
SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
srpen je názna-

kem toho, Ïe se
pomalu konãí dovo-
lené, a pfiedev‰ím
dûtské prázdniny.
Zaãne nov˘ ‰kolní
rok a pfiinese docela
„novou“ ‰kolku.
Nenechejte si ujít
její prohlídku v dru-
hé polovinû srpna.
Ostatnû pozvánku

na její náv‰tûvu otiskujeme v ãasopisu.
Potû‰ilo nás, Ïe uÏ zase pí‰í obãané, ale

i chatafii a dûti posílají obrázky z dovolen˘ch.
Ale velmi mû zaujal dopis, ve kterém chtûjí dvû
rodiny otisknout inzerci za podûkování za ve‰-
keré inÏen˘rské sítû a osvûtlení v jedné z ulic. Je
vidût, Ïe jsou obãané, ktefií dovedou ocenit prá-
ci, i kdyÏ nûkdo by ji mohl povaÏovat za zcela
samozfiejmou.

O vítání obãánkÛ vás uÏ urãitû informovala
druhá ãást obálky, jen chci dodat, Ïe se mi líbi-

la „parta tatínkÛ“, ktefií se ihned rozhodli, Ïe se
jdou fotit. Tak chlapi, aÈ vám láska k va‰im
dûtem je‰tû hodnû dlouho vydrÏí! Mal˘ ãlánek,
jak to vypadalo v nedûli, kdy se mimina se‰la,
najdete na stranû 31.

Je‰tû stále zavafiujete, sbíráte houby nebo
si fiíkáte, Ïe uÏ koneãnû musíte tu meruÀku
prostfiíhat? Za chvíli odlétnou hvízdaví ror˘-
si, zmizí kukaãky, Ïluvy, po nich obilí
a zaãnou se houfovat vla‰tovky. Jen kobylky
a saranãata si budou v tuto chvíli lebedit,
protoÏe milují pozdní léto i dorostl˘ jetel.
Zaãnou se ãesat pozdní hru‰ky, jablka, ‰vest-
ky a pak se uÏ pomalouãku bude blíÏit i plíÏit
babí léto. Nemáte pocit, Ïe léto zase tak rych-
le uteklo?

SnaÏte se ho proto je‰tû uÏívat pln˘mi dou‰-
ky, dokud to jde, dokud tady je.

V‰echny vás zdravím a vyráÏím otrhávat
kanadské borÛvky, protoÏe v tuto chvíli, kdy jde
ãasopis do tiskárny, je je‰tû konec ãervence a já
si mohu uÏívat léta.

Monika Kábová
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Důchodová problematika
Návrh mimořádného zvýšení důchodů – mimořádná valorizace
důchodů – schválila vláda 2. 6. 2008.

KaÏdému dÛchodci se zv˘‰í dÛchod o 470 Kã mûsíãnû. Základní v˘mûra dÛchodu, tzv. pevná
ãástka, se zvy‰uje od srpnové splátky z 1700 na 2170 Kã.
Mimofiádná valorizace od srpna 2008 je jednotná pro v‰echny druhy dÛchodÛ (starobní, fiádn˘

i pfiedãasn˘, pln˘ i ãásteãn˘, vdovsk˘, vdoveck˘ a sirotãí). Zv˘‰ení o 470 korun bude stejné
u dÛchodcÛ, ktefií pobírají jeden dÛchod, stejnû tak i u dÛchodcÛ, ktefií mají tzv. soubûh dÛchodÛ
(napfiíklad starobní a vdovsk˘, pln˘ i ãásteãnû invalidní a vdovsk˘ apod.), protoÏe pfii soubûhu více
dÛchodÛ náleÏí pevná ãástka pouze 1x.
Zv˘‰ení se t˘ká v‰ech dÛchodÛ, které jsou pfiiznány pfied rokem 2008 i v roce 2008 (od 1. 1.

2008–31. 12. 2008), to znamená pfied 1. 8. 2008 i po 1. 8. 2008, ale budou pfiiznány pozdûji v roce
2009 a dále. Tedy: kdyÏ bude dÛchod pfiiznán napfiíklad aÏ od 1. 2. 2009, bude k tomuto dÛchodu
náleÏet téÏ pevná ãástka ve v˘‰i 2170 Kã.
Dále bylo pfiiznáno zv˘‰ení „PfiíplatkÛ k dÛchodÛm pfiiznan˘m ke zmírnûní nûkter˘ch kfiivd zpÛ-

soben˘ch komunistick˘m reÏimem a k ocenûní úãastníkÛ národního boje za vznik a osvobození
âeskoslovenska a nûkter˘ch pozÛstal˘ch po nich“, které byly pfiiznány pfied 1. srpnem 2008,
o 3,6 % ãástky pfiíplatku.

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �
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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 usne-
sení:
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 usne-
sení:
l. 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 ná-
vrhů na výstavbu základní školy, ve složení:
Milan Vácha, Ing. Štěpánka Nezmarová,
PhDr. Bedřich Taláb.

USNESENÍ č. 36/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Souhlasí
se závěrečným účtem obce Psáry za rok
2007 bez výhrad.

USNESENÍ č. 37/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. Schvaluje
uvolnění finanční částky 21.152 mil. Kč na
financování podílu žadatele při podání
žádosti na OPŽP o dotaci na akci „Psáry-
výstavba ČOV ll. etapa, IS vodovod

a kanalizace“, která bude rozložena
v letech 2008-2010.
lI. Schvaluje
uvolnění finanční částky pro rok 2008 ve
výši 781 tis. na akci „Psáry-výstavba ČOV
ll. 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 usne-
sení:
I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění sběru, přepravy, využívá-
ní a odstraňování směsného komu-
nálního 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 záko-
na a v souladu s výsledkem hodnocení nabí-
dek o výběru nejvhodnější nabídky výše
uvedeného zadávacího řízení následovně:
jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka uchazeče, která se umístila na prv-
ním místě v pořadí hodnocení nabídek, tj.
nabídka uchazeče:
sdružení firem RUMPOLD-P, s.r.o.,
a RUMPOLD, s.r.o.,
na druhém místě nabídka uchazeče
Komwag, podnik čistoty a údržby města,
a.s.,
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na třetím místě nabídka uchazeče
.A.S.A., spol. s r.o.,
na čtvrtém místě nabídka uchazeče A V E
CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
III. Pověřuje
(1) starostku Janu Valáškovou, aby v sou-

ladu s ustanovením § 81 odst. 2 záko-
na oznámila rozhodnutí Zastupitelstva
obce Psáry o výběru nejvhodnější
nabídky ve smyslu bodu II. tohoto usne-
sení všem uchazečům o veřejnou
zakázku,

(2) starostku Janu Valáškovou k přezkou-
mání a rozhodnutí o případných námit-
kách 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 nejvhodněj-
ší nabídku v rámci zadávacího řízení,
resp. postupovat v souladu s ust. § 82
zákona.

USNESENÍ č. 39/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. 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 usne-
sení:
l. 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 vý-

měře 11 m², vše k.ú. Psáry, za cenu celkem
88 800 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 41/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. 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-12-
6001253/2 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-12-
60003168/2 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 usne-
sení:
l. 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 povr-
chem 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 usne-
sení:
l. Schvaluje
nové názvy ulic v Dolních Jirčanech: ul.
Příčná (vedle ul. Krátké) a ul. Rovná (lokali-
ta Skalka) a ve Psárech ul. Chrpová (lokali-
ta Za Zahradami).

USNESENÍ č. 44/4-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usne-
sení:
l. 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 usne-
sení:
l. Schvaluje
znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 17N07/81 uzavřené mezi obcí Psáry
a Pozemkovým fondem ČR, jehož předmě-
tem je zvýšení ročního nájemného za poze-
mek 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 usne-
sení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle předloženého soupi-
su.

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
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů dle ZČ 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 11-2008 konaného dne 26. kvûtna
2008 v 18:00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 69/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s uzavfiením Dohody o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mezi obcí Psáry a SDH Dolní
Jirãany ve v˘‰i 135 000 Kã dle schváleného
rozpoãtu obce na rok 2008 a usnesení zastupi-
telstva ã. 5/1-2008.
II. Souhlasí
s uzavfiením Dohody o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mezi obcí Psáry a SK âechoslovan
Dolní Jirãany ve v˘‰i 50 000 Kã dle schválené-
ho rozpoãtu obce na rok 2008 a usnesení
zastupitelstva ã. 5/1-2008.
III. Souhlasí
s uzavfiením Dohody o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mezi obcí Psáry a SK Rapid Psáry ve
v˘‰i 150 000 Kã dle schváleného rozpoãtu
obce na rok 2008 a usnesení zastupitelstva
ã. 5/1-2008.
IV. Souhlasí
s uzavfiením Dohody o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mezi obcí Psáry a SDH Psáry ve v˘‰i
115 000 Kã dle schváleného rozpoãtu obce na
rok 2008 a usnesení zastupitelstva ã. 5/1-2008.
V. Souhlasí
s uzavfiením Dohody o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mezi obcí Psáry a Mysliveck˘m
sdruÏením Borovina ve v˘‰i 20 000 Kã dle
schváleného rozpoãtu obce na rok 2008
a usnesení zastupitelstva ã. 25/3-2008.
VI. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dohod.

RO Usnesení ã. 70/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o poskytnutí finanãního pfiís-
pûvku mezi SVJ 151(poskytovatel) a obcí Psáry

(pfiíjemce) ve v˘‰i 45 000 Kã na opravu pfiíjez-
dové cesty k ãp. 151.
II. Povûfiuje
místostarostku Lucii Kubalo‰ovou podpisem
této dohody.

RO Usnesení ã. 71/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a Bedfiichem Málkem – silnice Málek.
Pfiedmûtem smlouvy je oprava pfiíjezdové ces-
ty k ãp. 151 za cenu 158 410 Kã bez DPH.
II. Povûfiuje
místostarostku Lucii Kubalo‰ovou podpisem
této smlouvy.

RO Usnesení ã. 72/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zmûnou pfiílohy ã. 3 ke smlouvû o zaji‰tûní
zpûtného odbûru elektrozafiízení mezi obcí
Psáry a Asekol, s.r.o.

RO Usnesení ã. 73/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
komisi pro pfiípravu strategického plánu roz-
voje obce ve sloÏení: Jana Valá‰ková, Ing. Jifií
Janata, Lucie Kubalo‰ová, Václav Novák, JUD.
Josef Podlaha, Ing. Jan ·imeãek, Ing. Jakub
Krejãí a Ing. Ale‰ Laboutka.

RO Usnesení ã. 74/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
objednávku na vybavení jídelny a keramické
dílny matefiské ‰koly za cenu 110 864
a vybavení druhé tfiídy za cenu 372 995 dle
nabídky firmy ·koliãky, s.r.o, dle schváleného
rozpoãtu obce na rok 2008.
II. Bere na vûdomí
objednávku na vybavení jedné tfiídy matefiské
‰koly dle nabídky firmy AUREDNIK CS, s.r.o.,
za cenu 269 688 dle schváleného rozpoãtu
obce na rok 2008.
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III. Souhlasí
s objednávkou na vybavení ‰atny matefiské
‰koly dle nabídky firmy Benjamín, s.r.o., za
cenu 85 545 Kã dle schváleného rozpoãtu
obce na rok 2008.

RO Usnesení ã. 75/11-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení znûní dodat-
ku ã. 1 ke smlouvû o vzájemné spolupráci pfii
odvádûní odpadních vod a poskytnutí nevrat-
ného pfiíspûvku na rozvoj infrastruktury obce
Psáry mezi obcí Psáry a obcí Jesenice.
II. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení znûní smlou-
vy o budoucí smlouvû (o budoucím dodatku
ã. 2 ke smlouvû o vzájemné spolupráci pfii
odvádûní odpadních vod a poskytnutí nevrat-
ného pfiíspûvku na rozvoj infrastruktury obce
Psáry) mezi obcí Psáry a obcí Jesenice.

RO Usnesení ã. 76/11-2008
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 pfii-
mûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních
údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 12-2008 konaného dne 9. ãervna
2008 v 18:00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 77/12-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o poradenské ãinnosti pfii zpra-

cování strategického plánu rozvoje obce, stra-
tegick˘ch rozvojov˘ch cílÛ a dotaãní strategie
mezi obcí Psáry a In solidum, s.r.o., ze cenu
35 000 bez DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 78/12-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a RZ Development, s.r.o., a Spoleãenstvím
vlastníkÛ jednotek ·tûdfiík 148 – v˘stavba
nov˘ch bytov˘ch jednotek ãp. 148 na Sídl.
·tûdfiík, k. ú., Dolní Jirãany za cenu
1 040 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 79/12-2008
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/ RZ Development, s.r.o., – bytov˘ dÛm ãp.
148, k.ú., Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 80/12-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
dal‰ího ãlena ‰kolské, kulturní a sociální
komise JUDr. Josefa Podlahu.

RO Usnesení ã. 81/12-2008
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
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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. 13-2008 konaného dne 23. ãervna
2008 v 18:00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 82/13-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a Stanislavem âern˘m na provádûní technic-
kého dozoru stavby „Rekonstrukce a nástavba
matefiské ‰koly Psáry“ za cenu 13 000 Kã bez
DPH mûsíãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 83/13-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o poskytnutí finanãního pfiís-
pûvku mezi SVJ 152 (poskytovatel) a obcí
Psáry (pfiíjemce) ve v˘‰i 20 000 Kã na opravu
pfiíjezdové cesty k ãp. 152.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 84/13-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Ing. Václavem Mendou a Jaroslavou
Mendovou – pozemek parc. ã. 465/408
a 465/423, k.ú. Dolní Jirãany, k. ú. Psáry, za
cenu 100 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 85/13-2008
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/ Janû Hejtmánkové – pozemek parc.
ã. 465/177, k.ú. Dolní Jirãany,
2/ Ing. Václavu Mendovi a Jaroslavû Mendové -
pozemky parc. ã. 465/408 a 465/423,
k.ú. Dolní Jirãany,
3/ manÏelÛm ·tovíãkov˘m- pozemek parc.
ã. 465/132, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 86/13-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s objednávkou na svoz komunálního odpadu
v obci Psáry od firmy Rumpold-P, s.r.o., do
doby uzavfiení smlouvy o dílo.

RO Usnesení ã. 87/13-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 k servisní smlouvû
ã. 00241580/000/2005 mezi obcí Psáry
a Inisoft, s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je zv˘‰ení
cen servisní podpory a sluÏeb.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 88/13-2008
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 pfii-
mûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních
údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ.“
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Zveme rodiče a všechny občany na

Den otevřených dveří.
Uskuteční se v novém objektu mateřské školy

v ulici Pražská 155

ve čtvrtek 28. srpna 2008
v době mezi 13. až 18. hodinou.

Všichni jste srdečně zváni.
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Z OBCE

1. Pokraãuje rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly.
2. Dokonãení matefiského centra – fasáda.
3. Malování ‰kolní druÏiny.
4. Stûhování ãásti M· (Dolní Jirãany 13).
5. Úklid Ïelezného ‰rotu z M·.
6. Oprava ãekárny v Psárech.
7. Úklid autobusov˘ch zastávek.
8. Bezpeãnostní fiez a kácení bfiíz u hfii‰tû v Dolních Jirãanech a úklid.
9. Oprava komunikace na ·tûdfiíku.
10. Instalace dopravních znaãek v ulicích Na Vápence, Sportovní.
11. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a kolem kontejnerÛ

recyklovan˘ch odpadÛ.
12. V ulici V Tfie‰Àovce byla provedena plynofikace, montáÏ vefiejného osvûtlení

a oprava komunikace.
13. Oprava komunikace K LÛÏku.
14. âi‰tûní de‰Èové kanalizace.
15. Úklid obce po pfiívalov˘ch de‰tích a nárazov˘ch vûtrech.

Jana Valá‰ková, starostka obce

Dûkujeme V‰em obãanÛm za vyplnûní anketních lístkÛ pfii pfiípravû Stra-
tegického plánu rozvoje obce

Co se v obci udělalo

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 (v ãervenci a srpnu).
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.



Z OBCE

S rostoucím počtem obyvatel
v Psárech a Dolních Jirčanech
roste i počet domácích zvířat,
především psů. Bohužel se ten-
to stav v obci odráží velice nega-
tivně, a to zejména tím, že jsou
chodníky velmi často znečištěny.

Samozfiejmû za to nemÛÏe pejsek, ale
jeho majitel! Ten by si totiÏ mûl uvûdomit,
Ïe s nákupem psa, pfiebírá na sebe mimo
jiné i zodpovûdnost, jak psa vychovat
a k tomu patfií i jeho venãení.

A nyní konkrétní čísla:
Obec investovala do ko‰Û a sáãkÛ zhru-

ba 60 tisíc korun, tedy stejnou ãástku, kte-
rou vybrala od majitelÛ psÛ Psár a Dolních
Jirãan na poplatcích. To tedy znamená, Ïe
pfiíjmy obce se rovnají nákladÛm na údrÏ-
bu v obci.

I pfiestoÏe jsou ko‰e umístûny na mnoha
místech v obci, „pejskafii“ bohuÏel tuto
moÏnost vyuÏívají jen ojedinûle. Obãané
tedy nemohou fiíct, Ïe pro nû obec nic neu-
dûlala.
A teì je na fiadû zase ta druhá strana –

majitelé psÛ: umíte po svém miláãkovi
uklidit? Pfii sv˘ch procházkách po obci
vidím zejména star‰í obãany s pytlíky
v ruce. BohuÏel o tûch mlad‰ích se to vût-
‰inou fiíci nedá… Navíc „starousedlíci“ si
venãí psi zejména na sv˘ch zahradách,
které jsou na rozdíl od nov˘ch lokalit
mnohem vût‰í. Znamená to snad, Ïe se
roz‰ifiuje ne‰var anonymního velkomûsta?

Zvýšíme poplatky za psy?
¤e‰ením je samozfiejmû moÏnost

zakoupit ãisticí stroj, jak˘si vysavaã, na
psí exkrementy, ale to by zcela jistû zna-
menalo zv˘‰ení poplatkÛ za drÏení psa.
(V souãasné dobû platí majitel psa popla-
tek 100 korun roãnû.)
Rozhodnû obec nechce vydûlávat na

poplatcích za psa, ale cena 100 korun roã-
nû za drÏení psa je ve zdej‰ím okolí roz-
hodnû nejniÏ‰í, coÏ je pfiíznivé pro majite-
le psÛ, ale uÏ ménû pro jejich spoluobãany,
ktefií musí dávat velk˘ pozor, kam ‰lapou,
respektive kam si mohou sednout.

A proto: nebylo by opravdu mnohem
mnohem lep‰í, kdyby si kaÏd˘ po svém
psím miláãkovi uklidil sám?

Lucie Kubalo‰ová,
místostarostka obce
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Ne všichni pejskaři
jsou stejní



ZE ŠKOLY

Školníčkovo
ohlédnutí

Letní prázdniny utekly jako
voda a skřítek Školníček ještě
ani nestačil zapomenout na
krásný závěr loňského školního
roku.

vy‰vihli písniãku o sobû, ‰kolkáãci pfiidali
lidovou písniãku Já do lesa nepojedu
a pfied‰koláci z My‰iãek zakonãili písniã-
kou s vlastním textem: ...AÏ z nás budou
‰koláci, uÏijem si legraci...
Na závûr v‰em popfiála hodnû ‰tûstí sta-

rostka obce Jana Valá‰ková a rozdala malé
dáreãky. Dûti se pak vesele rozlouãily pís-
niãkou Holky z na‰í ‰kolky a ‰upajdily
domÛ.
Dûti z matefiské ‰koly v‰ak nemusí

ãekat aÏ do 1. záfií, mohou se pfiijít podívat
na novû zrekonstruovanou ‰kolku jiÏ na
konci srpna.

12 PSÁRSKÝ
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·kolkáãci a pfied‰koláci na Posledním zvonûní. I pro
nû byl 27. ãerven slavnostním dnem.

S na‰imi páÈáky se mile rozlouãila nejen fieditelka
‰koly, ale také starostka obce Jana Valá‰ková

Nádhernou Popelku jsme sly‰eli v podání ÏákyÀ 4.
a 5. tfiídy

Zakonãení ‰kolního roku je ve Slu-
níãkové ‰kole vÏdy slavnostní nejen kvÛli
rozdávání vysvûdãení a pfiedávání odmûn
za v˘kresy zasílané do soutûÏe spoleãnos-
ti TONDACH pfiímo fieditelem závodu
Jirãany ing. Petrem Du‰kem, letos dopro-
vázeného usmûvavou paní Hanou
Bekovou, ale hlavnû Ïe se louãíme
s páÈáky, ktefií odchází na jiné ‰koly.
Pfii Posledním zvonûní slavnostnû

vyprovázel páÈáky ·kolníãek, vrána Jifiina
a celá ‰kola. Pfied ‰kolou na nû ãekala spo-
lu se zvûdav˘mi rodiãi Ïabka Márinka
s dûtmi z matefiské ‰koly. Pro pfied‰koláky
je totiÏ tento den stejnû slavnostní jako pro
páÈáky. I oni se louãí se ‰kolkou a v záfií
pÛjdou do 1. tfiídy. ¤editelka ‰koly se se
v‰emi mile rozlouãila, páÈáci a ãtvrÈáci



ZE ŠKOLY
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Sochorovi, manÏelé Hermanovi, manÏelé
·ormovi, manÏelé Chvátalovi, manÏelé
Kriegsmanovi, KDU-âSL Psáry, místní
sdruÏení ODS, Staving Olomouc, s.r.o,
Tondach âeská republika, s.r.o., Horák -
Pinter, s.r.o. – zahradnictví.
Za pfiípravu ÏákÛ na turnaj v kopané Mc

Donald’s Cup dûkujeme pánÛm Vaver-
kovi, Balou‰ovi a Kukovi, a za poskytnu-
tí psárského fotbalového hfii‰tû TJ Rapid
Psáry. Za mistrovské ozvuãení a osvûtlení
vánoãního koncertu dûkujeme panu
Skfiivanovi a paní Kukové za perfektní
moderování celého koncertu. OS Jaka
Zdimûfiice, panu Zápotockému a paní
Pelichové za profesionální organizaci veli-
konoãních dílen Z· a M·.
Velké podûkování patfií obci Psáry, sta-

rostce obce a v‰em, ktefií nám pomáhali,
zejména PaedDr. Adámkovi, fiediteli
Domova Laguna, kter˘ nám v uplynulém
‰kolním roce poskytl prostory pro dûti
z matefiské ‰koly po dobu její rekonstrukce.

Mgr. Monika Kriegsmanová

Roční plán ZŠ a MŠ Psáry na školní rok 2008/2009

I. POLOLETÍ
záfií
01. 09. Slavnostní zahájení nového ‰kolního roku v Z· a M·
08. 09. Tfiídní schÛzky pro rodiãe dûtí zM· od 16.00 hod.
09. 09. Tfiídní schÛzky v jednotliv˘ch tfiídách Z· od 17.00 hod.
28. 09. Den ãeské státnosti – státní svátek
29. 09. Divadlo pro M· – „Námofinická pohádka“

Muzeum policie - dopravní hfii‰tû pro 1. tfi. Z·
Mgr. Milena TrÛblová,

fieditelka ‰koly

A na co se děti
mohou těšit ve
Sluníčkové škole?
Dûti z matefiské ‰koly budou opût jezdit

plavat do slané vody v praÏském
Hloubûtínû, ‰koláci díky pochopení fiedi-
tele PaedDr. Ladislava Adámka do bazénu
v Domovû Laguna. V‰echny dûti se tû‰í jiÏ
teì na skvûlé hodiny plavání pana uãitele
Rajmona.

Poděkování
Dûti a zamûstnanci základní ‰koly

a matefiské ‰koly DùKUJÍ v‰em níÏe jme-
novan˘m za dary, dárky a dáreãky. Udûlali
jste nám opravdu velikánskou radost!
Na‰i dárci: manÏelé Cechelovi, manÏe-

lé Kadefiábkovi, manÏelé Kalvodovi, man-
Ïelé Ham‰íkovi, manÏelé Karasovi, man-
Ïelé RoÏkovi, manÏelé Fialovi, manÏelé

Aktuální informace o Z· a M· Psáry naleznete na www.skola.psary.cz.
Pozn. red.: Uvefiejnûna je pouze ãást roãního plánu.
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INZERCE



SK RAPID PSÁRY

Takových nadšenců, kteří by se
věnovali nezištně a zcela zadarmo
sportu, už moc není. Ale pár se jich
u nás přece jenom najde.

Rapid Psáry má totiž ve svém
představenstvu pár takových „bláz-
nů“, jak říká místopředseda Josef
Vaverka, s nímž se konal i tento náš
rozhovor.

Dospûlí trénují ve stfiedu a v pátek od 18.00
hodin. Zápasy se hrají v sobotu nebo v nedûli.
V zimním období vyuÏíváme tûlocviãnu
v areálu Laguna.
Chtûl bych touto cestou poÏádat zájemce

o trénování mládeÏe, aby mezi nás pfii‰li.

Kde se vzala fotbalová dûvãata?
VÏdycky se na‰la dívka, která mûla odvahu

zahrát si s klukama fotbal. Zvrat nastal tehdy,
kdyÏ na Radlíku pro nedostatek dûtí zru‰ili
Ïáky a spolu chlapci pfii‰ly i dvû dûvãata.
ProtoÏe se ve Psárech zatím nedá provozovat
jin˘ sport dostaly odvahu i psárské dívky.
Ty pfiivedly dal‰í kamarádky a nyní jich je uÏ
dvanáct zaregistrovan˘ch. A Ïe se na tréninky
opravdu tû‰í! Ty zaãínají v 16.30 hodin
a dûvãata uÏ od 16 hodin „stepujou a ãekají“.
A uÏ se zajímají, kdy pr˘ zaãneme hrát. Tû‰í

se na kolektivní sport a jsou fakt dobrá.

Jak se losují okresní soutûÏe?
Okresní fotbalov˘ svaz pfied skonãením

soutûÏe vyzve kluby, aby podaly pfiihlá‰ku na
pfií‰tí sezonu a tam oznaãily, která druÏstva do
nové soutûÏe pfiihla‰ují. Po obdrÏení v‰ech pfii-
hlá‰ek dochází k rozlosování a zároveÀ
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Sportovci tělem i duší

SK Rapid Psáry – mužstvo mužů „A“

SK Rapid Psáry – mužstvo dorostu

Aby si na‰i ãtenáfii neznalí kopané udûla-
li jak˘si pfiehled, prozraìte, kolik máme
v SK RAPID Psáry fotbalistÛ.
V souãasné dobû evidujeme celkem 186 ãle-

nÛ: Ïáky, dorost, dospûlí A a B. ÎákÛ máme 29
z toho je 12 dívek a dorostencÛ je 17. Po dosa-
Ïení vûku 15 let odcházejí Ïáci do dorostu.
Pokud to dûvãata nepfiestane bavit a budou

makat, mÛÏeme je pfiihlásit do soutûÏe. Musím
fiíct, Ïe jsou velmi ‰ikovné, i kdyÏ s fotbalem
zaãínají v pozdûj‰ím vûku. Zatím hrají
v Ïákovském druÏstvu. Îáky a dorost vedu já
a Láìa Vizvari. Vedoucím A muÏstva je Tonda
Keller, béãko má na starosti Martin Svoboda
a Petr Klapka.
Tréninky ÏákÛ a dorostu probíhají pravidel-

nû v úter˘ a v pátek vÏdy od 16.30 do 18.00.



SK RAPID PSÁRY

k oznámení, kdy soutûÏ zaãíná. Hraje se systé-
mem kaÏd˘ s kaÏd˘m a soutûÏ je rozdûlena na
podzimní ãást a jarní ãást. Letos zaãíná dorost
a A muÏstvo podzimní ãást soutûÏe 2008/09
23. srpna, “béãko“ o den pozdûji. Îáci zaãínají
v pÛli záfií, protoÏe je jich ve skupinû jenom
pût.

nové stfiídaãky a opravit fasádu na garáÏi.
V pfií‰tím roce chceme nejen dále vylep‰ovat
ná‰ sportovní areál, ale i hfii‰tû, které se musí
také neustále udrÏovat. Ov‰em v‰e záleÏí na
penûzích.

Mluvil jste o dobrovolnících, prozraìte
ãtenáfiÛm, kdo je ve va‰em jedenáctiãlen-
ném v˘boru…
Zdenûk Skfiivan, ing. Ivo Vondráãek, Jifií

Adámek, Václav Novák, Antonín Keller,
Ladislav Zeithaml, Jifií âermák, Milan
Korotviãka, Láìa Parma, Pavel Otruba.V‰ichni
máme urãité povinnosti, které jsme se snaÏili
mezi sebou rozdûlit i podle na‰ich zájmÛ
a moÏností. ·koda Ïe mladí nemají zájem
o Ïádnou funkci ve v˘boru, uvidíme, snad se
nûkdo pfiidá. Sám jsem zaãínal jako trenér své-
ho syna, nyní mám v druÏstvu své dva vnuky,
takÏe opût trénuji…
V‰ichni tuto práci vykonáváme zdarma,

zkrátka nás to baví. Jsme takoví blázni.
Na‰ím velk˘m pfiíznivcem je i starostka

obce. Na dÛleÏité zápasy vÏdycky pfiijde
povzbudit, ale se zájmem – pokud jí ãas dovolí
– zajde i na na‰e tréninky. ·koda Ïe není mlad-
‰í, hned bychom ji vzali do druÏstva.

Text: mk
Foto: Josef Podlaha,

Josef Vaverka
a Tomá‰
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SK Rapid Psáry – mužstvo žáků

SK Rapid Psáry – mužstvo mužů „B“

Fotbal je sice pûkn˘ koníãek, ale také
finanãnû nároãn˘…
Na‰i ãlenové platí pfiíspûvky, ale to zdaleka

nestaãí na pokrytí ãinnosti sportovního klubu.
Dresy a míãe získáváme hlavnû od sponzorÛ
a díky nim jsme mohli vybudovat na hfii‰ti
zavlaÏování, koupit sekaãku na trávu, ãasomíru
a nechat poloÏit zámkovou dlaÏbu pfied kabina-
mi. Zde nám schází je‰tû kousek dodûlat.
Máme rovnûÏ „údrÏbáfie“, ktefií hfii‰tû udrÏují,
napfiíklad se musí sekat tráva, lajnovat, dávají
se prát dresy.
Od Okresního sportovního sdruÏení dostá-

váme dotace na ãinnost a na údrÏbu. Na leto‰ní
rok jsem dostali pfies 35 000 korun, ale bez
na‰ich dal‰ích sponzorÛ, jako je Fond tfietího
tisíciletí nebo NOVERA a dal‰í, bychom
nemohli sport provozovat, tak jak nyní. Také
obecní úfiad nám pfiispûl finanãní ãástkou na
mládeÏ. Ale najdou se i jednotlivci, ktefií
finanãnû pomohou.

A va‰e leto‰ní plány?
Chceme vymûnit laviãky, zhotovit tribunu,



OBECNÍ POLICIE

V tomto čísle vám přinášíme zprávu
o činnosti z období červen-červenec 2008,
kterou pro nás připravil vedoucí oddělení
Jiří Michna.
22. 6. 2008
¤e‰ení pfiijatého oznámení, t˘kajícího se

provádûní hluãn˘ch prací v obci Dolní Jirãany
v ulici Horní.
22. 6. 2008
Zaji‰Èování bezpeãnosti a plynulosti silniã-

ního provozu v obci Psáry, z dÛvodu dopravní
nehody.
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SK RAPID PSÁRY

TABULKY OKRESNÍ PŘEBOR

A2A III. třída - skupina A
KONEâNÁTABULKA
Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav Odebráno
Poã.body
1. V‰enory 26 15 5 6 94 : 49 50 (11)
2. Psáry 26 15 4 7 62 : 35 49 (10)
3. KrÀany 26 14 4 8 81 : 46 46 ( 7)
4. Vrané 26 13 5 8 61 : 49 44 ( 5)
5. Bojanovice 26 12 5 9 57 : 51 41 ( 2)
6. Slapy 26 11 5 10 63 : 50 38 (-1)
7. Jílovi‰tû 26 12 2 12 77 : 66 38 (-1)
8. Hradi‰tko B 26 11 5 10 62 : 70 38 (-1)
9. Davle 26 10 4 12 49 : 62 34 (-5)
10. Jílové B 26 9 6 11 70 : 75 33 (-6)
11. Libefi 26 10 2 14 60 : 80 32 (-7)
12. D. Jirãany 26 9 5 12 43 : 45 32 (-7)
13. Radlík 26 9 4 13 52 : 79 31 (-8)
14. Zlatníky 26 2 4 20 32 :106 10 (-29)

A3A IV. třída - skupina A
KONEâNÁTABULKA
Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav Odebráno
Poã.body
1. Zvole B 24 18 3 3 85 : 46 57 (21)
2. K. Pfiívoz 24 17 2 5 74 : 29 53 (17)
3. Vestec 24 16 5 3 70 : 38 53 (17)
4. Psáry B 24 14 4 6 52 : 40 46 (10)
5. ·tûchovice B 24 10 6 8 59 : 56 36 ( 0)

6. D. Jirãany B 24 9 7 8 50 : 48 34 (-2)
7. LibeÀ 24 10 1 13 50 : 50 31 (-5)
8. Okrouhlo 24 8 5 11 45 : 47 29 (-7)
9. KrÀany B 24 6 5 13 40 : 60 23 (-13)
10. D. BfieÏany B 24 7 2 15 55 : 67 23 (-13)
11. Vrané B 24 7 1 16 41 : 68 22 (-14)
12. PrÛhonice B 24 4 5 15 40 : 72 17 (-19)
13. Libefi B 24 3 6 15 43 : 89 15 (-21)

C2A Okresní soutěž dorostu -
skupina A
KONEâNÁTABULKA
Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav Odebráno
Poã.body
1. Vrané 18 13 2 3 72 : 22 41 ( 14)
2. Hvozdnice 18 13 1 4 80 : 32 40 ( 13)
3. Psáry 18 5 2 11 38 : 69 17 (-10)
4. Jílovi‰tû 18 2 1 15 29 : 96 7 (-20)

E2A Okresní soutěž starších
žáků - skupina A
KONEâNÁTABULKA
Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav Odebráno
Poã.body
1. Jesenice 16 11 2 3 54 : 28 35 (11)
2. D. BfieÏany 16 9 3 4 56 : 24 30 ( 6)
3. Psáry 16 5 3 8 34 : 51 18 (-6)
4. Hradi‰tko 16 5 2 9 27 : 46 17 (-7)
5. Mûchenice 16 4 2 10 29 : 51 14 (-10)

Spolupráce
s Obecní policií Jesenice



POLICIE

27. 6. 2008
¤e‰ení pfiijatého oznámení, ohlednû spadlé-

ho kabelu v ulici Horní 74, v obci Dolní
Jirãany.
16. 7. 2008
Dne‰ního dne v dobû mezi 10.00 aÏ 12.00

hod. byl provádûn sluÏbu konající hlídkou
Obecní policie Jesenice dohled nad dodrÏováním
ustanovení zák. ã. 361/ 2000 Sb. v obci Psáry.
V rámci tohoto dohledu bylo realizováno

mûfiení rychlosti v ul. PraÏská v prostoru pfied
restaurací „U Dvou nervÛ“, a sice ze smûru od
obce Jesenice. Pfii této ãinnosti zaznamenala hlíd-
ka muÏe jevícího zjevné známky poÏití alkoholu
– vrávoravá chÛze – kter˘ vystoupil z autobusu
ã. 332, kter˘ pfiijel od obce Jesenice. Po vystou-
pení z autobusu ‰el muÏ k zaparkovanému
vozidlu tov. zn. ·koda 125 L ãervené barvy, do
nûhoÏ nasedl a se kter˘m se rozjel smûrem ke
sluÏbu konající hlídce, tj. smûr Jílové u Prahy. Po
ujetí cca 150m bylo vozidlo hlídkou v 11.06 hod.
zastaveno. ¤idiã byl v souladu s § 12 zák. ã.
553/1991 Sb. vyzván k prokázání totoÏnosti.
Následnû byla u jmenovaného v souladu
s ustanoveními zák.ã. 361/2000 Sb. provedena
orientaãní dechová zkou‰ka pfiístrojem Digital
Alcohol Detector CA 2000. Dechovou zkou‰kou
byla zji‰tûna hodnota 2,20‰ alkoholu v dechu.
Vzhledem k uveden˘m skuteãnostem byl jmeno-
van˘ v souladu s ustanovením zák. ã. 361/2000
Sb. vyzván k setrvání na místû a vyãkání pfiíjez-
du hlídky OOP Jílové u Prahy, coÏ bez námitek
uãinil. V 11.17 hod. byla událost telefonicky
oznámena sluÏbu konajícímu inspektoru OOP
Jílové. Dvouãlenná hlídka OOPJílové se na mís-
to události dostavila v 11.30 hod., kdy jí byla celá
vûc pfiedána k dal‰ímu ‰etfiení.

Diskonehody
Mladí řidiči bourají hlavně
o víkendu a v noci

Nový výraz pro nové autohavárie – disko-

nehody. Slovo naprosto zkomolené, leč
výstižné. Podle statistiky totiž dochází
u mladých řidičů nejvíce k dopravním neho-
dám v noci a k ránu, kdy se tito řidiči vrace-
jí ze zábav.

Velmi smutný trend potvrzují rovněž sta-
tistiky loňského roku, kdy mladí řidiči do 25
let zavinili téměř 23,5 tisíce nehod, tedy kaž-
dou pátou ze všech, které policisté evidují.
Z toho téměř každá desátá havárie je právě
diskohavárií.

Zemřelo při nich 190 lidí.

Tato nejrizikovûj‰í skupina fiidiãÛ zpÛsobuje
nehody, které kaÏd˘m rokem narÛstají
a nejhÛfie se chovají mladí fiidiãi za volantem
právû o víkendu.
Témûfi polovina ze v‰ech loÀsk˘ch havárií

se odehrála v dobû od pÛlnoci do pûti hodin
ráno, tedy v dobû návratu ze zábav domÛ.
Na silnicích se objevuje více nezku‰en˘ch

fiidiãÛ, ktefií si pofiídili ojetinu za pár tisíc
a chtûjí za kaÏdou cenu jezdit. Nerespektují
v‰ak základní zásady bezpeãného chování za
volantem. Zbyteãnû riskují a jezdí opilí – bohu-
Ïel, taková je jasná statistika.
Jedinou kampaní, která se zamûfiuje na tyto

mladé fiidiãe je v souãasnosti akce Domluvme
se. Cílem kampanû je pfiesvûdãit mladé fiidiãe,
aby si mezi sebou vÏdy na‰li nûkoho, kdo nebu-
de veãer pít alkohol a ostatní rozveze bezpeãnû
domÛ. LoÀského roku podpofiili tuto akci sku-
piny Divokej Bill a Chinaski. Letos jsou to
Wanastowi vjecy.
NezapomeÀte, Ïe pfii poÏití alkoholu se ztrá-

cí pozornost a alkohol, byÈ v sebemen‰í mífie –
za volant rozhodnû nepatfií. Tak tedy: domluv-
me se - jde o Ïivot.

mk

(V pfií‰tím ãísle pfiineseme opût zprávy
Obecní policie Jesenice a uvefiejníme je‰tû pár
dodatkÛ ze zákona o obecní policie.
V dubnovém ãísle jsme z nûj uvefiejnili to nej-
dÛleÏitûj‰í pro spolupráci policie a obce.)
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HASIČI

Hrozba pokuty za chybûjící hasicí pfiístroj
souvisí s novou vyhlá‰kou, která zaãne platit
od 1. ãervence 2008. V‰echny rodinné domy
ãi garáÏe, které po tomto datu povolí úfiední-
ci, musejí b˘t vybaveny hasicím pfiístrojem
a poÏárním hlásiãem. âidlo bude muset b˘t
i v bytech, i tady se zpfiísní podmínky
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 gene-
rálního fieditelství Hasiãského záchranného
sboru Petr Kopáãek,“ a dodává, „ale pfiede-
v‰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 vyhořelo v Česku přes
2600 domácností a při
požárech přišlo o život 58 lidí
Roãnû bude nutné vybavit hasicími pfiístroji

i hlásiãi aÏ sto tisíc rodinn˘ch domkÛ a bytÛ.
Vyhlá‰ka jim pfiedepisuje i typ hasicího pfiístro-
je: má oznaãení A34 a stojí kolem tisíce korun.
KaÏd˘ rok pak majitel domu musí zajistit revi-
zi pfiístroje.
PoÏární hlásiã se dá pofiídit od tfií set korun

a na rodinn˘ domek do 150 metrÛ ãtvereãních
staãí jeden.
Lidí, ktefií právû kolaudují novou stavbu

nebo mají star‰í rodinn˘ dÛm a nechtûjí jej
v˘znamnû opravovat, se nová vyhlá‰ka t˘kat
nebude. Nicménû v rámci jejich jistoty je vhod-
né hasicí pfiístroj vlastnit.

V novém bytě povinně požární
hlásič
Mûní se i podmínky pro novû postavené

byty. V kaÏdém bude povinnû poÏární hlásiã.
V pfiípadû, Ïe jde o byt s plochou vût‰í neÏ 150
metrÛ ãtvereãních ãi mezonetov˘, je tfieba pofií-
dit hlásiãe dokonce dva.
A ve spoleãn˘ch prostorech, jako jsou chod-

by, sklepy nebo su‰árny, bude muset b˘t dvakrát
tolik hasicích pfiístrojÛ, neÏ je to nutné nyní.
Místo jednoho na 400 metrÛ ãtvereãních podla-
hové plochy bude tfieba jeden na 200 metrÛ.
Podle nové vyhlá‰ky musí b˘t hasicí pfiístroj

také v kaÏdém oddûleném garáÏovém stání.
V pfiípadû otevfieného parkovi‰tû pro více aut je
tfieba zachovat jeden pfiístroj na deset parkova-
cích míst.
Do bytÛ a rodinn˘ch domkÛ hasiãi chodit

nesmûjí, ale v pfiípadû, Ïe by vypukl poÏár, roz-
hodnû bude následovat pokuta aÏ 20 tisíc
korun.

Text a foto: mk
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Hasicí přístroj nutností



Z DOPISŮ REDAKCI

VáÏená paní redaktorko,
tak zaãíná dopis, kter˘ nám poslal Ladislav

Jano‰tík, pravdûpodobnû psársk˘ chatafi-vãe-
lafi. AlespoÀ se domnívám, v dopise nebylo uve-
deno.

Moc dûkujeme a ãást o vãelách, tedy jak˘si
dodatek k na‰emu minulému ãlánku, kter˘ nám
poslal, uvefiejÀujeme. Pfiikládáme i fotografii,
bohuÏel nevíme, která mladá sleãna na obrázku
je. Je vidût, Ïe i ke snídani je med v jakékoliv
podobû velmi dobr˘. Velmi mal˘m dûtem v‰ak
lékafii nedoporuãují dávat med (napfiíklad
namáãení dudlíku do medu) z dÛvodu kazivosti
zubÛ, pfiestoÏe jsou je‰tû „zaloÏeny“ v dásních.
I med totiÏ obsahuje velké mnoÏství cukru, byÈ
pfiírodního.

Je‰tû bych ráda dodala, Ïe sama
s manÏelem vãelafiíme také pfies padesát let, ale
ãtenáfiÛm jsem chtûla laicky a zajímavû, nikoliv
odbornû, vysvûtlit, jak to chodí v Ïivotû vãeli-
ãek. ·lo pfiedev‰ím o to pochopit, jak jsou pro
nás pro v‰echny vãelky velmi dÛleÏité. Dûkuji
za odborné pfiipomínky, které v‰ak patfií do
odborn˘ch ãasopisÛ a knih o vãelafiství, nikoliv
do reportáÏe v Psárském zpravodaji.

Rozhodnû jsem ráda, Ïe ãtenáfii pí‰í
a ãasopis ãtou, ostatnû ‰koda Ïe se pan Jano‰ík
neozval dfiíve, urãitû by s ním byl pûkn˘ rozho-
vor. A nyní jiÏ zmínûn˘ ãlánek.

Monika Kábová

Med – hodnotná
potravina
Nejznámûj‰ím vãelím produktem je med.

V letním období Ïije v úlu 50 000-60 000 vãel.
Nejpoãetnûj‰ími ãleny vãelstva jsou dûlnice, které
rozli‰ujeme na mladu‰ky a létavky. Mladu‰ky vyko-
návají rÛzné práce v úlu , zatímco létavky vyletují do
volné pfiírody a pfiiná‰ejí do úlu nektar, medovici, pyl,
propolis a vodu.
Jakmile létavka naplní medov˘ váãek nektarem

nebo medovicí, vrací se do úlu a pfiedává sladkou ‰Èá-
vu mladu‰kám. Mladé vãely zaãnou sladkou ‰Èávu
zpracovávat na med. Pfiidávají k ní v˘mû‰ek hltano-
v˘ch Ïláz, kter˘ obsahuje enzym invertázu. Tím
dochází k chemickému ‰tûpení cukrÛ na fruktózu
a glukózu. Jakmile je med dostateãnû hust˘, vãely
ukládají med do bunûk plástu, které pak zavíãkují
voskov˘m víãkem.
Podle místa sbûru a doby sbûru máme med kvûto-

v˘ a medovicov˘. Kvûtov˘ med je smûsí nektarÛ
rÛzn˘ch rostlin, zatímco medovicov˘ med pochází
z medovice lesních stromÛ. Kvûtov˘ med má svûtlou
barvu. Medovicov˘ med má tmavou barvu, coÏ zpÛ-
sobují rostlinná barviva v míze lesních stromÛ.

Med obsahuje hlavnû jednoduché cukry – glukó-
zu (cukr hroznov˘) a fruktózu (cukr ovocn˘) nedíl-
nou souãástí medu jsou také minerální látky, bílko-
viny, rostlinné enzymy, aromatické látky a vitaminy.

Ladislav Jano‰tík
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INZERCE
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PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní starostko,

chtěli bychom Vám
a již zesnulému Ing. Vladimíru Kadeřábkovi

velice poděkovat za veškeré inženýrské sítě, silnici
a osvětlení v ulici V Třešňovce.

Bez Vaší snahy a pomoci bychom se nedočkali,
velice děkujeme

rodiny : Dzianova, Léblova



MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOROVINA

Ukázalo se, Ïe otázky nebyly tak lehké, jak
se zdálo. Ten zajíãek byl hádankou nejen pro
dûti, ale i pro dospûlé.

Odpovědi byly vyhodnoceny a nejlep‰í
byly ocenûny kníÏkami. Ty byly pfiedány
v závûru ‰kolního roku:
Ondrovi Ruskovi,
Michalu Balou‰ovi a
Rí‰ovi Sochorovi.
Děti doprovodily anketu svými obrázky

na téma „zvífiátka v pfiírodû“. Za vyhodnocené
nejhezãí obrázky byly rovnûÏ pfiedány kníÏky:
Ivanu ·ebestovi,
Daniele Bifarale a
Aniãce Holínské.
V‰echny dûti, které se soutûÏe zúãastnily,

byly ze ‰koly v Dolních Jirãanech.

Myslivecké sdruÏení Borovina Psáry dûkuje
za spolupráci Základní ‰kole Dolní Jirãany
a s dûtmi se setká opût na podzim.

Správné odpovědi:
Autorem kresby je Mikolá‰ Ale‰

(1852–1913).

Známe témûfi ãtyfii sta takov˘ch kreseb,
z toho 290 si jich mÛÏeme prohlédnout
v pozdûji vydané knize „·palíãek“. Ale‰
v tûchto písních nebo fiíkadlech podal kroniku
„ãeského lidu od mládí do stáfií, od jara do
zimy“ (dr. Svoboda).
Z jeho díla bychom mûli znát také cyklus

„Vlast“ v Národním divadle.
Mlad˘ zajíãek opravdu vidí hned po naroze-
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Myslivecká soutěž
z dubnového čísla Psárského zpravodaje



ní. Rodí se také jiÏ osrstûn˘. Ochranné zbarve-
ní pomáhá chránit malé zajíãky pfied dravci
a koãkami. Na rozdíl od králíka, kter˘ se rodí
hol˘ v nofie, a vidí aÏ po 10 dnech.

Pozor!! Na malého zajíčka nikdy nesahej-
te – rozhodně se neztratil, ani ho máma neo-
pustila. Naopak, pokud na něj sáhnete - ulpí
na něm lidský pach; zaječí máma se k němu
nikdy nevrátí a malý zajíček zahyne.
V dobû nouze mÛÏeme z domácích zásob

podávat pouze tvrd˘ chléb a tvrdé peãivo.
Srnec shazuje (ztrácí) své parÛÏky kaÏdo-

roãnû (1x) na podzim v listopadu nebo
v prosinci. V̆ jimkou jsou leto‰ní (roãní) srneã-
ci (srnãata), ktefií své „knoflíky“ ztrácejí
v únoru nebo bfieznu pfií‰tího roku. Nové parÛÏ-
ky u dospûl˘ch srncÛ vyrÛstají od ãasného jara
a v dubnu aÏ v kvûtnu srnec parÛÏky zbavuje
ochranného a v˘Ïivného l˘ãí – tzv. vytlouká.
Srna parÛÏky nemá. Nepleteme si parÛÏky

s rohy – ty rostou cel˘ Ïivot a zvífie (napfiíklad
muflon nebo kamzík) je neshazuje.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOROVINA
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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 radiáto-
rů a venkovní rekonstrukce, mon-
táže, 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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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby, vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

INZERCE

CYKLO EMAP PÍSNICE   
PRÁZDNINOVÁ AKCE PRO VÁS!!!

SLEVY NA KOLA AUTHOR
A MERIDA 2008 AŽ 30 %

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

V fiíjnu byl ve Lhotû u Dolních BfieÏan slavnostnû otevfien
Lhoteck˘ nauãn˘ okruh. Samozfiejmû byly potfieba peníze, ale
také jeden nad‰enec, správce obecních lesÛ, kter˘ se do této akce
pustil s nad‰ením.
Tak se stalo, Ïe první etapa dlouhá zhruba 3 kilometry je uÏ

zrealizována a vytyãena je i druhá ãást trasy, která bude vybave-
na laviãkami  a rovnûÏ nauãn˘mi tabulemi.
Co tedy najdete na tomto okruhu trasy? Pfiedev‰ím vám bude

pfiiblíÏen svût zvífiátek a pfiírody. Podle toho se tedy chovejme!
Dûti i dospûlí tak nahlédnou do lesní fií‰e.
Na stezce najdou v˘letníci zákoutí s nauãn˘mi tabulemi,

houpaãkami, krmítky a pítky pro ptáky i lesní zvûfi. Nahlédnou
rovnûÏ, jaká  práce je v lese zapotfiebí. V‰ichni si mohou odpo-
ãinou na laviãkách a podle vyroben˘ch tabulek se seznámit
s ãesk˘mi i latinsk˘mi názvy nejrÛznûj‰ích stromÛ a kefiÛ, kte-
ré zde v lese rostou.

Jak se dostat do Lhoty?
V̆ letníci tam dojedou pfiímûstsk˘mi autobusy ã. 331 nebo

333, které jedou ze stanice Budûjovická pfies Kaãerov, Prahu-
Libu‰ a Písnici. BohuÏel tato trasa není pro cyklisty a pokud
s sebou vezmete svého ãtyfinohého pfiítele, budete ho muset mít
stále na vodítku.
Lhoteck˘ okruh zaãíná po chvíli pû‰í chÛze po cestû ze Lhoty

smûrem na Zálepy (ulice Zálepská) a proti proudu potoka se vrací zpût do Lhoty.
Celá trasa je velmi dobfie vyznaãena ‰ipkami. Vyzdûné ohni‰tû umoÏÀuje opékání bufitÛ i jin˘ch pochoutek

po cel˘ rok.
Rozhodnû mÛÏeme procházku tímto nauãn˘m okruhem doporuãit pfiíznivcÛm s pfiírodovûdn˘m zamûfiením.
NezapomeÀte, jak se máte v lese chovat, a odpadky Ïe patfií do ko‰e – ostatnû ty jsou zde umístûny i na nauã-

ném okruhu. mk
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Opět si můžeme vybrat hezký výlet, třeba i s rodinou, který je trošku dál
od Psár. Tentokráte se vypravíme na 

Lhotecký naučný okruh
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22000088
VV  ssrrppnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::

Antonín Absolón a Blažena Cerhonková.

VV  zzáářříí  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::
Antonín Kramosil, Anna Botošová, Jaroslav Hlaváček a Jaroslav

Neubauer.

Gratulujeme všem oslavenkyním i oslavencům a přejeme mnoho zdraví,
štěstí i lásky.

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.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

KAM ZA KULTUROU

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
ZLATO V SRDCI EVROPY
V̆ stava je vûnovaná 40. v˘roãí ukonãení
tûÏby zlata v historicky nejv˘znamnûj‰ím
zlatorudném revíru ãeské republiky
v Jílovém u Prahy.

ŠTOLA sv. JOSEFA
Duben-fiíjen: SO, NE, 
svátky od 10-17 hodin.
âervenec-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, v ãervnu aÏ srpnu od 9-17 hodin.



Dětem

Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás,
fie‰ení najdete na stranû 30.

Vylu‰tûte, kdo má v ãervenci nebo
v srpnu svátek!
1. Nevím, jak u babiãky opravili dÛm.
2. Postavili stan na samotû u lesa.
3. Bratr o manÏelce vÏdycky hezky ho -

vofiil.
4. Zasadil netfiesky na svah a na skalku.
5. Koupil si nové vybavení pro kopanou.
6. ¤ídil jako pominut˘.
7. S nov˘m kamarádem se seznámil

u ‰edého vysokého domu.

8. Nechtûl jít do kina, ale naopak – chtûl
do divadla.

9. Sbírali borÛvky na koláãe.
10. Opravoval a natíral plot u chaty.
11. ZÛstal u dûkana na pohovoru.

NezapomeÀte fotografovat nebo posílat
své obrázky z prázdnin!!!

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

CO VYPùSTOVALI?
Pfii veãerním posezení v hospodû se chlu-
bili pfiátelé Hradil, Koster, Pla‰il a Bûlsk˘,
co se jim letos na zahradách nejlépe urodi-
lo. Karel, kter˘ bydlí za hospodou, se py‰-
nil sv˘mi kanadsk˘mi borÛvkami.
A Du‰an, Petr, Boris? Dva z nich mají ini-
ciály ze dvou stejn˘ch písmen.
Koster mûl krásnou úrodu jablek. Boris,
kter˘ bydlí za autobusovou zastávkou, se
chlubil sv˘m áronem – ãern˘m jefiábem.
Pla‰il bydlí u lesa a jin˘ vedle hasiãské
zbrojnice. Kdo úspû‰nû vypûstoval sklení-
kové okurky? Jaké pfiíjmení má Boris?

¤e‰ení – Nedûlní program dûtí 
(ãerven 2008)
·imon Petr Luká‰ Hanu‰ Marek
Plátal Mlynáfi ¤ehák Hradil Du‰ek 
3 4 0 2 1
bazén kopaná babiãka zoo kluzi‰tû
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Na prázdninách: � Petra � Honzík
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vznikl˘ Ïlábek. Na spodní stranû jefiába je mal˘
otvor, kter˘m mÛÏete skládanku nafouknout.
âím silnûji do otvoru foukáte, tím více se roze-
vfiou kfiídla ptáka. 
Japon‰tí chlapci dûvãata ve skládání jefiábu

i soutûÏí. Spojují je pak do fietûzÛ, které visí na
pomníku dûtí zemfiel˘ch následkem v˘buchu
atomové bomby.

Pfií‰tû: skládáme kvûtinu – rÛÏi 

Jedna ze skládaček, která opět
vychází ze čtverce, získala světovou
proslulost. Jsou to jeřábi míru z Hi -
ro šimi, ale o jejich historii jsme si už
psali. Nyní se je společně pokusíme
vyrobit. Opět připomínám, skládej-
te velmi pečlivě.

Jak začít?
• Papír nejdfiíve pfiehnete diagonálnû a pak

uprostfied. Pfii skládání vám opût pomohou
nákresy nad ãlánkem.
• Potom vzniklé kapsy rozloÏíte (nákres 3

a 4). Tím se k sobû dostanou v‰echny ãtyfii ‰piã-
ky papíru (nákres 5).
• Poté ‰piãky kapes pfiehnete k diagonále

tak, jakobyste je chtûli uzavfiít. Podle takto
vznikl˘ch ohybÛ zahnete ‰piãky dovnitfi sklá-
danky (nákres 6).
• Tak získáte útvar podobojací se draku

(nákres 7), a jehoÏ pfiední a zadní stranu pfie-
hnete smûrem nahoru (nákres 8). Vznikne polo-
tovar, kter˘ je základem nejen pro jefiába.
• Okraje oddûlen˘ch cípÛ pfiehnete dopfiedu

a dozadu (nákres 9J) a vyhnete je tûsnû pod
pfiíãnou osou (nákres 10J) do stran (nákres 11J).
Jeden z cípÛ je‰tû jednou pfiehnete a ‰piãku
mezi papíry prohnete. Hlavu a zobák tvofií

ORIGAMI
2. část: jeřáb 

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

¤e‰ení ze strany 29 a 32:
1. Jakub 2. Anna
3. Roman 4. Hana
5. Prokop 6. Ilja
7. Milu‰e 8. Alena
9. Libor 10. Alan
11. Ludûk

¤E·ENÍ SUDOKU:

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY:

7

1 4 9 6

5 7 4

9 3 6 2 5 7

9 2 3

2 4 6 7 1 9

8 1 7

7 8 9 6

5

M A L I N Y

V¯CHOZÍ JE âTVEREC



Z OBCE

Ač neděle, na psárském úřadě se
pracovalo o sto šest. Svůj slavnostní
den si 29. června přišly užít všechna
mimina, která jsou přihlášená
k trvalému pobytu v obci Psáry,
a sešla se tak na slavnostní vítání
občánků.

Paní Ivana ·imková, která má tyto „maliã-
ké“ na starosti, mûla co dûlat.VÏdyÈ mal˘ch
obãánkÛ bylo na tfiicet, a to se nûktefií omluvili.
Bylo totiÏ poãátkem ‰kolních prázdnin. Snad
právû proto se museli sehnat „dût‰tí dobrovol-
níci“, ktefií by krátkou básniãkou a pohoupáním
miminek v post˘lce pfiivítali mrÀata do nového
Ïivota. Nakonec se sleãny Veronika Hru‰ková
a Katefiina Skfiivanová tohoto úkolu ujaly na
v˘bornou, i kdyÏ tréma zpoãátku také byla.
Jako vÏdy, tak i tentokráte pfii‰ly pomáhat

Martina ·meralová a Martina Merglová, bez
nichÏ by vítání snad ani nemohlo zaãít. AprotoÏe
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Nedělní vítání občánků
se tentokráte nemo-
hla do sta vit v˘teãná
„ku chafika“ paní Mi -
lu‰e Flos sová, posla-
la v‰em sladkou
ochutnávku pfiímo
na úfiad.
Hlavní osobou

samozfiejmû byly
dûti. Starostka obce
Jana Valá‰ková ra to -
lesti pfiivítala a po -
pfiála nov˘m psár-
sk˘m obãánkÛm hodnû ‰tûstí a lásky a rodiãÛm
i jejich prarodiãÛm pak pûkné chvilky s dûtmi.
PfiestoÏe je zasedací síÀ na úfiadû  krásná,

nemohla velikostí na tak velk˘ poãet dûtí (a
doprovod rodiãÛ
i prarodiãÛ) staãit.
A tak vítání probûh-
lo v nûkolika skupi-
nách. 
Na druhé stranû

obálky mÛÏete
zhlédnout fotografie
tûch nejmen‰ích
a hrdû se hlásících
nejen tatínkÛ ke
sv˘m ratolestem.
A koho Ïe jsme

to vítali? Petra
i Petru, Martina i Martinu, Filipa, ·tûpána,
Julii, hned dva Tomá‰e, Veroniku, Matûje,
Alberta, Annu, Lucii, Teodora, Krist˘nu,
Matyá‰e, Antonína i Franti‰ku nebo Rozárii…
V‰ichni pfiítomní byli moc fajn a atmosféra

– ostatnû jako vÏdy – byla úÏasná.

Pfiejeme nov˘m obãánkÛ je‰tû jednou hodnû
pohody do Ïivota.

Text a foto: mk
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU

7

1 4 9 6

5 7 4

9 3 6 2 5 7

9 2 3

2 4 6 7 1 9

8 1 7

7 8 9 6

5

STÁTNÍ
POZNÁVACÍ
ZNAČKA

NOSNÍKY
ČÁST
PAŽE

OCHUCO-
VADLO

SPOJKA
POTŘEBA
ORÁČE

PŘEDLOŽKA
MUŽSKÉ
JMÉNO

SERIÁLOVÁ
SESTRA

PTÁK

MAŠINA
4 NEROST

MPZ
NORSKA

4

PRACOVITÝ
ČLOVĚK

5 CITOSLOVCE

ROSTLINA

HONOSNÉ
SÍDLO

BOHÁČ
OBYVATEL
ŘÍMA

3

HOD

SKON

1 SLED

SPZ
PORTUGALSKA

SPOJKA

OBUTÝ

2

POTOMEK
6 PÍSM.ŘECKÉ

ABECEDY
UZLÍČEK

TROPICKÉ
OVOCE
JMÉNO
Mc BAINA

DÉLKOVÁ
MÍRA

ZÁJMENO
KANCEL.
ZKRATKA

TĚLOCVIČNÝ
PRVEK
POZDRAV

SPZ BELGIE
DVOJ-
HLÁSKA

ZÁJMENO

HEYERDA-
LOVO
PRAVIDLO

OPADAT
ZN.
POLOMĚRU

VYHYNULÝ
KŮŇ

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDEK

1 2 3 4 5 6


