
SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
leto‰ní Psársk˘

zpravodaj vstupuje
uÏ do pátého roku
svého trvání.

Tak nûjak to rych-
le uteklo a jsem
ráda, Ïe se stále více
na‰ich obãanÛ za-
pojuje do na‰eho
zpravodajství, které
se pak snaÏíme zpro-

stfiedkovat vám v‰em.
Pfii‰lo mnû mnoho gratulací do nového roku

a kdybych je mûla vyjmenovat v‰echny, byl by to
opravdu dlouh˘ v˘ãet. Tedy v‰em vám dûkuji.

V dobû, kdy jde toto ãíslo do tisku, zaãíná
masopustní období plné rejÛ, tancovaãek
a ma‰kar, a tak jen vûfiím, Ïe jste si v‰ichni
vychutnali tuãná jídla, jako je husiãka, ovárek,
uzené, jitrniãky… V‰ak ono to rãení „pofiádnû si
namastit hubu“ má pfiece jenom nûco do sebe.
A Ïe se snaÏíte se stravovat zdravû? Chvály-

hodné. Jen si dejte pozor, abyste to nepfiehnali
a nebyli z vás nervózní hubeÀoufii a tfiasotinky.
Jednou za rok je pfiece Masopust a k tomu patfií
i hojnost v‰eho dobrého, tuãného i s povûstn˘mi
koblihami a rozliãn˘mi pletenci.

S ãím se letos budete setkávat v ãasopisu?
Nic pfiekotného se mûnit nebude, pravidelnû
budeme pfiiná‰et rubriku obecní policie a jako
zcela novou vûc jsme zafiadili japonské skládání
papíru – origami. To aby bylo také nûco pro
zábavu.

Doporuãujeme vám ãíst pravidelné rubriky
zastupitelstva, kde se podrobnû doãtete, co se
v obci dûje, a kdo má poãítaã, mÛÏe nav‰tívit
i webové stránky obce www.psary.cz. Ale ãaso-
pis je zde úplnû pro v‰echny z vás!

Je‰tû bych ráda v‰em ãtenáfiÛm pfiipomnûla,
Ïe telefonní ãíslo na obec Psáry je uvefiejnûno
hned na 2. stranû ãasopisu, vpravo nahofie
v ‰edivém rámeãku, kde také najdete adresu
úfiadu.

V‰em pfieji hodnû zdraví a sluníãka.
Monika Kábová
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§ Důchod jen do března?
Pokud se obãan pobírající dÛchod neprokáÏe platn˘m obãansk˘m prÛkazem, nebude mu uÏ
v dubnu vyplacen dÛchod po‰tovním pracovníkem.
KdyÏ si vybíráte penzi na po‰tû, zkontrolujte si platnost sv˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ. Poslední den
loÀského roku totiÏ skonãila platnost nûkter˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do 31. prosince 1998.
V̆ jimkou jsou obãanské prÛkazy tûch, ktefií se narodili pfied 1. lednem 1936. Ty mají uvedenou plat-
nost „bez omezení“ a budou platit i nadále.
âeská po‰ta bude vyplácet dÛchody i na obãanské prÛkazy, jejichÏ platnost skonãila, pouze do
bfiezna. Více informací najdete na www.mpsv.cz.

Máme se čím chlubit
UÏ ‰est˘ roãník pfiehlídky dováÏen˘ch vín se koncem ledna konal v Kaiser‰tejnském paláci za úãasti
zástupcÛ z patnácti zemí a pûti kontinentÛ. Jedineãnou akci organizovala firma Neubauer& syn, spol.
s.r.o., ze Psár. A právû tato firma získala 1. místo nejlep‰ího dovozce vína za rok 2007 a spolu s 16
dal‰ími medailemi pfievzala toto ocenûní 18. ledna v Bfievnovském klá‰tefie.

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �
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ZE ZASTUPITELSTVA

Usnesení č. 7-2007
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 15. 11. 2007
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č. 98/7-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce a nástavba mateřské
školy Psáry“, zadávanou podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen “zákon”), ve zjednodušeném pod-
limitním řízení zahájeném odesláním výzvy
k podání nabídky dne 18.10. 2007.
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 na-
bídka uchazeče:
Ing. Jiří Pýcha – „Stavební sdružení JP“, se síd-
lem Praha 10, Kubánské nám. 19/1320,
PSČ: 100 00, IČ 41119631.
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 poda-
ných v zadávacím řízení,
(3) starostku Janu Valáškovou k úkonům za-
davatele, které jsou stanoveny v § 82 a § 83
zákona.
IV. Ukládá
starostce Janě Valáškové uzavřít smlouvu
s uchazečem, který předložil nejvhodnější na-
bídku v rámci zadávacího řízení v souladu
s ust. § 82 zákona.

USNESENÍ č. 99/7-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. Schvaluje
znění Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou,
a.s., na bankovní úvěr ve výši 5 000 000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Vladimír Kadeřábek

„Číslování jednotlivých usnesení jde v čí-
selné řadě od počátku roku. Zveřejňova-
né usnesení je upraveno z důvodu dodr-
žení přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.“

Usnesení č. 8-2007
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 12. 12. 2007
v 19:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č.100/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. Schvaluje
termíny veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Psáry na rok 2008:
13. února,
23. dubna,
18. června,
13. srpna,
22. října,
17. prosice.
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USNESENÍ č.101/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
5. rozpočtové opatření obce Psáry na rok
2007 s navýšením o 10.463.278,- Kč.

USNESENÍ č.102/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočet obce Psáry na rok 2008 v celkové
výši 37 418 600 Kč vč. následujících pozmě-
ňovacích návrhů:
1/ navýšení výdajů celkem o 15 mil. Kč, z toho
10 mil. Kč rekonstrukce MŠ; 2,5 mil. Kč nákup
nemovitosti; 2,5 mil. Kč rozpočtová rezerva
2/ navýšení příjmů celkem o 15 mil. Kč, z toho
10 mil. Kč přijatý úvěr; 5 mil. Kč předpoklá-
daný zůstatek z roku 2007.

USNESENÍ č.103/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
rozpočtový výhled obce Psáry na rok 2008,
2009 a 2010.

USNESENÍ č.104/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
záměr na pronájem části pozemku parc. č. PK
47/1, k. ú. Dolní Jirčany, sloužící jako výběh
pro koně a jízdárna.
II. Schvaluje
záměr na pronájem pozemku parc. č. 577/1,
k.ú. Dolní Jirčany, a to osmi samostatných čás-
tí pozemku, každá ze samostatných částí
o výměře 17 m2.

USNESENÍ č.105/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Psá-
ry (prodávající) a manželi Margaretou a Pavlem
Otrubovými (kupující), předmětem smlouvy je
pozemek parc. č. 589/21, k. ú. Dolní Jirča-
ny, o výměře 76 m² za cenu celkem 45 600 Kč.

II. Schvaluje
znění kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Psá-
ry (prodávající) a manželi Marií a Ing. Davidem
Vankovými (kupující), předmětem smlouvy je po-
zemek parc. č. 621/20, k. ú. Dolní Jirčany,
o výměře 271 m² za cenu celkem 325 200 Kč.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
kupních smluv.

USNESENÍ č.106/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IE-12-
6300107/1 mezi obcí Psáry (povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je
užívání části pozemků na pozemcích parc.
č. 689, 690, 686/2, 378/4 a 378/9, k. ú.
Dolní Jirčany, za účelem strpění, umístění, zří-
zení a provozování zařízení – kNN. Věcné
břemeno se zřizuje za 500 Kč jednorázově.
II. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
600367/2 mezi obcí Psáry (povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je užívá-
ní části pozemků na pozemcích parc.
č. 343/27 a 343/3, k. ú. Dolní Jirčany, za
účelem strpění, umístění, zřízení a provozování
zařízení – úprava a posílení NN. Věcné bře-
meno se zřizuje za 500 Kč jednorázově.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

USNESENÍ č.107/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
záměr přijetí úvěru na stavbu „Rekonstrukce
a nástavba mateřské školy Psáry“ ve výši 10
mil. Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou a Ing. J. Jiřího Ja-
natu dojednáním podmínek úvěru.
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USNESENÍ č.108/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
znění protokolu o průběhu architektonické sou-
těže na akci „ Revitalizace a dostavba budou-
cího Školního náměstí v Dolních Jirčanech“.
II. Souhlasí
s doporučením soutěžní poroty a schvaluje vý-
běr nejvhodnějšího soutěžního návrhu, a to
od společnosti FACT, v.o.s., který prezentoval
Ing. Arch. Libor Monhart, a s vyplacením od-
měn stanovených porotou.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou jednáním a přípra-
vou smlouvy o dílo s vítězem soutěže.
IV. Požaduje
osobní prezentaci vítězného soutěžního ná-
vrhu pro zastupitele v měsíci lednu 2008.

USNESENÍ č.109/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním výpovědi ke smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 15. 5. 2003 spo-
lečnosti Rumpold-P, s.r.o.
lI. Souhlasí
s přípravou výběrového řízení na firmu pro
svoz komunálních odpadů.

USNESENÍ č.110/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
odměny pro učitele, kteří se podíleli na stěho-
vání dětí z MŠ do náhradních prostor
v celkové výši 50 000 Kč.

USNESENÍ č.111/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo vyslovuje poděkování řediteli
Domova Laguna PaedDr. L. Adámkovi za mi-
mořádnou vstřícnost, bezodkladnost a ochotu,
s níž poskytl prostory Domova pro potřeby ZŠ
a MŠ Psáry, Dolní Jirčany v době rekonstruk-
ce MŠ, byť to znamená dočasné ztížení pro-

vozu i snížení pohodlí klientů Domova
v období adventu. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostku Janu Valáškovou zasláním děkovného
dopisu nadřízenému orgánu Domova.

USNESENÍ č.112/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
stejnou výši cen na rok 2008 za svoz komu-
nálního odpadu v obci dle Obecně závazné
vyhlášky č. 7/2006.

USNESENÍ č.113/8-2007
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
poplacení faktur dle předloženého soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

člen zastupitelstva
Vladimír Kadeřábek

„Číslování jednotlivých usnesení jde v čí-
selné řadě od počátku roku. Zveřejňova-
né usnesení je upraveno z důvodu dodr-
žení přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry ã.
22-2007 konaného dne 29. fiíjna 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 124/22-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Vla-
dimírem Lorencem, V Tfie‰Àovce 167, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã .
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a B. Hri-
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agyelovou, V Tfie‰Àovce 165, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
III. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Klikorkov˘mi, V Tfie‰Àovce 169, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
IV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Chramostov˘mi, V Tfie‰Àovce 163, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
V. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Lorencov˘mi, V Tfie‰Àovce 162, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
VI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Rubá‰ov˘mi, V Tfie‰Àovce 168, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
VII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Léblov˘mi, V Tfie‰Àovce 470, Psáry za cenu
celkem 14 707 Kã.
VIII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Naìou
Komárkovou, V Tfie‰Àovce 161, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
IX. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli RÛÏiãkov˘mi, Pod Skalou 178, Psáry, za
cenu celkem 17 165 Kã.
X. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Zamrazilov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
XI. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-

Ïeli Grasserov˘mi, Seãská 1847/7, Praha 10, za
cenu celkem 14 707 Kã .
XII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli ·vábov˘mi, V Tfie‰Àovce 550, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
XIII. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Pavlíãkov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
XIV. Schvaluje
Znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastrukturymezi obcí Psáry aman-
Ïeli Budaãov˘mi, V Tfie‰Àovce 136, Psáry, za
cenu celkem 14 707 Kã.
XV. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Leo
Frankem. Na Chodovci 2550/46, Praha 4, za
cenu celkem 14 707 Kã.
XVI. Povûfiuje
starostku J. Valá‰kovou podpisem tûchto dohod.

RO Usnesení ã. 125/22-2007
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
kupní smlouvu na garáÏ s firmou Novera, s.r.o.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této smlou-
vy.

RO Usnesení ã. 126/22-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo s firmou Elis Praha o
servisních sluÏbách a per. zkou‰kách EZS.
II. Povûfiuje
starostku J. Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

RO Usnesení ã. 127/22-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry ã.

6 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ ÚNOR 2008

Z RADY



4/2007 pro manÏele ·imkovy, pozemek parc. ã.
601/7 k. ú., Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 128/22-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. 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 uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 23-2007 konaného dne 12. listopadu
2007 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu
Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 129/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Danou
¤íhovou, V Tfie‰Àovce 164, Psáry, za cenu cel-
kem 14 707 Kã.
II. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a man-
Ïeli Dzianov˘mi, V Tfie‰Àovce 166, Psáry, za cenu
celkem 14 707 Kã.
III. Povûfiuje
starostku J. Valá‰kovou podpisem tûchto dohod.

RO Usnesení ã. 130/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
smlouvu s obcí Jesenice o úhradû neinvestiãních
nákladÛ v Z· Jesenice ve ‰kolním roce
2006/2007.
II. Povûfiuje
starostku J. Valá‰kovou podpisem této smlouvy.

RO Usnesení ã. 131/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo s firmou Bedfiich Má-
lek na opravu asfaltov˘ch povrchÛ místních
komunikací – ulice Na Stráni za cenu 148 800
Kã bez DPH.
II. Povûfiuje
starostku JanuValá‰kovoupodpisem této smlouvy.

RO Usnesení ã. 132/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a místostarostku Lu-
cii Kubalo‰ovou zasláním Ïádosti o zmûnu
pouÏití finanãních prostfiedkÛ na Nadaãní fond
tfietího tisíciletí.

RO Usnesení ã. 133/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou jednáním a pfiípra-
vou smlouvy o smlouvû budoucí kupní na po-
zemek parc. ã. 465/331, k. ú. Dolní Jirãany,
s Arcibiskupstvím praÏsk˘m.

RO Usnesení ã. 134/23-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s finanãním pfiíspûvkem ve v˘‰i 5000 Kã pro SDH
Psáry na konání mikulá‰ské besídky.

RO Usnesení ã. 135/23-2007
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 uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry ã.
24-2007 konaného dne 26. listopadu
2007 v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psá-
ry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 136/24-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
právního zástupce obce Mgr. K. Kadlece práv-
ním rozborem odvolání JUDr. Peroutky ve vûci
v˘‰e poplatku za svoz KO.

RO Usnesení ã. 137/24-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s finanãním pfiíspûvkem spoleãnosti Zora Pra-
ha - zrakovû postiÏení - ve v˘‰i 5000 Kã.
II. Souhlasí
s finanãním pfiíspûvkem SK âechoslovan na ko-
nání mikulá‰ské besídky ve v˘‰i 5000 Kã.

RO Usnesení ã. 138/24-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení dodatku smlouvy o dílo s firmou Lan-
dor na v˘stavbu komunikace K3.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto do-
datku smlouvy.
RO Usnesení ã. 139/24-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s nav˘‰ením rozpoãtu Z· a M· Psáry o 40 000
Kã na náklady spojené s doãasn˘m pfiemístûním
provozu M·.
RO Usnesení ã. 140/24-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
l. 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 uprave-

no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry ã.
25-2007 konaného dne 10. prosince 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 141/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s vypracováním pasportizace vefiejného osvûtle-
ní firmou AKTÉ, s.r.o., za cenu 40 000 Kã bez
DPH.

RO Usnesení ã. 142/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
dle § 102, odst. 2, písm. j, zákona 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, RO schvaluje nav˘‰ení poãtu zamûst-
nancÛ na celkov˘ poãet 15.

RO Usnesení ã. 143/25-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
sloÏení inventarizaãní komise: Ing. P. Odstrãil,
Ing. Kriegsman, Ing. J. Kratinová, Ing. V. Kade-
fiábek, I. ·imková, M. Procházková.

RO Usnesení ã. 144/25-2007
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 uprave-
no z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiej-
Àovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.“
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1. Dokonãena realizace místní komunikace K-3 a vefiejného osvûtlení v ulici

K LÛÏku, chybí dokonãit chodník.

2. Dokonãena v˘stavba tlakové kanalizace v ulici V Tfie‰Àovce.

3. Dokonãení prodlouÏení fiadu spla‰kové kanalizace do ulice V Zahradách.

4. Pfiestûhování matefiské ‰koly do areálu Domov Laguna.

5. Likvidace ãern˘ch skládek u ulice Jesenická.

6. Provedeno zúÏení prÛjezdu K Junãáku – podemletá hráz rybníka.

7. Zhotovena plata na kontejnery recyklovaného odpadu v ulicích Hlavní

a U NádrÏky.

8. Instalována dopravní znaãka P6 v ulici Jesenická.

9. Zhotovení a zabetonování zábradlí v ulici Na Kopeãku.

10. Ofiezání vûtví stromÛ bránících jízdû po místních komunikacích od Kukaláku

do chatafiské oblasti Vysoká, Mord˘fika, Baba, ul. Akátová, Na Stráni, Horní.

11. Zahájena rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly.

12. Zakrácení tújí a zelenû v matefiské ‰kole.

13. Oprava zpomalovacího pásu v ulici Pod Vápenkou.

14. Oprava místní komunikace v ulici Houbová.

15. Prohrnování snûhu a posyp invertním materiálem na místních komunikacích

a chodnících.

16. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství kolem kontejneru recyklovan˘ch

odpadÛ.

Co se v obci udělalo?

Na opravě místní komunikace v ulici Houbová se významně podílel pan Jiří Gazda,
který zajistil dodávku recyklátu.
Za jeho pomoc mu děkujeme. Jana Valášková, starostka obce
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Sbûrn˘ dvÛr v Psárech nav‰tívilo od
3. ledna 2007 do 29. prosince 2007 více
neÏ 2500 obãanÛ a necel˘ch 1000 chatafiÛ.
Pfiehled jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ

sebran˘ch v roce 2007:

Firma ASEKOL
televizory 169 kusÛ
monitory 88 kusÛ
drobné spotfiebiãe 6 kusÛ

Firma ELEKTROWIN
lednice 165 kusÛ
velké spotfiebiãe 21 kusÛ
malé spotfiebiãe 210 kusÛ

Ostatní
barvy, fiedidla 2768 kg
olej 622,5 kg
léãiva 25 kg
rozpou‰tûdla 170 kg
penetrace 81 kg
maziva 12 kg
nafta 200 l
tuÏkové baterie 62 kg
spreje 23 kg
velkoobjemov˘ odpad 145 500 kg
suÈ 88 000 kg
bioodpad 167 m3

záfiivky 247 kusÛ
akumulátory 1600 kusÛ

10 PSÁRSKÝ
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Pár čísel o sběrném dvoře

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

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

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

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.
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OBECNÍ
ÚŘAD PSÁRY
Pražská 137,
252 44 Psáry

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD 2008
USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY
Č.112/8-2007 KONANÉHO 12. 12. 2007 SE
VÝŠE CEN ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPA-
DU V OBCI DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Č. 7/2006 NEMĚNÍ

Popelnice 120 litrů
/jedna známka/ 2145 Kč
Popelnice 240 litrů
/dvě známky/ 3795 Kč
Odpady rekreační objekt 1210 Kč
Pes 100 Kč
Druhý a další pes 200 Kč

Poplatek je splatný do 29. 2. 2008.
Úřední hodiny:
pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
středa 8.00-12.00 13.00-18.00
Číslo účtu 23734349/0800
Česká spořitelna, a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné
žádosti nebo telefonické dohody.
Pytle budou posílány pouze na písemnou žádost.

Psáry 07. 01. 2008
Ivana Šimková

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ
je dvouměsíčník a v tomto roce bude vycházet

ještě v měsících: duben, červen, srpen, říjen, prosi-
nec.

Do všech čísel rádi uvítáme vaše příspěvky
nebo dopisy, od dětí pak fotografie či kresby.
Všechno můžete také posílat e-mailovou poštou.

Pro další vydání Psárského zpravodaje jsou
uzávěrky čísel vždy do 10. předchozího v měsíci,
to znamená, že do té doby musíme mít všechny
podklady pohromadě, a to včetně inzerce.

Veškeré kontakty najdete na straně 2 v tiráži
časopisu.

Uzávěrka pro příští, dubnové číslo je do
10. března 2008.
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ÚPRAVA
A STŘÍHÁNÍ PSŮ
Psáry – Finské domky 171
Praha 1 – Pštrossova 5
Praha 6 - Bazovského 6
stříhání, koupání,
stříháme i o víkendu a večer

� 607 981 248
608 979 539

INZERCE
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Obec Psáry ve spolupráci s âeskou komorou
architektÛ vyhlásila v záfií 2007 architektonickou
soutûÏ o návrh revitalizace a dostavby budoucího
·kolního námûstí v Dolních Jirãanech.

SoutûÏ byla vyhlá‰ena jako kombinovaná
(vefiejná s vyzvan˘mi úãastníky) urbanisticko-archi-
tektonická dvoukolová soutûÏ; v prvním kole jako
ideová a anonymní, ve druhém jako projektová nea-
nonymní a spojená s osobní prezentací návrhÛ.

Obsahem soutûÏe bylo urbanistické, architekto-
nické a prostorovû funkãní fie‰ení a návrh:
a) umístûní a podoby nové, ekologicky ‰etrné budo-
vy základní ‰koly ll. stupnû s polyfunkãní tûloc-
viãnou a se zázemím pro volnoãasové aktivity
dûtí, mládeÏe a dospûl˘ch

b) fie‰ení stávajícího objektu b˘valé Jednoty (rekon-
strukce, pfiípadnû demolice a umístûní nové stavby)

c) návrh fie‰ení na zv˘‰ení kapacity stávající základ-
ní ‰koly (t˘ká se pouze II. kola) a dal‰í úpravy
Úãelem a posláním soutûÏe bylo nalézt a ocenit

nejvhodnûj‰í fie‰ení pfiedmûtu soutûÏe.

Obec jako vyhla‰ovatel soutûÏe navrhla sloÏení
odborné poroty s ohledem na soutûÏní fiád âKA
zejména z vefiejnû znám˘ch a ve svém oboru uznáva-
n˘ch ãlenÛ. Porota byla ve sloÏení:
Za obec byli do poroty jmenováni:

Jana Valá‰ková, starostka
Mgr. Jan Vrba, místostarosta
Lucie Kubalo‰ová, radní

Odborníci:
Ing. arch. Zdenûk Luke‰
Akad. arch. Mikulá‰ Hulec (âKA)
Ing. Krist˘na Krejãová
Ing. arch. Oldfiich Hájek (âKA)

Náhradníci poroty, ktefií se úãastnili nûkter˘ch
jednání soutûÏní poroty:

Ing. arch. Martin Wolf (âKA)
Ing. Jifií Zezulák

Pfiizvaní odborní znalci:
Mgr. Milena TrÛblová, fieditelka ‰koly
Bohuslav Sajler, stavební inÏen˘r

Mgr. Karel Kadlec, právní poradce
Ing. Martin Pfiíhoda, pfiezku‰ovatel

Vzhledem k tomu, Ïe soutûÏ byla vyhlá‰ena jako
kombinovaná, byli k úãasti v soutûÏi vyzváni tito
úãastníci:

FACT, v.o.s,
Atelier DÛm a mûsto
D3A, s.r.o.
Projektil Architekti, s.r.o.
Akad. arch. Helena Fi‰árková

V prvním kole hodnocení soutûÏe byly odevzdá-
ny 4 soutûÏní návrhy, z nichÏ porota vybrala tfii pro
postup do druhého kola. Po otevírání obálek
s názvem „Autor“, na závûr hodnocení návrhÛ
v prvním kole, byl pod návrhem ã. 1 identifikován
Atelier DÛm a mûsto, pod návrhem ã. 2 MgA.
Ing. Adam Kekula, pod návrhem ã. 3 Ing. arch.
Tomá‰ Adámek a pod návrhem ã. 4 FACT, v.o.s.

Na základû hodnocení poroty do druhého kola
tedy postoupily tfii soutûÏní návrhy a to:

Atelier DÛm a mûsto
Ing. arch. Tomá‰ Adámek
FACT, v.o.s.

Porota pfii svém zasedání hodnotícím 2. kolo
vyslechla osobní prezentace jednotliv˘ch návrhÛ
a poté pfiistoupila k samostudiu a hodnocení soutûÏ-
ních návrhÛ. Pfii hodnocení se porota vûnovala
zejména urbanistickému fie‰ení celé lokality jako prv-
ní a hlavní hodnotící kritérium. Dal‰ími kritérii byly
hospodárnost a ekonomická (finanãní) pfiimûfienost
zvoleného fie‰ení s ohledem na budoucí provozní
náklady a ekologická ‰etrnost navrhovan˘ch fie‰ení.
PfiedloÏené návrhy byly provedeny velice profesi-

onálnû a zodpovûdnû s ohledem na lokalitu centra
ãásti obce Dolní Jirãany. Hodnocení jednotliv˘ch
návrhÛ proto nebylo jednoduché.
Za nejlépe navrÏené funkãní vyuÏití celého pro-

stranství návsi a pfiilehlého okolí byl ocenûn 1. mís-
tem soutûÏní návrh atelieru FACT, v.o.s., kter˘ v‰ak
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Architektonická soutûÏ o návrh revitalizace
a dostavby budoucího ·kolního námûstí
v Dolních Jirãanech
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získal sníÏenou cenu s ohledem na pfiipomínky poro-
ty. Na 2. místû se umístil Atelier DÛm a mûsto a 3.
místo získal pan Ing. arch. Tomá‰ Adámek, kter˘ zís-
kal zv˘‰enou tfietí cenu za velmi citliv˘ pfiístup
k ekologickému fie‰ení návrhu.

Hodnocení jednotliv˘ch návrhÒ porotou
ve druhém kole:

Návrh ã. 1 – Atelier DÛm a mûsto
Projekt je vyfie‰en velmi dobfie a reaguje na pfii-
pomínky poroty z prvního kola soutûÏe.
Byl navrÏen nov˘ vstup do pronajímateln˘ch pro-
stor ve vhodnûj‰í pozici a byla vytipována vhod-
ná parkovací místa v okolí objektu.

Ne zcela uspokojivû je vyfie‰eno pfiíslu‰en-
ství tûlocviãny.

Architektonické fie‰ení objektu do námûstí
je stfiízlivé.
Pfies snahu o ãlenûní objektu ve v˘sledku pÛsobí
celkové fie‰ení v urbanistickém konceptu obce
pfiíli‰ hmotnû.
Porota se rozhodla udûlit návrhu 2. cenu.

Návrh ã. 3 – ing. arch. Tomá‰ Adámek
Porota oceÀuje originální fie‰ení a zvlá‰tû pfiístup
autora k ekologickému provedení stavby.
Z v˘‰e uvedeného v‰ak na druhé stranû vypl˘va-
jí problémy v dispoziãním fie‰ení, neboÈ obsah je
pfiíli‰ podfiízen formû.
Jako kontroverzní se jeví celoprosklená kon-
strukce tûlocviãny.
Porota se rozhodla za velmi citliv˘ pfiístup k eko-
logickému fie‰ení udûlit návrhu 3. cenu ve zv˘‰e-
né ãástce 75 000 Kã.

Návrh ã. 4 – FACT, v. o. s.
Porota oceÀuje propracovanou anal˘zu ‰ir‰ích
vztahÛ a její pfievedení do urbanistického kon-
ceptu.
Koncept ‰kolní budovy vychází z rostlého urba-
nizmu obce – usedlosti.
Provoz je fie‰en v souladu s poÏadavky zadání.
Oproti prvnímu kolu se ponûkud vytratila grada-
ce hmot, v˘sledek pak pÛsobí k námûstí ponûkud
rozpaãitû.
Jako nepfiíli‰ uspokojivé se jeví architektonické
fie‰ení objektu zejména do námûstí. Zde je potfie-
ba na projektu pracovat.
Adaptace staré ‰koly je vyfie‰ena dobfie pfiístav-

bou, která umoÏní redukovat program
v podkroví a lépe fie‰í kapacitu objektu neÏ
vestavba do podkroví.
Jako zcela zbyteãné se jeví druhá etapa v˘stavby
– podzemní garáÏe. Porota doporuãuje tuto etapu
vypustit.
Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem
porota doporuãuje udûlit sníÏenou první cenu
ve v˘‰i 150 000 Kã.
Porota nicménû doporuãuje tento návrh
k realizaci po zapracování v˘‰e uveden˘ch
pfiipomínek.

Koneãné pofiadí soutûÏních návrhÛ
dle hodnocení poroty:

1. sníÏená cena FACT, v.o.s.
2. cena DÛm a mûsto
3. zv˘‰ená cena Ing. arch.

Tomá‰ Adámek
Porota doporuãila k realizaci soutûÏní návrh ateli-

eru FACT, v.o.s., s tím, Ïe musí b˘t dále dopracován
dle pfiipomínek.
Zastupitelstvo obce doporuãení schválilo

a v souãasné dobû bude s firmou Fact, s. v. o. jednat
o dopracování studie.
V‰echny soutûÏní návrhy jsou vystaveny na

na‰ich webov˘ch stránkách www.psary.cz.
Lucie Kubalo‰ová

Velmi rád jsem pfiijal místo v soutûÏní porotû na
fie‰ení ·kolního námûstí v Dolních Jirãanech, protoÏe
jde o velmi zajímavou lokalitu a bylo by ‰koda jí nevû-
novat náleÏitou pozornost. V okolí Prahy se toho
v minulém období pokazilo dost a metoda vyzvané
dvoukolové soutûÏe, kterou obec zvolila, mi pfiipadá
jako velmi odpovûdná. Byl jsem ãlenem poroty uÏ
v nûkolika desítkách soutûÏí, a proto mohu odpovûdnû
fiíci, Ïe se nejvíce osvûdãily takové, kde nebylo pfiíli‰
mnoho návrhÛ k posuzování, a kdemûli autofii dost ãasu
sami vysvûtlit svá fie‰ení a jednotlivé nápady pak obhá-
jit. To se v pfiípadû této soutûÏe podafiilo, pfiedloÏené
projekty byly zpracovány profesionálnû a vítûzn˘ návrh
atelieru FACT dává záruku, Ïe v˘sledek bude velmi
kvalitní. Nejen my, porotci, tedy mÛÏeme mít ãisté svû-
domí, Ïe celá anabáze se soutûÏí nebyla nadarmo.

Zdenûk Luke‰

(Pozn. red.: v‰echny ãtyfii návrhy jsou umístûny
v tomto zpravodaji na vnitfiní dvoustranû.)
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Pfii zvy‰ujícím se poãtu v˘jezdÛ na‰í
jednotky vzrÛstá i nároãnost a rÛzno-
rodost tûchto událostí. Jsou to vût‰inou
poÏáry, ale ve vût‰í mífie také technické
zásahy.
JiÏ del‰í dobu se proto vûnujeme

intenzivní teoretické a praktické pfiípra-
vû hasiãÛ pro ideální postupy pfii zása-
hu. âást tûchto v˘cvikÛ absolvujeme
u HZS-Stfiedoãeského kraje a ãást orga-
nizuje ná‰ sbor.

Tento rok jsme se zamûfiili na v˘chovu
a v˘cvik na‰ich mlad˘ch ãlenÛ, elévÛ na‰í jed-
notky.
Své dovednosti jak teoretické, tak praktické

mûli moÏnost pfiedvést na podzimním provûfio-
vacím cviãení, které se konalo 3.11. 2007
v Dolních Jirãanech.
Hlavním cílem bylo provûfiit práci pfii zása-

hu, spolupráci ve skupinû, reakce pfii neãekané
události, improvizace a jednání ve stresu
a ãasové tísni.

První ãást se konala v areálu b˘valého kra-
vína. Procviãovala se tvorba útoãného hadico-
vého vedení na stfiechu, po Ïebfiíku a vnitfikem

objektu. V‰e samozfiejmû s vodou. Pro vytvofie-
ní podobn˘ch podmínek jako pfii poÏáru byl
vnitfiek zakoufien a hasiãi pouÏili d˘chací pfií-
stroje. Situace mûla simulovat poÏár bytu ãi
domu.

Po ukonãení této ãásti jsme odjíÏdûli na
základnu, kdyÏ jsme u potoka narazili na (fin-
govanou) dopravní nehodu. Cílem bylo zajistit,
o‰etfiit a vyprostit zranûného fiidiãe, zabezpeãit
vozidlo proti poÏáru a fiídit dopravu u zásahu.
Jako stresující faktor byl pro hasiãe hlasit˘ kfiik
zranûného.
I tato provûrka dopadla dobfie, zaãínala se

projevovat únava z pfiedchozích ãinností. To
nejlep‰í v‰ak je‰tû ãekalo…

Po pfiíjezdu na základnu byl jednotce
nahlá‰en poÏár stfiechy s podkrovím (na‰e
zbrojnice). Bylo utvofieno útoãné hadicové
vedení vnitfikem budovy. Následovalo odvûtrá-
ní pÛdních prostorÛ. Pfii podrobném prÛzkumu
byl nalezen – bezdomovec – cca 100 kg tûÏk˘.
Dva hasiãi z prÛzkumu zaãali s jeho vypro‰tû-
ním a transportem z pÛdy pfied dÛm.
S d˘chacím pfiístrojem na zádech a po úzkém
schodi‰ti to ‰lo opravdu ‰patnû…, ale ‰lo!

Úkol byl splnûn a z klukÛ se po odloÏení
v˘stroje opravdu koufiilo…
AÏ na pár v˘jimek si hasiãi ve vût‰inû úko-

lÛ vedli opravdu dobfie. Umûli si poradit, spolu-
pracovat i improvizovat a efektivnû zasáhnout.
Tento zvolen˘ zpÛsob názornosti pfii cviãení

byl úspû‰n˘ a budeme v tomto smûru vym˘‰let
stále nová cviãení.

Miloslav Burián,
starosta SDH- Dolní Jirãany

( 25. 11. 2007)
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INZERCE

Lidové rãení, Ïe ne‰tûstí nechodí po horách, ale
po lidech, jsme zaÏili bûhem vánoãních svátkÛ.
Celkem na‰e jednotka vyjíÏdûla tfiikrát.

22. 12. 2007 nám byl nahlá‰en poÏár stfiechy na
Kocandû. Po pfiíjezdu k zásahu jsme spoleãnû
s jednotkou HZS zjistili, Ïe se jednalo o plan˘
poplach. Majitel domu si jen nevhodnû nainstaloval
koufiovod, pfiímo pod pfiesah stfiechy. Zúãastnili jsme
se v poãtu 8 muÏÛ.

26. 12. 2007 jsme vyjíÏdûli krátce po pÛlnoci do
Psár, ul. Akátová.
Zde se jednalo o poÏár stfiechy rodinného domu

od nevhodnû nainstalovaného krbu. Spoleãnû
s jednotkou HZS jsme provedli hasební zásah, roze-
brání stfiechy a odvûtrání domu. DomÛ jsme se v‰ak

dostali aÏ v 6 hodin. Mûli jsme problém s doplnûním
vody. Vût‰ina hydrantÛ v obci byla zamrzlá. Po dlou-
hém hledání se podafiilo najít jeden funkãní a doplnit.
Cestou na základnu nám je‰tû praskla pneumatika.
Oprava trvala aÏ do rána. Zúãastnili jsme se v poãtu
8 muÏÛ.

27. 12. 2007 byl hlá‰en poÏár lesa v Horních
Jirãanech, vedle ulice Trnková. PrÛzkumem bylo
zji‰tûno, Ïe se jednalo o pálení klestí po tûÏbû dfieva
lesními dûlníky. Jednotka nezasahovala. Zúãastnili
jsme se v poãtu 9 muÏÛ.

Na‰e zásahy byly hodnoceny jako úspû‰né.
Budeme se snaÏit, aby i v tomto roce stálo ‰tûstí na
na‰í stranû a abychom se od v‰ech zásahÛ vraceli
beze ztrát.

Miloslav Burián
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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

Zásahy SDH Dolní Jirčany v čase
předvánočním a mezi svátky



ZE ŠKOLY

Milá maminko a tatínku,

ZZÁÁPPIISS  KK PPŘŘIIJJEETTÍÍ  DDĚĚTTÍÍ
KK PPŘŘEEDDŠŠKKOOLLNNÍÍMMUU  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ

oodd  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  22000088//22000099
ddoo  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy,,  ssoouuččáássttii  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy
aa MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  PPssáárryy,,  ookkrreess  PPrraahhaa––zzááppaadd,,  

ssee  kkoonnáá  
99..  dduubbnnaa  22000088  oodd  1133..0000  ddoo  1188..0000  hhooddiinn  

vv  bbuuddoovvěě  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy,,
HHllaavvnníí  1133,,  PPssáárryy––DDoollnníí  JJiirrččaannyy

Přijďte i se svým dítětem a nezapomeňte s sebou vzít občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a dobrou náladu.

PPřřii  zzááppiissuu  oobbddrržžííttee  ffoorrmmuulláářř  žžááddoossttii  oo ppřřiijjeettíí  ddííttěěttee  
kk  ppřřeeddšškkoollnníímmuu  vvzzdděělláávváánníí,,  kktteerrýý  vvyyppllnněěnnýý  ooddeevvzzddááttee  vv  kkaanncceelláářřii

zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy,,  HHllaavvnníí  1122,,  vvee  ddnneecchh  
2222..  nneebboo  2233..  44..  22000088  mmeezzii  1122..3300  aa 1177..0000  hhoodd..

S podklady pro rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, je možné se seznámit v ředitelně školy
v objektu Hlavní 12, Psáry–Dolní Jirčany, a to ve dnech 5. nebo 6. 5.

2008 mezi 13.00 a 17.00 hod. Po seznámení s podklady pro rozhodnutí
lze další návrhy nebo důkazy podat nejdéle do 12. 5. 2008 k rukám

ředitelky školy.

RRoozzhhooddnnuuttíí  oo ppřřiijjeettíí,,  nneebboo  nneeppřřiijjeettíí  vv  ssoouullaadduu  ssee  ssttaannoovveennýýmmii  kkrriittéérriiii,,
zzvveeřřeejjnněěnnýýmmii  nnaa  vvýývvěěsskkáácchh  MMŠŠ  aa ZZŠŠ  aa aaddrreessee  wwwwww..šškkoollaa..ppssaarryy..cczz,,  

bbuuddee  vvyyddáánnoo  ddoo  2222..  55..  22000088..

Těšíme se na Vás!
Mgr. Milena Trůblová

8. 1. 2008 ředitelka školy
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B˘valy doby, kdy jsem si v klidu lebedil na
pÛdû a povídal si se stra‰idly. A vûru, bylo to po-
vídání nûkdy tak stra‰idelné, Ïe se báli i netop˘fii.
A nikdo mi tam nelezl a mohl jsem si pûknû za-
pisovat do svého deníku. Teì uÏ stihnu pozname-
nat jen  to nejdÛleÏitûj‰í. 

24. 9. „A kdyÏ se fiekne Václav“
Velké shromáÏdûní lidsk˘ch bytostí ve jmé-

nu Václava, divok˘ souboj potuln˘ch rytífiÛ
a mámiv˘ zpûv líbezn˘ch panen. Od prvních slu-
neãních paprskÛ do soumraku. Ve tfiídách nale-
zeny prapodivné vonící pfiedmûty k mytí a svícení,
ãarovné pfievleky, rytífiská zbroj a ‰umiv˘ les (z
papíru). Dle údajÛ chytr˘ch knih se jedná
o celoroãní objevování star˘ch záhad.

17PSÁRSKÝ
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Jak se tak dívám…
aneb Tajný deník skřítka Školníčka ze Sluníčkové školy

22. 11. „O veselou notiãku skfiítka 
·kolníãka“

Pfiehlídka zpûvn˘ch hlasÛ lidsk˘ch mláìat
s legraãními chlupat˘mi dary.  Musím se objed-
nat u pana Hejkala, aby mû také nûco nauãil. Rád
bych se pfií‰tû pfiipojil nûjakou halekaãkou
s vránou Jifiinou.

23. 11. „O nejvoÀavûj‰í staroãeskou ozdo-
bu pro skfiítkÛv vánoãní stromeãek
a o nejtfipytivûj‰í vánoãní ozdobu
pro velk˘ vánoãní strom vrány Ji-
fiiny“

Pfiekvapení v Kouzelné zahrádce. Náhlé zje-
vení tfipytiv˘ch a voÀav˘ch pfiedmûtÛ rÛzn˘ch tva-
rÛ a barev. Ochutnávání, bohuÏel, zakázáno. Vel-
ká slavnost v tûlonápravné místnosti s hromadami
potvor téÏ rÛzn˘ch tvarÛ a barev. Zdobení dou-
pat na Vánoce bez práce, v‰ude to vypadalo oko-
libnû a nosovonnû.

5. 12. „Jestlipak nám Mikulá‰ nûco na-
dûlí?“

Nádherná barevná záfie na úsvitu doprováze-
ná sborov˘m zpûvem, cviãená zvûfi a koneãnû ná-
v‰tûva m˘ch kamarádÛ – kouzeln˘ch bytostí –
s velk˘mi pytli a ko‰i s dary. Ale smrdûj, ty ro-
hat˘...

13. 11. „Co uÏ umíme“
Odpolední srocení Ïen a muÏÛ mal˘ch mlá-

ìat z 1. doupûte za úãelem potûchy oãí i srdce.
Celoveãerní utírání naslzen˘ch louÏí se Ïabkou
Márinkou.



ZE ŠKOLY

10. – 13. 12. Vánoãní pfiedstavení pro rodiãe
Opakovan˘ rej a hodokvas mláìat i dospûl˘ch

z rÛzn˘ch doupat ve ‰kole i ve ‰kolce. Mláìata
pfiedvádûla rÛzné kousky a veselí nebralo konce.
Zastavit se u Kfiivé noÏky a probrat vánoãní ho-
dokvas na Velkém palouku.

28.1. Zápis do 1. tfiíd Z·
Okukování matefiinkov˘ch mláìat, vyprávûní

pohádek, hraní s kuliãkami na  poãítadle
a barevn˘mi míãky trvalo celé odpoledne. Králov-
ství lesních Ïínek bylo uzavfieno nejpozdûji, pro-
toÏe nûkterá mláìata nechtûla vylézt z kouzelného
hradu a chtûla tady uÏ napofiád zÛstat. 

pokraãování pfií‰tû
Mgr. Monika Kriegsmanová

Aktuální informace o dûní ve Sluníãkové
‰kole najdete na www.skola.psary.cz.

Podûkování
Upfiímnû dûkujeme v‰em, ktefií na‰í ‰kole po-

máhali a pomáhají poskytováním darÛ, dárkÛ
a dáreãkÛ. Také dûkujeme kamarádÛm z Domova
Laguna a laskavému panu fiediteli PaedDr. L.
Adámkovi za krásné náhradní prostory pro ma-
tefiinkové Mot˘lky, kter˘m se tam moc a moc líbí.

VáÏení a milí ãtenáfii,
ráda bych Vám popfiála za v‰echny malé

i velké z na‰í Sluníãkové ‰koly a ‰koliãky
v novém roce 2008 hlavnû hodnû zdraví, spou-
stu pfiíjemn˘ch pfiekvapení, dobré nálady a na‰im
nejmen‰ím tu nejkrásnûj‰í matefiskou ‰kolu plnou
hraãek a radosti.

Mgr. Milena TrÛblová, fieditelka ‰koly

(Pozn. redakce: O velkém shromáÏdûní „A
kdyÏ se fiekne Václav“ jsme vás  podrobnû infor-
movali v Psárském zpravodaji – fiíjen 2007, kde
byly téÏ uvefiejnûny fotografie z oslav.)

20. 12. Vánoãní zpívání 
v kostele sv. Václava

Velkolepá oslava pfiíchodu Vánoc v kostele sv.
Václava, kde se za zvuku varhanov˘ch pí‰Èal nesl
okouzlující tón starodávn˘ch árií a dûtská mlá-
ìata i se sv˘mi dospûláky pûla koledy vánoãní
a rozechvûla tou nádherou mraziv˘ vzduch
v kostele i v dalekém okolí. Pfií‰tû nezvat piÏmo-
níky, aby neukusovali rozsvícen˘ vánoãní stro-
mek.
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V posledních t˘dnech jste si urãitû pfii prÛjezdu hlavní silnicí v‰imli, jak nám matefi-
ská ‰kola povyrostla. V ãervnu 2006 jste mohli poprvé vidût projekt roz‰ífiení matefiské ‰ko-
ly, tehdy jen na papífie, na titulní stránce Psárského zpravodaje. Pfiesnû o rok pozdûji,
v ãervnu 2007, jsem tamtéÏ Ïádal o urgentní pomoc pfii shánûní podpory pro tento pro-
jekt i nastínil ãernou variantu, kdyÏ se ‰kolka do záfií 2008 neroz‰ífií. O to vût‰í cítím ra-
dost a úlevu, kdyÏ mohu sdûlit: Díky desetimilionové dotaci, kterou z ministerstva finan-
cí pro obec dojednal zastupitel Václav Novák, lze slíbit: V ãervnu 2008 bude nástavba ma-
tefiské ‰koly hotova, obec na dostavbu pfiidá dal‰ích skoro 14 milionÛ z vlastních prostfied-
kÛ i z úvûru. Od záfií v roz‰ífiené M· najde místo aÏ 112 pfied‰kolákÛ. Desítkám rodin od-
padnou starosti, které zaÏívaly po loÀském zápisu, kde se dozvûdûly, Ïe pro jejich dûti není
ve ‰kolce místo. Máme v‰ak pfied sebou je‰tû mnohem vût‰í úkol, totiÏ sehnat zhruba de-
setkrát tolik na dostavbu ‰koly základní na plnû organizovanou pro 450  ÏákÛ. Bude to
asi nejvût‰í stavební akce v celé dlouhé historii obce, co k tomu dodat?   

Trojí poděkování

Stále bohuÏel platí, Ïe „kaÏd˘ dobr˘
skutek patfií po zásluze potrestat“. Ve vûci do-
stavby ‰kolky uÏ jsem si leccos ve smyslu
toho úsloví v fieãech po obci vyslechl. âas-
to od lidí, od kter˘ch bych to nikdy neãekal.
Urãitû víte, Ïe s panem Novákem máme na
plno vûcí v obci názory rozdílné, ale chci zde
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Dobrá zpráva 
Mateřská škola bude rozšířena včas

jasnû fiíci, Ïe bez v˘razné finanãní podpory
ze strany státu, kterou pan Novák dojednal,
bychom letos nestavûli. Bez jeho aktivity by-
chom letos na podzim roz‰ífienou ‰kolku ne-
otevfieli. To je fakt, obec by celou ãástku do-
hromady sama nedala. Proto se slu‰í zastu-
piteli Václavu Novákovi upfiímnû podûko-
vat. 
Navíc moÏnost ãerpání dotace pfii‰la

s jasn˘m ultimátem, „buì okamÏitû, nebo
nic“. Bez vstfiícnosti a pohotovosti dvojice
klíãov˘ch osob ve vedení pfiímo dotãen˘ch
institucí bychom to letos také nedokázali:
Velké podûkování proto zaslouÏí i fieditel Do-
mova Laguna ve Psárech PaedDr. Ladislav
Adámek a fieditelka Z· a M· Psáry, Dolní
Jirãany Mgr.Milena TrÛblová. 
PÛvodní harmonogram pfiedpokládal, Ïe

pfiestavba si vynutí pfiemístûní dûtí
do náhradních prostor aÏ letos na jafie. Jen-
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Ïe místo bylo nutno najít okamÏitû z t˘dne
na t˘den koncem loÀského listopadu. Neb˘t
toho, Ïe nám fieditel Adámek vy‰el vstfiíc
a poskytl ‰kolce právû dokonãené prostory
Domova Laguna, nemohli bychom dotaci
pfiijmout a ‰kolka by také nebyla. Koneãnû,
ve‰kerá tíha organizace akce „Kulov˘ blesk“
leÏela na fieditelce ‰koly, a protoÏe jsem to
sledoval, mohu fiíci, Ïe málokterá fieditelka
by do toho ‰la v tak ‰ibeniãních termínech.
Ne‰lo jen o fyzické stûhování, kde pomáha-
li zamûstnankynû ‰koly i zamûstnanci obce,
hlavní bylo zajistit, aby nedo‰lo k naru‰ení
ve‰ker˘ch ‰kolních i mimo‰kolních aktivit.
Na improvizovan˘ch tfiídních schÛzkách

dní. Chválabohu v‰e dopadlo ke spokojenos-
ti dûtí i rodiãÛ, nové prostfiedí Domova La-
guna se v‰em líbí a dûti nejsou ochuzeny
o mimo‰kolní aktivity. 
V ãlánku z minulého ãervna jsem se zmi-

Àoval, Ïe bohuÏel jedinou fungující cestou
jak získat státní peníze na stavbu M· je „por-
cování medvûda“. To je proces, kdy poslan-
ci pfii schvalování státního rozpoãtu posíla-
jí dáreãky do sv˘ch volebních obvodÛ (snad
odtud název poslanec?). Poslance z okolí bo-
huÏel nemáme. Ono se v‰ak stává, Ïe obda-
rované obce nedokáÏou v‰echny pfiidûlené
prostfiedky v daném roce utratit, ãást jich vra-
cí. Byla doba, kdy se posílaly peníze na stav-
by akvaparkÛ v obcích bez vody a na podob-
né v˘mysly, které realizovat ne‰lo. Tehdy se
také objevovaly i vratky v fiádech mnoha de-
sítek  milionÛ. Z takov˘ch penûz se tfieba
pfied lety postavila podstatná ãást základní
‰koly v Jesenici. JenÏe dnes je doba jiná, vrat-
ky jsou maximálnû v fiádech nûkolika málo
milionÛ. Jestli se tedy panu Novákovi poved-
lo dojednat deset milionÛ, je to zcela ojedi-
nûlé. Ov‰em museli jsme dokázat, co vrace-
jící obce nedokázaly, prostavût prostfiedky
je‰tû do konce roku. Nejen koupit materiál
a se stavbou ãekat do jara. Tolik na vysvût-
lenou pfiekotného spûchu na konci minulé-
ho roku.

Kde se vezmou zbývající peníze
na přestavbu?

Nemusíte se bát, Ïe zÛstane nedostavûné
torzo ‰kolky, obec celou akci dlouhodobû
peãlivû pfiipravovala, zb˘vajících 14 mil. Kã
je zaji‰tûno, ãást z vlastních prostfiedkÛ, ãást
z úvûru. Pro banku se na‰e obec za posled-
ní léta promûnila z postrachu ve váÏeného
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na konci listopadu, kde jsme rodiãe sezna-
movali s harmonogramem prací, jsem vidûl,
kolik toho musela v hlavû nosit.

Proč se staví během školního
roku?

Pfied rodiãe dûtí v M· jsme pfiedstupova-
li v listopadu s obavami, jak se postaví
k tomu, Ïe jim stûhování M· oznamujeme
jen pár ní pfiedem. Ale odpovídalo to pfies-
nû rychlému spádu událostí, podmínky zís-
kání dotace se upfiesÀovaly bûhem nûkolika
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klienta. UÏ vloni (po dvou letech namísto po
deseti) jsme bance splatili desetimilionovou
pÛjãku, z níÏ byla v roce 2005 refinancová-
na ãást daÀového nedoplatku obce ze sta-
r˘ch investiãních akcí. Navíc jsme splatili
i dluh Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí
i Finanãnímu úfiadu zb˘vá splatit posledních
1,2 mil. Kã poãátkem pfií‰tího roku. Proto
obci banka v minulém roce bez problémÛ na-
bídla pûtimilionov˘ úvûr na v˘stavbu kana-
lizace a pfiedjednán je aÏ desetimilionov˘
úvûr na tento rok k pfiestavbû matefiské
‰koly. Úvûr bude vyuÏit ãásteãnû, záleÏí na
tom, zda a kolik se podafií získat dotaãních
prostfiedkÛ na zafiízení M·. 

S fieditelem Ladislavem Adámkem se do-
jednalo, Ïe dûti z M· mohou zÛstat
v Domovû Laguna aÏ do konce jara, proto
bude pfiestavba M· plynule pokraãovat.
V ãervnu bude dokonãena stavba,
o prázdninách se M· vybaví a v záfií se v‰ich-
ni mÛÏeme tû‰it na slavnostní zahájení.

Osud přeje připraveným

Vefiejnost mÛÏe sledovat pfiípravu pfiestav-
by teprve poslední rok a pÛl, v‰e v‰ak zapo-

ãalo mnohem dfiív, v roce 2004. Bez dota-
Ïení zdlouhav˘ch pfiípravn˘ch prací do
konce (územní rozhodnutí, stavební povo-
lení, provádûcí dokumentace) bychom si
mohli nechat o dotacích jen zdát. Proto kdyÏ
dnes shrnuji, bez koho v‰eho bychom ‰kol-
ku letos nepostavili, pak snad nejdÛleÏitûj-
‰ím podmiÀujícím faktorem byla prozíravost
celého minulého zastupitelstva. Aochota spo-
lupracovat na základních problémech obce.
Nejsme dnes jedinou obcí v okolí, kde ka-
pacita v M· chybí, jen málokde si to zastu-
pitelstvo uvûdomilo vãas s nûkolikalet˘m
pfiedstihem. Ono popravdû pfied ãtyfimi roky
bylo i u nás obtíÏné v zastupitelstvu prosa-
dit potfiebnost roz‰ífiení M·. Tehdy staãila
a nejprve dostala pfiednost dostavba inÏen˘r-
sk˘ch sítí v obci. K názoru ‰kolského v˘bo-
ru, Ïe ‰kolka se problémem brzy stane, se
v‰ak ãasem pfiiklonila vût‰ina. Do v‰ech stup-
ÀÛ projektové pfiípravy vloÏila obec mnoho
penûz (víc neÏ milion), ale i mnoho ãasu
a práce. Jednak zamûstnancÛ obecního úfia-
du, ale samozfiejmû hlavní „starosti“
s organizací mûli starostové, dnes paní Va-
lá‰ková, pfiedtím já, ale urãitû nelze opome-
nout práci Lucie Kubalo‰ové, nejdfiíve tajem-
nice, poslední rok místostarostky. 

JenÏe kaÏdé úsilí nûco vytvofiit vyvolává
kupodivu potfiebu negace. Na mou loÀskou
v˘zvu o pomoc pfii shánûní penûz na dostav-
bu M· pfii‰el vedle nabídek pomoci i jeden
hulvátsk˘ dopis, kter˘ pûtiletou práci obce
zesmû‰Àoval a bagatelizoval (po pûti le-
tech…nestojí zde zásluhou obce ani psí bou-
da) a konkrétnû vizualizovan˘ projekt dostav-
by M·  nazval „pûkn˘mi foteãkami v tom
Va‰em místním Rudém právu“. Nakonec shr-
nul: „Prskáte na státní úfiady i pfies televiz-
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ní obrazovku, a pak se divíte,  Ïe nemáte ani
na ‰kolku“. Ten dopis pfii‰el od ãlovûka, od
kterého jsme si svého ãasu slibovali podpo-
ru obce. Na‰tûstí se teì ukázalo, Ïe takto ‰í-
fiená „blbá nálada“ a chmurné prognózy jsou
scestné, zdroje na M· se na‰ly. Ale stejnû je-
den nepfiející dokáÏe otrávit nûkolik lidí tvo-
fiících. 

Škola – obrovský úkol před
námi

Obec za posledních ‰est let dokázala (ãi
letos dokáÏe) pfiipravit, finanãnû zajistit
a zrealizovat tfii velké dvaceti  aÏ tfiiceti mi -
lionové investiãní akce: V˘stavbu âOV
(2003-04), dal‰í etapu v˘stavby inÏen˘rsk˘ch
sítí ve staré zástavbû (2006-07) a nyní pfie-
stavbu M· (2007-08). Navíc v téÏe dobû za-
platila podobnou ãástku pfies 20 mil. Kã za
pfiedchozí v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch síti z let
1994-1997. JenÏe to v‰e dohromady není ani
polovina toho, co budeme muset sehnat na
zcela zásadní investici pfií‰tích let, na dostav-
bu ‰koly základní. Jak se mÛÏete doãíst v ji -
ném ãlánku nebo i na internetov˘ch strán-
kách obce, první stupeÀ, architektonická sou-
tûÏ, uÏ probûhl. Chci vûfiit, Ïe souãasné za-
stupitelstvo bude stejnû kooperující v zásad -
ních otázkách rozvoje obce jako to pfiedcho-
zí. Trochu se v‰ak bojím tûch temn˘ch
tónÛ, které znûjí na konci pfiedchozího od-
stavce. Snad nenajdou vût‰í odezvu. Neumím
si totiÏ pfiedstavit, jak b˘t úspû‰ní pfii shánû-
ní zdrojÛ na Z·, pokud bychom nemûli táh-
nout za jeden provaz. 

Pro pfiedstavu, jak to bude tûÏké a jak  ne-
dostupné budou peníze na tento úãel
i v období 2007-2015, kdy do republiky po-

teãou stovky miliard z Operaãních progra-
mÛ EU: Do celého Stfiedoãeského kraje pfii-
jde v tûchto letech z Regionálního operaã-
ního programu na rozvoj regionální infra-
struktury 1,7 mld. Kã. To není vÛbec mno-
ho, uváÏíme-li, Ïe jen v okrese Praha-západ
bude za pár let chybût asi 10 000 míst
v základních ‰kolách. JenÏe to není v‰e, na
‰kolství z této ãástky Stfiedoãesk˘ kraj alo-
koval „ohromujících“ 63 mil. Kã! To nesta-
ãí ani pro na‰i obec, o peníze na ‰koly se v‰ak
za pár let budou bít desítky obcí. Uvidíte. Ne-
zb˘vá neÏ se opût pfiipravit vãas, b˘t prostû
hotovi dfiíve neÏ ostatní. Budeme proto
muset vydat na projekt Z· ne jeden, ale nû-
kolik  milionÛ Kã, které nebude nûkolik let
nikde vidût. Budou to jen ty „pûkné obráz-
ky“. JenÏe bez nich bychom nebyli pfiipra-
veni v pfiíhodn˘ okamÏik, kter˘, jak nezdol-
nû optimisticky vûfiím, se zase naskytne. Stej-
nû jako to bylo v pfiípadû ‰koly matefiské.  

Ing. Jifií Janata

(Pozn. reakce: K ãlánku jsou pfiipojeny
ilustraãní fotografie, na nichÏ je vidût, jak
rychle se  matefiská ‰kola roz‰ifiuje.)
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Podle pfiedvánoãních v˘zkumÛ âe‰i letos za
dárky utratili opût trochu více neÏ v minul˘ch
letech. KaÏd˘ vydal sedm aÏ devût tisíc korun.
Ukazuje se, Ïe elektrospotfiebiãe patfií ke stá-
le oblíbenûj‰ím moÏnostem jak potû‰it své blíz-
ké. V nûkter˘ch segmentech je to obzvlá‰È pa-
trné. Napfiíklad tfii z pûti ãesk˘ch teenagerÛ do-
stali mobilní telefon, pfiiãemÏ v celé Evropû
hrály prim MP3 pfiehrávaãe. S jejich pfied-
chÛdci v‰ak správnû nakládá sotva desetina ob-
darovan˘ch.   
Mobilní telefony, televize, digitální fotoapará-

ty, elektrické hraãky pro dûti nebo DVD pfiehráva-
ãe – to v‰echno jsou dárky, které se i letos objevi-
ly pod vánoãním stromeãkem. PfiestoÏe dne‰ní doba
se technologick˘mi inovacemi jen hemÏí, hlavní
spektrum pouÏívan˘ch elektrozafiízení zÛstává
svou funkãností nemûnné. Darovan˘ spotfiebiã tedy
vût‰inou nahradil urãitého pfiedchÛdce. ProtoÏe si
v‰ak mnoho lidí neví rady jak s vyslouÏil˘m
elektrozafiízením naloÏit, skonãí vyslouÏil˘ pomoc-
ník ãasto v popelnici nebo na skládce. 

Nejlepším způsobem 
zpracování elektroodpadu je
jeho recyklace 
DokáÏe totiÏ zajistit, Ïe nepotfiebn˘ spotfiebiã

bude z 80 % vyuÏit na dal‰í úãely.  Jeho vyho-
zením  mezi komunální odpad pfiírodû nikdo dob-
rou sluÏbu neudûlá. Spotfiebiã uÏ pak totiÏ nelze
recyklovat, ãímÏ dochází k nadmûrnému zatûÏo-
vání Ïivotního prostfiedí a zbyteãnému drancová-
ní pfiírodních zdrojÛ.
Tak jako se lidé nauãili tfiídit plast, papír, ná-

pojové kartony ãi sklo, které nosí do sbûrn˘ch ná-
dob, mohou se ‰etrnû zbavit i star˘ch elektrospo-
tfiebiãÛ. Staãí je donést na nejbliÏ‰í sbûrn˘ dvÛr
(v Psárech)  ãi do opravny elektra, vrátit do pro-
dejny pfii nákupu nového elektrozafiízení nebo vy-
uÏít mobilní svoz odpadÛ. Seznam sbûrn˘ch dvo-
rÛ po celé âR je dostupn˘ na www.elektrosrot.cz.

Další možnosti
pro vyfiazení starého spotfiebiãe je napfiíklad v˘-

mûna v prodejnû elektra formou „kus za kus“. Tfií-
dûní elektroodpadu v‰ak prozatím obyvatelÛm
âech, Moravy a Slezska pfiíli‰ nejde. Roãnû se
v âesku prodá témûfi 200 tisíc tun elektrospotfiebi-
ãÛ, ale k recyklaci dochází jen zhruba u desetiny.
Tento nepomûr je ãásteãnû dán tím, Ïe lidé obecnû
pouÏívají mnohem více elektrospotfiebiãÛ neÏ pfied
nûkolika lety. Napfiíklad televizí má dnes témûfi kaÏ-
dá domácnost nûkolik. NeÏ stará doslouÏí, koupí si
lep‰í model. Ten pÛvodní pak putuje bytem, aÏ skon-
ãí na chalupû nebo ve sklepû. I pfies zlep‰ení
v posledním roce v‰ak kaÏd˘ âech prÛmûrnû ode-
vzdá pouze nûco pfies 2 kg elektroodpadu roãnû.
V západní Evropû je toto ãíslo pûtkrát vy‰‰í. Pokud
pfií‰tí rok v˘sledky sbûru alespoÀ nezdvojnásobíme,
budou následovat sankce ze strany EU. 

ASEKOL snižuje recyklační 
příspěvky 
Bûhem dvou let uÏ popáté
Pokles nastal u 12 druhÛ elektrozafiízení
Neziskov˘ kolektivní systém ASEKOL,

kter˘ organizuje zpûtn˘ odbûr a recyklaci vy-
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Získali jste vánočním darem 
elektrospotřebiče?
Víte, kam odložit spotřebič starý?
V Psárech do sběrného dvora
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slouÏil˘ch elektrozafiízení, se s platností od
1. ledna 2008 opût rozhodl sníÏit recyklaãní
pfiíspûvky u 12 druhÛ elektrospotfiebiãÛ. Po
dvou vlnách redukce z roku 2006 a dal‰ích
dvou z roku 2007 ASEKOL k tomuto kroku
pfiistoupil uÏ popáté.

Recyklaãní pfiíspûvek platí spotfiebitel pfii
nákupu nového elektrov˘robku.
SníÏení pfiíspûvkÛ na historická elektrozafiíze-

ní (tzv. PHE) se t˘ká elektrozafiízení ze skupin
3 (kanceláfiské a telekomunikaãní zafiízení)
a 4 (spotfiební elektronika). Redukce se doãkaly
napfiíklad faxy, kopírky, skenery (ze 30 Kã/ks na
10 Kã/ks) nebo LCD, CRT a plazmové televize
a monitory do úhlopfiíãky 55 cm, u nichÏ byly
pfiíspûvky sníÏeny témûfi na polovinu pÛvodní
hodnoty – ze 60 Kã/ks na 33 Kã/ks. Externí
a interní pfiíslu‰enství k PC (napfi. wi-fi, grafic-
ké a zvukové karty, HDD, CD a DVD mechani-
ky) dokonce nebudou zpoplatnûny vÛbec.
Recyklaãní pfiíspûvky jsou urãeny na provoz

kolektivního systému. Je jimi hrazen jeho provoz,
doprava a recyklace vyslouÏil˘ch elektrozafiíze-
ní. „V prÛmûru do‰lo ke sníÏení pfiíspûvkÛ
u vybran˘ch spotfiebiãÛ o 64 %. Od poãátku fun-
gování kolektivního systému ASEKOL jsme uÏ
pfiíspûvky sníÏili u více neÏ stovky elektrozafií-
zení. Za pfiedpokladu, Ïe v prvním pololetí leto‰-

ního roku bude na trh uvedeno stejné mnoÏství
v˘robkÛ jako za stejné období roku 2007, u‰et-
fií spotfiebitelé na pfiíspûvcích na recyklaci více neÏ
7 milionÛ korun.
Ceník recyklaãních pfiíspûvkÛ najdete na

www.asekol.cz.
V̆ ‰e pfiíspûvkÛ byla nastavena podle oãeká-

van˘ch v˘sledkÛ zpûtného odbûru. V̆ razn˘ ná-
rÛst mnoÏství vybran˘ch elektrozafiízení umoÏ-
Àuje pfiíspûvky soustavnû sniÏovat.Tato nezisko-
vá spoleãnost potfiebuje jen takové mnoÏství pro-
stfiedkÛ, které pokryjí sbûr, dopravu a recyklaci
vyfiazen˘ch elektrozafiízení tak, jak to vyÏaduje
zákon a na‰e Ïivotní prostfiedí.
V̆ ‰e pfiíspûvku u konkrétního elektrospotfie-

biãe tedy  závisí na tom, jak obtíÏná je jeho re-
cyklace z hlediska financí. Napfiíklad k cenû vel-
ké televize zaplatí spotfiebitel recyklaãní pfiíspû-
vek ve v˘‰i 200 Kã, zatímco k mobilnímu tele-
fonu pouhou korunu.  
Nezisková spoleãnost ASEKOL v rámci zpût-

ného odbûru pokr˘vá sítí sbûrn˘ch míst jiÏ více
neÏ 80 % obyvatel âeské republiky.
ASEKOL od ledna do záfií roku 2007 vybral

6443 tun elektroodpadu, coÏ je meziroãní nárÛst
o 82 %. Odhadem loni ASEKOL vybral necel˘
kilogram na osobu, pro rok 2008  plánuje zpût-
n˘ odbûr je‰tû zv˘‰it pfiibliÏnû na 1,2 kg nepotfieb-
n˘ch elektrospotfiebiãÛ na hlavu. 
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Elektrozafiízení PÛvodní recyklaãní Recyklaãní
pfiíspûvek (PHE) pfiíspûvek (PHE) 
v Kã/ks v Kã/ks s platností 

od 1. 1. 2008
LCD, CRT a CCTV televize 
a monitory s úhlopfiíãkou do 55 cm 60 33
Kopírky a skenery do 50 kg, faxy 30 10
Externí a interní pfiíslu‰enství 
k PC a notebookÛm 1 0

SníÏení recyklaãního pfiíspûvku od 1. 1. 2008:



OBECNÍ POLICIE

Zastupitelstvo obce Psáry  schválilo znûní vefiej-
noprávní smlouvy mezi obcemi Psáry a Jesenicí.
Tato smlouva nabyla úãinnosti  1. 1. 2008. Pfiedmû-
tem smlouvy je spolupráce s obecní policií v rozsahu
jednoho stráÏníka.
Pokud  sledují ãtenáfii zápisy ze zastupitelstva, moh-

li se o tomto rozhodnutí   dozvûdût uÏ v prosincovém
Psárském zpravodaji. V krátkém rozhovoru se starost-
kou obce a vedoucím oddûlení obecní policie Jeseni-
ce se vám pokusíme pfiiblíÏit nejen práci obecní poli-
cie, ale i pfiedstavu obce o vzájemné spolupráci.

Paní starostko, proã  se obec rozhodla uvolnit fi-
nanãní ãástku pro obecní policii?
Pfiedev‰ím si obecní policii pfiálo stále více na‰ich

obãanÛ. Tím nemyslím jen poslední rok, tato tenden-
ce trvala uÏ dlouho. 

Co si od obecní policie slibujete?
Chtûli bychom v‰em na‰im obãanÛm poskytnout po-

cit bezpeãí a moÏnost obrátit se na obecní policii
s nejrÛznûj‰ími dotazy t˘kajícími se bezpeãnosti pro-
vozu na silnicích ãi bezpeãného bydlení. V neposlední
fiadû chceme omezit vandalismus, kter˘ se v poslední
dobû v na‰í obci zaãal objevovat – niãení znaãek,
sprejereství apod. Zkrátka chtûli bychom, aby sami ob-
ãané mûli moÏnost vyuÏít telefonní linky této policie,
kdykoliv budou potfiebovat.

Jak budete práci obecní policie kontrolovat?
Myslím si, Ïe uÏ mûli obãané moÏnost spatfiit v na‰í

obci policejní auto s logem Obecní policie Jesenice
i samotné pfiíslu‰níky sledující provoz a dodrÏování rych-
losti na silnicích. Vzájemná smlouva je zhotovena na 20
pracovních hodin t˘dnû pro policejní hlídku, a to vãet-
nû hodin noãních. Pochopitelnû Ïe se stráÏníci nejdfiíve
musí s nov˘m regionem seznámit. ZastupitelÛm obce Psá-
ry pak bude vedoucí oddûlení Obecní policie Jesenice
pravidelnû pfiedkládat jakousi mûsíãní „svodku“, abychom
mûli pfiehled o její práci, ale také o tom, co se v obci dûlo
a kde bylo potfieba zasáhnout. Samozfiejmû nás bude také
zajímat, jak ukáznûní jsou fiidiãi i chodci.

Za každého počasí
To, Ïe stráÏníci obecní policie Jesenice berou svo-

ji práci zodpovûdnû, dokládá i fakt, Ïe aãkoliv bylo
pfii na‰em rozhovoru de‰tivé poãasí, vyrazila dvou-
ãlenná  hlídka do terénu a kontrolovala rychlost fii-
diãÛ projíÏdûjících obcemi Psáry a Dolní Jirãany.
Vedoucí oddûlení pak ochotnû vysvûtlil, v ãem spo-

ãívá mûfiení rychlosti radarem, a zdÛraznil, Ïe tyto kon-
troly budou provádûny pravidelnû.

MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm vysvûtlit, co je to radar
na mûfiení rychlosti a jak  funguje?
Radar je digitální dokumentaãní zafiízení na mûfie-

ní rychlosti, které  na bázi solaru (svûteln˘ch paprskÛ)
vysílá laserov˘ paprsek smûrem  k vozidlu, u kterého
chce obsluha radaru zjistit, jakou rychlostí se toto vo-
zidlo pohybuje. Paprsek  se zpûtnû odrazí do vyhodno-
covacího zafiízení  a údaj o rychlosti  se následnû zo-
brazí na displeji (zobrazovací jednotce) radaru. Pfii mû-
fiení se na radaru nastavuje nejvy‰‰í povolená rychlost
v místû,  kde je mûfiení provádûno.  Souãasnû s údajem
o rychlosti  se  na displeji zobrazí barevná  fotografie
mûfieného vozidla i s fiidiãem a registraãní znaãkou.
KdyÏ je snímek pofiízen˘ a je-li rychlost pfiekroãena, je
vozidlo stráÏníky zastaveno. Následuje  nejménû po-
pulární ãást  fie‰ení pfiestupku, a sice  udûlení  bloko-
vé pokuty. Její v˘‰e je dána zákonem. V Ïádném pfií-
padû nelze pfii udûlování pokut  podvádût, jak si nûkdo
myslí. Radar je zaplombovan˘ a spojen˘ s do -
kumentaãním zafiízením (fotoaparát, poãítaã, mûfiiã).
Plomby jsou neustále kontrolovány. Po skonãení mû-
fiení se namûfiené hodnoty pfiená‰í  do poãítaãe, kde se
vyhodnocují a následnû zasílají   na pfiíslu‰né správ-
ní orgány. Ty pak proviniv‰ímu se fiidiãi  udûlí tolik ne-
populární body za rychlost.

Kam umísÈujete radar, kdyÏ mûfiíte rychlost?
Radar je pfienosn˘ a mÛÏe b˘t  jak ve vozidle, tak

i mimo nûj. Jeho umístûní   samozfiejmû  souvisí
s poãasím, s povûtrnostními podmínkami a na rozhod-
nutí hlídky,  jak bude mûfiit.

S radarem budete do Psár a Dolních Jirãan jez-
dit pravidelnû?
Ano. Radar se zapÛjãuje kaÏd˘ mûsíc zhruba na t˘-

den a v Jesenici a jejím okolí máme jiÏ vytipovaná  mís-
ta, kde mûfiení rychlosti provádíme. Je zaráÏející, Ïe aã-
koliv jsme místa zvefiejnili na stránkách Jesenického ku-
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Konečně máme obecní policii

Co od ní očekáváme?



OBECNÍ POLICIE

r˘ru, poãet neukáznûn˘ch fiidiãÛ z fiad obãanÛ Jesenic-
ka pfiíli‰ neklesl.V tuto chvíli si vytipováváme lokali-
ty, kde se bude mûfiit i v Psárech a Dolních Jirãanech.
Sami jsme zvûdavi,  jak dopadnou zdej‰í fiidiãi. Chce-
me, aby  mûfiení pomohlo sníÏit prÛjezdní rychlost vo-
zidel v obcích, ale zároveÀ nehodláme fiidiãe bezdÛvod-
nû omezovat. Byli bychom opravdu rádi, kdyby se po-
stupem ãasu  silnice v obci zmûnily v klidnûj‰í zónu,
fiidiãi  jezdili zodpovûdnûji a chodci se cítili bezpeãnû-
ji.  Je‰tû jednou zdÛrazÀuji, Ïe nám jde pfiedev‰ím
o prevenci a bezpeãnost obãanÛ. Máme za to, Ïe  v obci
je hodnû nebezpeãn˘ch zatáãek. Mûfiení rychlosti pro-
to budeme realizovat na pfiehledn˘ch úsecích v centrech
obcí se zfietelem na bezpeãnost a plynulost silniãního
provozu. Postupem ãasu urãitû také na stránkách Psár-
ského zpravodaje zvefiejníme konkrétní místa, kde se
dodrÏování pfiedepsané rychlosti kontroluje.

Nemyslíte, Ïe tím dáte fiidiãÛm podnût k tomu,
aby „právû dnes“ jeli opatrnû?
Ano, nûktefií jedinci to takto chápat mohou. Mûfie-

ním rychlosti rozhodnû nechceme fiidiãe nûjak  zastra-
‰ovat. V‰ichni v‰ak víme, jak bezohlednû se nûktefií  fii-
diãi na silnicích chovají, a to i v lokalitách, kde je hod-
nû mlad˘ch lidí s dûtmi. A právû proti tûmto jedincÛm
je ãinnost stráÏníkÛ spoãívající v mûfiení rychlosti vo-
zidel zamûfiena.

âasto je sly‰et, Ïe obecní policie se pokutami obo-
hacuje, respektive Ïe se obohacuje obec. 
V˘‰e udûlené pokuty je stanovena zákonem

a stráÏník i policista je povinen tuto pokutu nejen ulo-
Ïit, ale uloÏit ji i ve stanovené v˘‰i. Nemá tedy Ïád-
nou cenu, aby se pfiistiÏen˘ fiidiã jakkoliv se stráÏní-
ky o v˘‰i uloÏené pokuty  dohadoval. To   se t˘ká po-
kuty pfii mûfiení rychlosti vozidel. Mûfiení rychlosti v‰ak
není stûÏejní náplní práce stráÏníkÛ. KaÏdá obec má
své priority  t˘kající se vefiejného pofiádku, které jsou
pro obec neménû dÛleÏité. A právû zaji‰Èování vefiej-
ného pofiádku je hlavním úkolem  obecní policie. Sa-
mozfiejmû Ïe i za  pfiestupky proti vefiejnému pofiád-
ku mohou stráÏníci ukládat pokuty. V̆ ‰e takové poku-
ty je závislá mimo jiné i na okolnostech, za jak˘ch
k poru‰ení vefiejného pofiádku do‰lo, k˘m a v neposlední
fiadû i jak se ten provinilec pfii fie‰ení pfiestupku cho-
vá a jak jedná. V Ïádném pfiípadû v‰ak nemÛÏe obec
nebo nûkdo jin˘ stráÏníkÛm diktovat jak, komu a za
co mají, ãi nemají  pokuty ukládat. Ale to v‰e je dáno
- kromû jiÏ zmiÀovaného zákona - vztahy, vzájemnou
spoluprací i dÛvûrou.

Abychom se vrátili k mûfiení radarem. Je nûja-

ká tolerance rychlosti,  nad kterou mÛÏete za-
mhoufiit oko?
Podle silniãního zákona ã. 361 nelze pfiekraãová-

ní nejvy‰‰í povolené rychlosti v obci i mimo ni tolero-
vat. Je v zájmu a vlastnû i povinností kaÏdého fiidiãe,
aby   se s tímto zákonem seznámil a dodrÏoval jej. KaÏ-
dé mûfiicí zafiízení má urãitou toleranci. Stejné je to, co
se namûfiení rychlosti t˘ká, i u radaru. S touto odchyl-
kou se samozfiejmû pfii nastavování mûfiené rychlosti po-
ãítá, ale pokud je v obci povolena rychlost 50 km za ho-
dinu, tak nevidím dÛvod, proã by ji fiidiãi nemûli do-
drÏovat. Byl bych velice nerad, aby si nûkdo myslel,
Ïe stráÏníci provádûjící mûfiení rychlosti jsou jak˘mi-
si v˘bûrãími poplatkÛ. Tak to skuteãnû není! Znovu  opa-
kuji, Ïe nám jde o prevenci, a pfiedev‰ím o ochranu oby-
vatel v obci.

MÛÏu nesouhlasit s udûlením pokuty za nedodr-
Ïenou rychlost?
Ano. Samozfiejmû. Nesouhlasit je právo kaÏdého ob-

ãana. Z praxe vám to v‰ak nedoporuãuji. KaÏd˘ by si
mûl uvûdomit, Ïe  na v˘stupu z radaru, tedy na foto-
grafii, kde je pfiekroãení rychlosti zachyceno, je barev-
nû zobrazeno nejen vozidlo s registraãní znaãkou, ale
i tváfi fiidiãe, smûr jízdy i místo a vzdálenost, na jakou
bylo mûfiení provádûno.  Záznam je pak odeslán na pfií-
slu‰n˘ správní orgán  a následuje správní fiízení. Poku-
tû se fiidiã stejnû nevyhne, a navíc ho to bude stát spou-
stu ãasu. V ojedinûl˘ch pfiípadech se  stráÏníci setká-
vají i s urãit˘m stupnûm arogance a agresivity ze stra-
ny fiidiãÛ. Je to  zbyteãné a není to trpûno.  I na tyto pfií-
pady totiÏ na‰e zákony pamatují. 

V pfií‰tím ãísle Psárského zpravodaje budeme
ãtenáfie informovat, s ãím se mohou na stráÏníky ob-
racet, o pravomocích obecní policie  a práci  stráÏ-
níkÛ vÛbec.     

Text: mk
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Pokud chce nûkdo kontaktovat 

Obecní policii Jesenice, najde ji na adrese:

Budûjovická 303, Jesenice.

(pfiízemí vlevo v budovû OÚ Jesenice)

Telefon na sluÏebnu je: 241 931 809 

Mobilní telefon   –  stálá sluÏba 24 hod.

dennû: 775 775 978

E-mail: mp.jesenice@seznam.cz



RŮZNÉ

Od 1. ledna 2008 se zv˘‰í v‰echny dÛchody
vyplácené z ãeského dÛchodového systému. Tedy
fiádné i pfiedãasné dÛchody starobní, plné i ãásteãné
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotãí dÛchody.
V záfií o tom rozhodla vláda, kdyÏ schválila nafiíze-
ní ã. 256/2007 Sb.

Základní v˘mûra dÛchodu, jednotná pro v‰ech-
ny dÛchody, se zv˘‰í z 1570 Kã na 1700 Kã mûsíã-
nû. Procentní v˘mûra vzroste o 3 %. Nav˘‰ení pro-
centní v˘mûry novû, na rozdíl od pfiedchozích let,
nezávisí na tom, zda se jedná o tzv. starodÛchodce ãi
ostatní dÛchodce. V‰echny dÛchody, tedy pfiiznané
pfied 1. lednem 1996 i pfiiznané od 31. prosince 1995
do 31. prosince 2007, vzrostou od Nového roku
stejnû. 

Pfiíklad valorizace starobního dÛchodu:
Pobírá-li v roce 2007 dÛchodce starobní dÛchod

napfiíklad 9250 Kã, tvofií ho základní v˘mûra
1570 Kã a procentní v˘mûra 7680 korun. Od lednové
splátky dÛchodu v roce 2008 se základní v˘mûra zv˘-

‰í o 130 Kã na 1700 Kã a procentní v˘mûra o 3 %, tj.
o 231 Kã (ãástka zv˘‰ení se vÏdy zaokrouhluje na celé
koruny smûrem nahoru). Celkem tedy dÛchod vzroste
o 361 Kã. Po valorizaci tak bude obãan dostávat sta-
robní dÛchod 9611 Kã mûsíãnû. 

O zv˘‰ení dÛchodu není tfieba Ïádat. Úpravu
provede âSSZ, stejnû jako v pfiedchozích letech,
automaticky. V‰ichni poÏivatelé dÛchodÛ obdrÏí
oznámení o zv˘‰ení dÛchodov˘ch dávek. Lidé, kte-
r˘m dÛchod vyplácí v hotovosti âeská po‰ta, dosta-
nou oznámení souãasnû s v˘platou dÛchodÛ za leden
2008. Pokud se jedná o bezhotovostní v˘platu dÛcho-
du na úãet klienta, tito lidé dostanou oznámení po‰-
tou jako bûÏnou listovní zásilku.

Od ledna 2008 se o 3 % zv˘‰í také pfiíplatky
k dÛchodu vyplácené podle zákona ã. 357/2005 Sb.
a nafiízení vlády ã. 622/2004 Sb. perzekvovan˘m
osobám z období komunistického reÏimu a úãast -
níkÛm národního boje za vznik a osvobození âesko-
slovenska a nûkte r˘m pozÛstal˘m po nich. 
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ČSSZ bude valorizovat všechny důchody

Ke kácení dfievin (stromy a kefie)  rostoucích
mimo les je tfieba, i pokud se jedná o kácení na
soukrom˘ch pozemcích, povolení obce.

Povolení ke kácení dfievin vydává obec Psáry dle
zákona ã. 114/92 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny
a provádûcí vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. Ministerstva
Ïivotního prostfiedí âeské republiky ze dne 11. ãerv-
na 1992, kterou se provádûjí nûkterá ustanovení
zákona âeské národní rady ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny.
Povolování ke kácení dfievin rostoucích mimo les

za pfiedpokladu, Ïe tyto nejsou v˘znamn˘m krajin-
n˘m prvkem (§ 3 písm. b) zákona) a jsou splnûny
ostatní podmínky stanovené zákonem a jin˘mi práv-
ními pfiedpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyÏadu-
je pro stromy o obvodu kmene do 80 cm mûfieného ve
v˘‰ce 130 cm nad zemí nebo souvislé kefiové poros-
ty do celkové plochy 40 m2. Povolení není tfieba ke
kácení dfievin z dÛvodÛ pûstebních, tj. za úãelem

obnovy porostÛ nebo pfii provádûní v˘chovné probír-
ky porostÛ, a to z dÛvodÛ zdravotních. Kácení
z tûchto dÛvodÛ musí b˘t oznámeno písemnû nejmé-
nû 15 dnÛ pfiedem obecnímu úfiadu, kter˘ je mÛÏe
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
poÏadavkÛm na ochranu dfievin.

Kácení dfievin rostoucích mimo les se provádí
zpravidla v období jejich vegetaãního klidu. K tomu
se pfiihlíÏí pfii vydávání povolení ke kácení dfievin
(§ 8 odst. 1 zákona).

Obecní úfiad má moÏnost ke kompenzaci ekolo-
gické újmy uloÏit pfiimûfienou náhradní v˘sadbu
s následnou péãí do 5 let na pozemcích Ïadatele
o kácení, na pozemcích, které jsou v evidenci obce
urãené na v˘sadbu, pfiípadnû na pozemcích jin˘ch, se
souhlasem dotãeného vlastníka pozemku.

Formuláfi Ïádosti o kácení dfievin  najdete na
webov˘ch stránkách obce www.psary.cz.

Kácení dřevin
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KAM ZA KULTUROU

Program muzea
v Jílovém u Prahy

Výstavy

Merkur – 
nestárnoucí stavebnice
V˘stava legendární pÛvodní

ãeské hraãky, která doprovází ãeskou mládeÏ
jiÏ od roku 1925. Ve tfiech sálech se pfiedstaví
nejstar‰í na na‰em území vyrábûná ãeská kovo-
vá stavebnice, tzv. Inventor. Díly se spojovaly
pomocí háãkÛ, podobnû jako stavební le‰ení
typu HAKI. Dále jsou zde pfiedstaveny dal‰í
ãe‰tí v˘robci podobn˘ch kovov˘ch stavebnic,
systémy EDISON, VA·EK, a naprosto atypic-
k˘ TRIX. Tyto stavebnice postupnû zanikly ve
40–50. letech minulého století a jsou dodnes
vyhledávány sbûrateli historick˘ch hraãek.
Nejvût‰í sál je vûnován v˘ vo ji typov˘ch fiad

stavebnic Merkur,
a to konstrukãní,
dopravní a elekro,
které se vyrábûly
od roku 1925 aÏ
do roku 1990.
Vystavené sta-
vebnice doplÀují
informaãní panely, reklamní modely a modely
postavené podle dobov˘ch historick˘ch pfied-
loh. âást sálu je vûnována i dûtem, k dispozici
jsou zde stoly a na nich pfiichystány stovky
a tisíce dílkÛ, koleãek, ‰roubkÛ a matic.
KaÏd˘ si zde mÛÏe vyzkou‰et vlastní tvÛrãí

‰ikovnost i fantazii. Dokonãené modely se
mohou oznaãit jmény a na konci v˘stavy budou
vyhodnoceny. Ty nejlep‰í se dostanou do trvalé
expozice muzea stavebnice Merkur v Polici
nad Metují a mohou b˘t i pouÏity do pfiedloh
k souãasnû vyrábûn˘m stavebnicím.
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BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii
ÚÚnnoorr  22000088
Božena Studničková oslaví sedmdesátiny.

Anna Komárková oslaví pětasedmdesátiny.
BBřřeezzeenn  22000088

Jindřiška Bezoušková oslaví osmdesátiny.
Vlastimila Veselá oslaví rovněž osmdesátiny.

Jak je vidět, tentokráte budou slavit ženy. Gratulujeme všem oslavenky-
ním a přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. 
Oslavte výročí v pohodě s přáteli či v kruhu svých nejbližších a mějte se  –
nejenom v ten slavný den – dobře.                 

Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

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



Magnetem v posledním v˘stavním sále je
funkãní koleji‰tû ve velikosti 0 (rozchod
45mm) s nedávno obnovenou v˘robou tûchto
vláãkÛ. Dále se zde pfiedstaví desítky typÛ sou-
ãasnû vyrábûn˘ch stavebnic.
Souãástí v˘stavy je i moÏnost zakoupení

stavebnic Merkur.
Exponáty do v˘stavy zapÛjãili:
pan Jifií Mládek, dlouholet˘ sbûratel

a znalec dûtsk˘ch kovov˘ch stavebnic
(www.mladek.bloguje.cz), muzeum Merkuru,
Police nad Metují, firma Merkur, Toys, s.r.o. ,
souãasn˘ v˘robce stavebnic Merkur zamûst-
nanci Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
V̆ stava je otevfiená od 3. 11. 2007 do 30. 3.

2008.

ŠTOLA sv. JOSEFA
duben–fiíjen: SO, NE, svátky 10–17 hod. 

ãervenec–srpen: také úter˘-pátek 13–17 hod. 
listopad–bfiezen: pro pfiedem objednané skupi-
ny nad 7 osob. 

ŠTOLA HALÍŘE
Zatím pouze pro objednané skupiny nad

7 osob, nebo pfii mimofiádn˘ch pfiíleÏitostech,
kdy je ‰tola otevfiená pro vefiejnost (muzejní
noc, turistické pochody, muzejní vycházky
a semináfie, termíny najdete v odkaze
Aktuality).
Náv‰tûvu ‰toly sv. Josefa mimo pravidelné

otevfiení a ‰toly Halífie je nutno objednat na
telefonním ãísle 241 950 791 nejménû tfii dny
pfiedem. Z provozních dÛvodÛ (opravy a revize
‰toly, nesjízdnost komunikace apod.) mÛÏe b˘t
‰tola ve vámi poÏadovaném termínu uzavfiena.
V tomto pfiípadû vám nabídneme jin˘ nejblíÏe
moÏn˘ termín.
Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí

(pokud není svátkem): 9–12 a 13–16 hod., ãer-
ven–srpen 9–17 hod.

Kulturní centrum Jesenice
Jarní sezona plesÛ
15. 3. 2008 - Ples chovatelÛ drobného zví-

fiectva Vestec 
28. 3. 2008 - Mysliveck˘ ples - BOROVINA

ZÁPIS do taneãních kurzÛ sezona
2008/09 konan˘ch v Kulturním centru JESE-
NICE
úter˘ 20.15 hod. speciální kurz
stfieda 18.30 hod. mládeÏ -  základní kurz 
stfieda 20.30 hod. dospûlí - základní kurz
nedûle 18.30 hod. dospûlí - mírnû pokroãilí
nedûle 20.30 hod. dospûlí - pokroãilí
Vyuãují Marietta + Dobromil Nováãkovi

Přihlášky a informace Knihovna OÚ
Jesenice, Dobromil Nováãek, tel.: 323 665 510,
pí Dvofiáková - 603 232 116, tel.: 241 021 747,
e-mail: dance.novacek@voln˘.cz
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem
Od nejmen‰ích dûtí docházejí obrázky, které
budeme postupnû otiskovat. V‰em dûkujeme.
NezapomeÀte se podívat na dal‰í stranu, kde
bude pro vás pfiipraveno Origami.

Nyní máme pro vás hádanky, to abyste si

museli lámat hlavinky! Tak jdeme na to!
¤e‰ení najdete na stranû 31.

1. Víte, kdo je patronem hasiãÛ?
2. âí je území ostrova Sardinie?
3. Za kterého prezidenta byl u nás zru‰en líst-
kov˘ systém?

4. Co je to kaligrafie?
5. Kdo se stal v Rakousku císafiem po smrti
Josefa II?



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

MARIÁŠ STÁLE ŽIJE !
KdyÏ odcházeli Ma‰ek, ·ámal, Kuãera

a Turek, obyvatelé krásné polabské vesnice,
z hospody, pfietfiásali je‰tû prÛbûh veãera.
Povoláním byli: majitel drÛbeÏárny, uãitel,

úãetní a dÛchodce. Filip vyhrál dvakrát betla,
uãitel  Franti‰ek zase jednou durcha. Jifií Ma‰ek
je dÛchodce. Turek jako obvykle ãasto flekoval
a jin˘ zase prohrál ãervenou sedmu. V partû je
i Zdenûk. Filip (není to ·ámal)  si právû vybí-
ral celou ãtyfit˘denní dovolenou.

Mezi takovéto skládání patfií i vytvofiení ptákÛ-jefiábÛ, coÏ souvisí se známou legendou.
Podle ní se uzdraví kaÏd˘ nemocn˘ ãlovûk, kter˘ sloÏí tisíc jefiábÛ. Snad proto, Ïe v Japonsku
jsou jefiábi symbolem Ïivota.

Ale ve skuteãnosti takové byly i my‰lenky malé Japonky Sadoko Sasaki, která trpûla nevyléãitel-
nou nemocí zpÛsobenou atomov˘m záfiením (svrÏení atomové bomby na Hiro‰imu 6. srpna 1945).
BohuÏel dvanáctileté dûvãátko sloÏilo pouze 643 jefiábÛ a umfielo.
Origami, staré japonské umûní, se roz‰ífiilo do celého svûta a pfiibliÏnû ve 4. a 5. století se staly

barvené sloÏené papíry symboly bohÛ ve svatyních ve v˘chodní Asii. Zhruba o tisíc let poté, se
zaãal papír vyrábût i v Evropû.

Z čeho se dá skládat?
B˘valé pfiedpisy, podle nichÏ se skládanky musely zhotovovat jenom z jednoho kusu papíru

a bez nástfiihÛ, jsou uÏ dávno pfiekonané.
MÛÏete pouÏívat prÛklepov˘ papír, leteck˘ papír, hedvábn˘ papír nebo papír balicí. Ideální je

i papír, do nûhoÏ se balí v kvûtináfiství kytice. Ten b˘vá z jedné strany matnû poti‰tûn˘. 
Recept na barvení je velmi jednoduch˘, barva se mÛÏe naná‰et na papír chumáãkem vaty ãi ‰tû-

teãkem. Barvy se natírají pfies sebe i do sebe a získá se pestrobarevn˘ vzor. Také lze zmaãkan˘ papír
ponofiit do barvy. Pokud bychom papír namáãeli do více barevn˘ch roztokÛ (vznikne tak krásná
batika), je vhodné pfiebyteãnou vodu pfied namoãením do jiné barvy vysu‰it buniãinou. A kdyÏ papír
uschne, jednodu‰e se narovná pfieÏehlením.
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Urãete celá jména,
povolání i druhy her v‰ech
ãtyfi mariá‰níkÛ.

¤e‰ení – U lékafie (prosinec 2007)
Vít Boris Emil Jan Josef  
Císafi Kursk˘ Turek Hru‰ka    ·varc
pfiedoper. kontrola  oãkování  léky      angína 
vy‰etfiení  
1. 2. 3. 4. 5.

Omluva: Do textu prosincového kvízu se vlou-
dila chyba. Místo „Zdenûk“ mûl b˘t „Jan“. âte-
náfiÛm se omlouváme.

Pro pokročilé věkem

ORIGAMI
Japonskému skládání papíru říkáme origami



Jakou zvolit velikost papíru?
Rovnováhu nejlépe udrÏují skládanky z archu papíru, kter˘ má standardní japonsk˘ rozmûr: 12

x 12 cm, 14,5 x 14,5 cm nebo 17 x 17 cm.
Musím vás v‰ak upozornit, Ïe neÏli pfiijde na svût pestrobarevn˘ pes, musíte vûdût, Ïe z papíru,

jehoÏ rozmûr se jenom  nepatrnû odchyluje od ãtverce, vznikne vÏdycky jen kfiivá a hrbolatá figu-
ra. Tedy pfiesnost je zde namístû!
U skládanek, které mají dvû stejné strany, opakujeme pracovní postup je‰tû jednou.
V kaÏdém pfiípadû peãlivû ãtûte návody.
Dnes otiskujeme znaãky a symboly, které budete potfiebovat ke skládání. âasto se nákresy

a pfiehyby podobají zobáku nebo ocasu. Tak napfiíklad u nákresu 1a a 2a pfieloÏte ‰piãku k otevfiené
stranû papíru, vtlaãíte ji dovnitfi podle pfiehybu a vznikne  nákres 3a a 4a. Podle druhého nákresu
‰piãku pfieloÏíte smûrem k uzavfiené stranû papíru – nákres 1b a 2b – a pfiehrnete ji dozadu (3b a 4b).
Pfií‰tû zaãneme koneãnû skládat. Udûláme si psa.

Pfiipravuje: mk
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¤e‰ení ze strany 29 a 32:
1. sv. Florián
2. Itálie
3. Antonína Zápotockého
4. krasopis
5. Leopold II.

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY:
¤E·ENÍ SUDOKU:

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

8 5 1 4 6 9 7 3 2

7 9 2 8 1 3 5 4 6

3 6 4 2 5 7 9 1 8

5 4 3 1 7 8 6 2 9

9 1 6 5 3 2 4 8 7

2 8 7 6 9 4 3 5 1

4 3 9 7 2 1 8 6 5

1 7 5 3 8 6 2 9 4

6 2 8 9 4 5 1 7 3B A J K A



KŘÍŽOVKA, SUDOKU
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2 4 7

7 4 5 1

9 2 6 5

1 7 9

8 7 3

PŘEDLOŽKA FAKTOR LÉKAŘ
ZASTARALE
LEVHART

DŮRAZNÉ

NAPOMENUTÍ

POSTRANICE
NÁKLADNÍHO
AUTA

JEDNOTKA
HMOTNOSTI

ZDE
UZLOVÝ
TELEVIZNÍ
OBVOD

BIOGRAF

STRŽ
2 OLEJ

PÁSOVEC

4

PLOT
KARETNÍ
HLÁŠKA
KERAMICKÁ
SUROVINA

ŘÍMSKY
500

ČÍSLOVKA

POKÁCENÉ
STROMY

3 ZÁJMENO
SPORTOVEC

ZÁKLAD

AFRICKÉ
JEZERO

PŘEDLOŽKA
SLOVENSKY
JISTĚ

NEJLEPŠÍ
UMÍSTĚNÍ

TÍTI

SPOJKA
DÁREK

VÝMĚRA
CHEM.ZN.
HLINÍKU
OBOJETNÁ
SOIUHGLÁSKA

DROGA
CHEM.ZN.
VANADU

ZAVÁŘKA
DO
POLÉVKY

DÍVČÍ
JMÉNO
MPZ
ŠPANĚLSKA

5

ZAČÁTEK
ABECEDY

1 ŽENSKÉ
JMÉNO

NĚMECKY
BRÁNA

1 2 3 4 5


