. 9. – 26. 10. 2008
KRAJINY A ZÁTI·Í
Vladimíra Albrechta
Regionální muzeum pfiipravilo autorskou v˘stavu obrazÛ akademického malífie VladimíraAlbrechta, kter˘ jiÏ deset let Ïije v Jílovém u Prahy.
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Rodák z jihoãeské Nové Bystfiice (*25.
4.1953) Vladimír Albrecht se zaãal zab˘vat
v˘tvarn˘m umûním v dobû studií na gymnáziu
v |Havlíãkovû Brodû v letech 1968–1972. SvÛj
v˘tvarn˘ projev kultivoval v lidové ‰kole umûní. Zde také poprvé vystavoval své práce a zaãal
se pfiipravovat na pfiijímací zkou‰ky na Akademii v˘tvarn˘ch umûní. V roce 1973 byl pfiijat
a první dva roky studoval u doc. S. Ballardiniho.
Zde si osvojil základy kreslífiské a malífiské
tvorby a získal obdiv a respekt k evropské tradici. V letech 1975–1979 pokraãoval ve studiu
v krajináfiské a figurální ‰kole profesora Franti‰ka Jiroudka. Práce v ateliéru a ãetné pobyty
v plenérech utváfiely jeho v˘tvarn˘ v˘raz smûrem k lyrismu k prolínání barvy a svûtla, k promûnám krajiny v denních a roãních obdobích.
Vedle krajin se dal‰ím jeho oblíben˘m námûtem
stalo záti‰í, zvlá‰tû kvûtinové.
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Vladimír Albrecht absolvoval AVU v roce
1979. Potom se vedle volné tvorby zab˘val uÏitnou grafikou a také tvorbou textilního designu.
Byl zamûstnán jako v˘tvarník v Ústavu bytové
a odûvní kultury v Praze aÏ do roku 2005. Nyní
se vûnuje pfieváÏnû volné tvorbû, krajinomalbû
a malbû záti‰í.
Jeho díla jsou zastoupená ve sbírkách NG
Praha, Ministerstva kultury âR a ve sbírkách
soukrom˘ch.
28.6.-12.10. 2008
ZLATO V SRDCI EVROPY
V˘stava je vûnovaná 40. v˘roãí ukonãení tûÏby zlata v historicky nejv˘znamnûj‰ím zlatorudném revíru âeské republiky v Jílovém u Prahy.

ŠTOLA sv. JOSEFA
duben-fiíjen: SO, NE, svátky od 10-17 hodin.
ãervenec-srpen, také ÚT-PÁ od 13-17 hodin.
listopad-bfiezen: pro pfiedem objednané skupiny nad 7 osob.

ŠTOLA HALÍŘE
Po dobu rekonstrukce je stále do odvolání
uzavfiena.

MUZEUM
je otevfieno dennû mimo pondûlí (pokud není
svátkem) od 9-12 hodin a 13-16 hodin.

Připravujeme:
9. 10. ZMIZELÉ JÍLOVSKO
Dal‰í setkání nad star˘mi fotografiemi
z regionu, tentokrát zamûfiené na jílovské zlaté
doly.
29. 11. 2008 a 13. 12. 2008
VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DNY
Vánoãními tradicemi a zvyky pfiipomene
nûkolik
desítek
lidov˘ch
fiemeslníkÛ
a v˘tvarníkÛ. MoÏnost nákupu vánoãních
ozdob, dárkÛ a cukroví na jarmarku v prostorách
muzea. Atmosféru adventu doplní i Ïivá hudba.

Dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu
opût pro vás, fie‰ení najdete na stranû 30.
Vylu‰tûte, kdo má v záfií nebo v fiíjnu svátek!
1. Zasel i ‰karedé staré osivo.
2. Sláva! Právû raketa vzlétla!
3. Zpûvaãka Cher i koledy zpívala.
4. Mezi tabulí a lavicemi je stupínek.
5. Do branky sama tou‰ nestfiílej!
6. Vûro, neber tady nic!
7. Zlomená noha velice bolela.
8. Máte od organizace povolení?
NezapomeÀte fotografovat nebo posílat své
obrázky!!!

Pro pokročilé
věkem
Máme tady opût jeden logick˘
problém. Jeho vylu‰tûní najdete
aÏ v pfií‰tím ãísle.
V˘prodej – slevy
V˘prodej! Slevy! Kdo by odolal! V tom domû
sportu mûli taková lákadla vlastnû po cel˘ rok.
A tak se ãtyfii pfiítelkynû-lyÏafiky vydaly na
nákup zlevnûn˘ch, byÈ loÀsk˘ch, zimních potfieb
a získaly slevy 20, 30, 40, a 50 procent. Vûra si
koupila svetr, Sylva bundu s nejniÏ‰í slevou,
Souãková br˘le se slevou nejvût‰í, Hana si koupila helmu. Nakoupila i Ma‰ková a Holcová. Ta
mûla slevu niÏ‰í neÏ Vostrá. Také Míla nûco
koupila. Dvû z pfiítelkyÀ mûly monogram ze
dvou stejn˘ch písmen.
Urãete jména, pfiíjmení, druh zboÏí a v˘‰i slevy
tûchto ãtyfi Ïen.
¤e‰ení – Co vypûstovali (srpen 2008)
Hradil

Koster

Pla‰il

Bûlsk˘

Karel

Du‰an

Petr

Boris

borÛvky

jablka

okurky

za hospodou

vedle has.zbroj.

u lesa

áron
autobus.zastávka
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ORIGAMI
5. část: růže
Jedna ze skládaãek, která opût vychází ze ãtverce z tzv. skládání dopisu, je rÛÏe.
RÛÏe není jen tak ledajaká kvûtina, v tomto pfiípadû ke skládání mÛÏete pouÏít tenk˘ hedvábn˘
nebo prÛklepov˘ papír, které není tûÏké nûkolikrát
oh˘bat. Papír mÛÏete pfiedem nabarvit
a nezapomeÀte, Ïe rÛÏe mohou b˘t také pestrobarevné. A jak˘ zvolit rozmûr papíru? Napfiíklad pro
rÛÏi zhruba o rozmûrech 5 cm v prÛmûru, pouÏijte papír velikosti 18 x 18 cm.
Opût pfiipomínám, skládejte velmi peãlivû
a opatrnû.

Jak začít?
•

Papír nejdfiíve pfiehnete po délce i po ‰ífice a pak
ohnete dopfiedu ke stfiedu v‰echny ãtyfii rohy
(nákres 1 – a, b, c). Jedná se o tzv. skládání
dopisu.
• Tento zpÛsob skládání pouÏijete je‰tû dvakrát (2R,
3R ).
• Nyní následuje zahnutí rohÛ podle nákresu (4R).
A teì jste se dostali do svízelné situace, ale zvládnete to i dál.
• ZasuÀte prst pod rÛÏek, kter˘ jste nejprve nadzvedli, a pfieklopte ho dozadu podle nákresu (5R).
• Stejn˘m zpÛsobem postupujte i u zb˘vajících tfií
rÛÏkÛ.
• TotéÏ pak provedete s ostatními vrstvami rÛÏkÛ
(6R – b, c). Tím se stane pÛvodní zadní strana skládanky stranou pohledovou.
Pokud se vám zpoãátku stane, Ïe se vám papír pfii
oh˘bání rÛÏkÛ natrhne, pfiekryjete v‰e druh˘m nebo
tfietím pfieklopením.
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Kdo z vás chce mít rÛÏi vícelistou, pouÏije nûkolik papírÛ rÛzné velikosti a sloÏené kvûty lze pak skládat do sebe. Tedy do vût‰í rÛÏe nalepíte men‰í atd.
RÛÏi lze doplnit zelen˘mi lístky a pfiilepit tfieba na
dopis nebo na nûjak˘ dárek. Ostatnû pomalu, ale jistû se blíÏí Vánoce, tak si pfiipravte rÛÏe pfiedem
a posléze jimi ozdobíte dárky.
Pfií‰tû: skládáme kvûtinovou kouli a hvûzdu

¤E·ENÍ ZE STRANY 29 A 32:
1. Eli‰ka
2. Vûra
3. Erik
4. Zita
5. Matou‰
6. Berta
7. Havel
8. Teodor
¤E·ENÍ SUDOKU:
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Chcete jen foukanou?
Také psi mají svého kadeřníka
V našem případě kadeřnici Ivu Bímanovou. Vůbec by ji kdysi nenapadlo, že
z optičky bude tím, čím je. Ve své „pejskárně“ v Psárech se stará v malém
psím salonu o krásu nejen psích slečen.
A jak sama přiznává, své povolání by už
nevyměnila za nic na světě.
„OdjakÏiva jsme mûli v rodinû psy, malá i velká
plemena, tedy pejskÛ jsem se rozhodnû nebála,“ fiíká
Iva Bímanová, „a mûla jsem je ráda. Zhruba pfied osmi
lety jsem se setkala s jednou paní, která zaji‰Èuje tuto
psí péãi. Slovo dalo slovo a já se zaãala pfiiuãovat, jak
se co dûlá. Stfiíhání drápkÛ, mytí, fénování, stfiíhání
ãi u nûkter˘ch plemen trimování, to v‰echno jsem
musela zvládnout, abych mohla zmûnit svoje zamûstnání a splnit si svÛj sen - otevfiít si na‰i pejskárnu.“
Na rozdíl od lidí hafani chodí do kadefinictví vût‰inou neradi, tu‰í, Ïe se budou koupat v ‰amponu
s olejíãkem, Ïe nastane foukání i stfiíhání. ¤íká se, Ïe
psi mají sluch sedmkrát vyvinutûj‰í neÏli lidé, a snad
právû proto se jim nelíbí zvuk sprchy ãi fénu. Kdo ví?
Pfii práci musí paní Iva stále sledovat a hlídat své
„svûfience“, protoÏe nikdy neví, co takov˘ zákazník
mÛÏe udûlat. Staãí mÏik a ãtyfinohá sleãna se rozhodne, Ïe ji uÏ koupání nebaví a hodlá se odebrat domÛ.
Ale kdo zÛstane, dobfie ví, Ïe je za „v˘kon“ odmûnûn
drobn˘m pamlskem, samozfiejmû s povolením majitele. Ani u psÛ se totiÏ nemÛÏe podcenit dieta nebo
alergie.
A kdoÏe jsou zákazníci paní Bímanové? PfieváÏnû
malá a stfiední plemena, ale jak majitelka pejskárny
doplÀuje „mám i pár velk˘ch psÛ. A to je pofiádná fu‰ka, takové trimování pak trvá i dvû tfii hodiny. Podle
práce se také odvíjí cena, zhruba od dvou do pûti set

korun. Tak napfiíklad nûktefií chatafii chodí pfies léto
s pejsky na stfiíhání do „kadefinictví“ do Psár a v zimû
pak do Prahy. KaÏd˘ podle svého pohodlí.
Psích kousků je bezpočet
Je aÏ k nevífie, co v‰echno se dát zaÏít se psy. Jejich
mentalitu v‰ak pochopí pfieváÏnû majitelé psÛ, ale
i tady platí: jak˘ pán, takov˘ pes. „Je aÏ s podivem,
jak jsou psi rÛznû vychovaní, hned se pozná, kdo je
pánem situace, zdali pes, nebo naopak jeho majitel,“
doplÀuje paní Bímanová. „Vûfiím, Ïe pejsek mÛÏe b˘t
stresován nepfiíjemnou situací pfii procedurách
s oãistou, ale rozhodnû nesmí b˘t agresivní. Také já
se snaÏím, aby byli moji zákazníci spokojeni, povzbuzuji je, nezvy‰uji hlas…, prostû, aby se u mû cítili
fajn.“
A Ïe majitelka psa tfieba nemÛÏe najít jeho fiemínek? I to se stalo, její miláãek ho schoval pod ruãník
a na ten si pak spokojenû lehnul a ãekal, aÏ jeho paniãka pfiijde. âumákoval kolem dokola a dûlal ze sebe
takového „malého blbeãka“ (majitelé aÈ prominou, ale
ten v˘raz jistû znají).
KdyÏ byla pfiítomna v pejskárnû redakce, zaãala
paní Iva ‰lechtit teriérku Ditu. Ta je velmi trpûlivá
a hodná. Îe by si byla vûdoma toho, jak jí psí kluci
budou pofiádnû okukovat?
Text: mk
Foto: archiv majitelky pejskárny
PSÁRSKÝ
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
POTOMSTVO
Z UMĚLÉHO JEDNATI
OPLODNĚNÍ

SOUBORY
PŘEDNÁŠEK

4
7 MANEKÝN
MÍSTO
V POUŠTI

NIVA
ZKRATKA TV
TECHNIKY
DIVADELNÍ
HRA

BARVIVO
8

ČÁST
ČENICHU

STŘED.ČÁRA
SLOVENSKY
STAŘÍ
SPZ CHEBU
CHEM.ZN.
JODU

ZKR.STÁTNÍ

4

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

VYJET
TIBETSKÝ
SKOT

SPOJKA
ZEMINA NA
KOŘENECH

1

BATOH

5 ŘÍMSKÁ
PĚTKA
PŘEDLOŽKA

KOŇSKÉ PLEMENO
CHEM.ZN.
YTTRIA

SPOJKA
POČET.JED.
DÁNSKA

NĚMCKY
ANO

SLOVENSKÁ
ŘEKA
PŘEDLOŽKA

ČÁSTI
MOLEKUL
2

VÁHOVÉ
JEDNOTKY

1

2

3

FANTASTA

4

5

2

6

7

5

8

5
9

2
7

3

9

2
4

5

9

8

9

8

6
8

5

7

1
5

8

7

3

8

8
3

3

6
3
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SESKUPENÍ NĚMECKY
STROMŮ
PLOCHÝ

CHEM.ZN.
FOSFORU
SPZ
KAMBODŽI

6

ČÁST TĚLA

ZASTARALE
ZUBNÍ
PŘEDLOŽKA
ÚŘAD
PASTA

PODLOŽÍ

5
7

6
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