SLOVO ÚVODEM
Milí pfiátelé,
letos jsme od
vás obdrÏeli mnoho gratulací do
nového roku, mezi
nimiÏ nechybûli
známí dopisovatelé i pfiispûvovatelé
Psárského zpravodaje. Jen za v‰echny bych ráda jmenovala a zároveÀ
podûkovala rodinû Léblové, Poutníãkovi, pánÛm
St. Sivanincovi a M. Hrubému vãetnû rozvûtveného kolektivu myslivcÛ MS Borovina.
KaÏd˘m rokem, letos uÏ po‰esté, si na tûchto stránkách stûÏuji, jak v‰echno rychle utíká,
a neÏ se rok s rokem sejde, zase jsme o nûco dál.
Ano, ãtete dobfie, tentokráte se nejedná o ‰otka,
ale Psársk˘ zpravodaj jde do roku ‰estého. Za
ta léta jsme probrali mnoho z obce, a právû
z tûch „star˘ch“ ãlánkÛ lze vyãíst, jak se obec
postupnû mûní. Pfiibyla nejen nová infrastruktu-

ra – plyn, kanalizace, elektrifikace, opravila se
‰kola, dostavûla matefiinka, vydláÏdily se chodníky, objevilo se dopravní oznaãení vãetnû
semaforu na nebezpeãném místû, byly ofiezány
vûtve havarijních stromÛ, hasiãi i fotbalisté stále vylep‰ují…, v obci probíhají drakiády, ma‰kary, Mikulá‰e, minizabíjeãky i fotbálky pro
zábavu, inu je toho víc neÏ dost.
BohuÏel v‰ak také do‰lo k loupeÏím nejen
v chatách, ale i v Domovû Laguna, coÏ je ponûkud smutné, pfiibyly naprosto zbyteãné havárie
aut, objevila se závist ãi zlomyslnost.
Jen doufám, Ïe lidé uÏ zmoudfií a budou na
sebe slu‰ní.
A v dne‰ním ãísle? Dozvíte se, Ïe za komunální odpad si nepfiiplatíte, jak se se‰lo pár pfiátel o zabijeãce, co je nového ve ‰kole, i pár novinek, které platí od leto‰ního ledna.
S pfiíchodem sluneãn˘ch dnÛ, alespoÀ v nû
doufám, vám v‰em pfieji pûkné období.
A nezapomeÀte do redakce psát i posílat fota.
Monika Kábová

VÝZVA
Prosíme všechny občany, kteří mají doma staré pohlednice, fotografie či dokumenty, aby je zapůjčili obci ke zmapování dávných
časů. Některé z nich budou přetisknuty i v Psárském zpravodaji.

● paragrafy ● zákony ● na poslední chvíli ● paragrafy ● zákony ●
• Nezapomeňte, že se změnila některá pravidla silničního provozu a myslete také na to,
že za nezaplacení povinného ručení se vystavujete velkým pokutám. V registru vozidel se
můžete informovat, jaké auto či jiný dopravní prostředek je na vaše jméno (nebo firmu)
zaregistrovaný. Může se totiž stát, že objevíte, že jste majitelem třeba motorky, kterou jste
kdysi dávno jen tak dali kamarádovi.
• Také vás seznámíme, jak vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který je vhodné
(letos ještě nikoli povinný) vozit s sebou v autě. K haváriím se škodou nižší než 100 tisíc
korun se nově nebude volat policie a pak nastane situace jak zapsat dopravní nehodu
právě na onen „Záznam…“
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 7-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 17. 12. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ č. 71/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
4. rozpočtové opatření obce Psáry pro rok
2008 – snížení o 1 343 839 Kč.
USNESENÍ č. 72/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočet obce Psáry na rok 2009 v celkové
výši 42 607 160 Kč.
USNESENÍ č. 73/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočtový výhled obce Psáry na rok 2009,
2010 a 2011.
USNESENÍ č. 74/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
termíny veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Psáry na rok 2009: 25. března, 17.
června, 23. září a 16. prosince.
USNESENÍ č. 75/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
stejnou výši cen na rok 2009 za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2006.

USNESENÍ č. 76/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy č. 54N08/81 mezi
obcí Psáry (nájemce) a Pozemkovým fondem
ČR (pronajímatel). Předmětem smlouvy je
pronájem části pozemku (3000 m²) parc.
č. 558/2, k. ú. Dolní Jirčany, za 21 000 Kč
ročně.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 77/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění darovací smlouvy mezi obcí Psáry
(obdarovaná)
a
Staving
Olomouc,
s.r.o. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod části inženýrských sítí
v lokalitě Za Zahradami, a to vodovodního
řadu V1, splaškové kanalizace - stoka S1,
dešťové kanalizace -stoka D1 a stoka D2.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 78/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
č. P-073-2-8111 mezi obcí Psáry (povinný)
a Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. (oprávněný). Předmětem smlouvy je stavba podzemního vedení veřejné komunikační sítě, mj. přes pozemek parc. č. 85/2,
k.ú. Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č. 79/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřeních
k jeho zabezpečení a čistotě v obci Psáry.
USNESENÍ č. 80/7-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí
Psáry a M. Trojánkovou.
starostka
Jana Valášková

místostarostka
Lucie Kubalošová

E-box je umístěný v chodbě budovy OÚ.
Umožní všem občanům zanést starý mobil,
kalkulačku, drobné počítačové vybavení,
discman nebo MP3 přehrávač na obecní
úřad a ekologicky se ho zdarma zbavit.

Z RADY

Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry ã. 23-2008
konaného dne 10. listopadu 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 141/23-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a Marií Vankovou (Akirfas). Pfiedmûtem smlouvy je zkultivovat, osít a osázet ãást odpoãinkové zóny, vã. montáÏe laviãek a odpadkov˘ch
ko‰Û, na pozemku parc. ã. 621/4, k.ú. Dolní Jirãany, v ul. K Junãáku za cenu celkem
98 800 Kã dle schválené cenové nabídky.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 142/23-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry ã. 24 -2008
konaného dne 24. listopadu 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 143/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Zfiizuje
komisi Ïivotního prostfiedí: pfiedsedkynû -
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Lucie Kubalo‰ová, ãlenové - Nikola Alferyová,
Ing. Tomá‰ Mafiík.
RO Usnesení ã. 144/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
sloÏení inventarizaãní komise: Ing. P. Odstrãil,
Ing. Kriegsman, Ing. J. Kratinová, Ing. M. Vítkovsk˘, I. ·imková, M. Procházková.
RO Usnesení ã. 145/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s poskytnutím finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i
5000 Kã pro SDH Psáry na konání mikulá‰ské
besídky.
RO Usnesení ã. 146/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s upraven˘m znûním pfiílohy ã. 3 – sazebník
odmûn Smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru
elektrozafiízení uzavfiené mezi obcí Psáry
a Asekol, s.r.o. Pfiedmûtem pfiílohy ã. 3 je nav˘‰ení v˘‰e odmûny pro obec a zafiazení bonusové sloÏky.

II. Souhlasí
s uzavfiením dohody o partnerství mezi obcí
Psáry (realizátor) a Domovem Laguna Psáry
(partner). Pfiedmûtem dohody je partnerství
k pfiípravû a realizaci projektu „Roz‰ífiení
a modernizace Z· Psáry“ v rámci OP ROP
NUTS II Stã. âechy.
III. Souhlasí
s uzavfiením dohody o partnerství mezi obcí
Psáry (partner) a Domovem Laguna Psáry (realizátor). Pfiedmûtem dohody je partnerství
k pfiípravû a realizaci projektu „Centrum integrace pfii Domovû Laguna Psáry“ v rámci OP
ROP NUTS II Stã. âechy.
RO Usnesení ã. 149/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

RO Usnesení ã. 147/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná)
a Staving Olomouc, s.r.o. (dárce). Pfiedmûtem
smlouvy je pfiedání ãásti inÏen˘rsk˘ch sítí
v lokalitû Za Zahradami v Psárech, a to spla‰kové kanalizace, de‰Èové kanalizace a vodovodu.

Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry ã. 25 -2008
konaného dne 8. prosince 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 148/24-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s uzavfiením dohody o partnerství mezi obcí
Psáry (realizátor) a Z· a M· Psáry (partner).
Pfiedmûtem dohody je partnerství k pfiípravû
a realizaci projektu „Roz‰ífiení a modernizace
Z· Psáry“ v rámci OP ROP NUTS II Stã. âechy.

RO Usnesení ã. 150/25-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 4/2007, o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto
nafiízení:
1/ Ing. Toman – pozemek parc. ã. 400/10,
k.ú. Dolní Jirãany.
PSÁRSKÝ

ÚNOR 2009

ZPRAVODAJ

5

Z RADY
RO Usnesení ã. 151/25-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
pfiedloÏenou cenovou nabídku od Ing. Tomá‰e
Kopfiivy na zpracování pasportu místních
komunikací za cenu celkem 40 800 Kã.
RO Usnesení ã. 152/25-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry ã. 26-2008
konaného dne 22. prosince 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 153/26-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manÏeli Rau‰erov˘mi – pozemek parc.
ã. 107/19, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem
75 700 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 154/26-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 3/2007 o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto
nafiízení:
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1/ manÏ. Rau‰erov˘m – pozemek parc.
ã. 107/19, k.ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 155/26-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
ãleny rady ‰koly z fiad zastupitelÛ obce
Ing. Jifiího Janatu a PhDr. Bedfiicha Talába.
II. Bere na vûdomí
znûní v˘roãní zprávy o ãinnosti ‰koly za ‰kolní rok 2007/2008.
RO Usnesení ã. 156/26-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry ã. 1 -2009
konaného dne 5. ledna 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 1/1-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od restaurátorky Olgy Du‰kové na zrestaurování zvoniãky
v Psárech za cenu max. 78 500 Kã.
RO Usnesení ã. 2/1-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním v˘zvy k pfiedloÏení nabídky dle
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Z RADY
metodiky obce pro zadávání vefiejn˘ch zakázek.
Pfiedmûtem v˘zvy je pfiíprava a zpracování
vefiejné zakázky malého rozsahu na sluÏby zaji‰tûní a provedení zadávacího fiízení na akci
“Psáry-v˘stavba âOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“.
RO Usnesení ã. 3/1-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

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

Každoroční masopustní
průvod
a veselice s maskami
a zábavou se letos bude
konat 28. února.
Zveme všechny děti
a občany, připravte si
masky i dobrou náladu.
Sraz u fotbalového
hřiště Psáry
ve 12.00 hodin.
SDH Psáry,
KDU-ČSL
a sportovci SK Rapid

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 15.00-18.00 hodin a v sobotu od 9.00–13.00 hodin.
Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:
Pneumatiky • Stavební suÈ (v men‰ím mnoÏství) • Nebezpeãné odpady z domácnosti
(domácí chemie, olej a tuky, barvy, léãiva) • PouÏitá elektrozafiízení (napfi. lednice, televize, v˘bojky a záfiivky) • Baterie a akumulátory • Biologicky rozloÏitelné odpady (tráva, listí apod.) • Objemn˘ odpad (napfiíklad nábytek, koberce) • Plasty, papír, sklo, kovy,
nápojové kartony • Drobná elektrozafiízení (napfiíklad mobilní telefony, elektrické hraãky…)
Pokud si nevíte rady, podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umístûna u sbûrného dvora, nebo se mÛÏete obrátit na jeho pro‰kolené pracovníky.
PSÁRSKÝ
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Z OBCE

Co se v obci udělalo
LISTOPAD/PROSINEC 2008
Mimo pravidelné ãinnosti, ke kter˘m patfií svoz odpadkÛ z chat,
úklid míst s tfiídûn˘m odpadem, zaji‰tûní chodu sbûrného dvora, ãi‰tûní obce – sbûr volnû odhozen˘ch papírÛ a lahví, péãe o dûtská
hfii‰tû a konãe sbûrem nádob odpadÛ od psÛ – jsme uskuteãnili i
dal‰í akce sezonního a v˘stavbového charakteru:
- Zhotovení plata se zámkovou dlaÏbou na zaãátku ul. Zátopkova z ul. K LÛÏku vlevo pro umístûní 4 kontejnerÛ pro sbûr separovaného odpadu.
- Úpravy terénu a v˘sadba okrasn˘ch dfievin pro zlep‰ení vzhledu v tûsném okolí budovy
OÚ, a osvûtlení úfiední desky.
- Vyãi‰tûní a úprava u pamûtné studánky v Psárech v ul. U NádrÏky.
- Sezonní profiezy kfiovin v obci, napfiíklad zakrácení tújí v matefiské ‰kole a kácení po‰kozen˘ch stromÛ ohroÏujících bezpeãnost chodcÛ. Zapoãato ãi‰tûní stránû u silnice nad ul.
PraÏská od náletu jasanÛ.
- Opravy silnic – zasypání v˘molÛ.
- âi‰tûní Záhofianského potoka za ãistiãkou odpadních vod.
- První sníh, kter˘ pfii‰el 12. 12., a dal‰í pfiídûl v druhém t˘dnu ledna – prohrnování silnic a chodníkÛ, sypání a ãi‰tûní autobusov˘ch zastávek a míst, kde chodí hodnû lidi, zásobení odlehl˘ch míst ‰tûrkem k individuálnímu posypu obãany – tímto jim chci podûkovat
za pfiispûní k pofiádku v obci.
- Zaji‰Èování technické pomoci pfii pfiedvánoãních spoleãensk˘ch akcích v kostele, v matefiské a základní ‰kole.
Ing. Miroslav Vítkovsk˘
14. 1. 2009

Fotbalov˘ oddíl SK Rapid Psáry
pofiádá nábor chlapcÛ (roãník narození 2000 aÏ 2004) do novû
zakládaného t˘mu pfiípravky v termínech 22. dubna a 6. kvûtna,
vÏdy od 18.00 hod. na hfii‰ti v Psárech. Pro bliÏ‰í informace mÛÏete kontaktovat telefonicky pana Pavla Otrubu (736 611 388)
nebo pana Antonína Kellera (602 413 413).
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Milá maminko a tatínku,

ZÁPIS K PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2009/2010
do mateřské školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry,
okres Praha – západ, se koná
17. března 2009 od 13.00 do 18.00 hodin
v budově Mateřské školy,
Pražská 155, Psáry – Dolní Jirčany.
Přijďte i se svým dítětem a nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz, rodný list dítěte
a dobrou náladu.
Při zápisu obdržíte formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
který vyplněný odevzdáte v kanceláři základní školy, Hlavní 12,
dne 1. dubna 2009 mezi 12.30 a 18.00 hod.
Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v souladu se stanovenými kritérii,
zveřejněnými na vývěskách MŠ a ZŠ a adrese www.skola.psary.cz,
bude vydáno do 30. dubna 2009.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Milena Trůblová
ředitelka školy
V Psárech dne 12. 1. 2009
PSÁRSKÝ
ÚNOR 2009
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Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Psáry,
okres Praha-západ
Kritéria pro pfiijetí dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání
do matefiské ‰koly,
souãásti Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Psáry,
okres Praha-západ
na ‰kolní rok 2009/2010
Do matefiské ‰koly se pfiijímají dûti s trval˘m pobytem obou
zákonn˘ch zástupcÛ (nebo samoÏivitele) a pfiijímaného dítûte
v obci Psáry na základû fiádnû vyplnûné Ïádosti o pfiijetí, a to
v pofiadí podle následujících kritérií:
1. dítû, které dosáhne do 31. 8. 2010 ‰esti let vûku nebo star‰í;
2. dítû, které dosáhne k 1. 9. 2009 alespoÀ tfií let vûku
a nepatfií do skupiny uvedené pod ã. 1, a to v tomto pofiadí:
a) dítû samoÏivitele Ïijícího s dítûtem (dûtmi) osamocenû;
b) dítû rodiãÛ (zákonn˘ch zástupcÛ), ktefií jsou oba
v pracovním pomûru nebo samostatnû podnikají. Pokud
poãet tûchto dûtí pfiesahuje poãet voln˘ch míst, pfiednostnû
se pfiijímají star‰í dûti.
JestliÏe po pfiijetí dûtí podle shora uveden˘ch kritérií zÛstanou
volná místa, budou pfiijati sourozenci dûtí, které jiÏ nav‰tûvují matefiskou ‰kolu a nesplnili Ïádné z uveden˘ch kritérií pro
pfiijetí, pfiípadnû dûti ostatních zájemcÛ.
V Psárech dne 12. 1. 2009
Mgr. Milena TrÛblová
fieditelka ‰koly
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Ani letos se za
komunální odpad
nezvýší poplatky v obci
Všichni víme, že ve veškerých sférách, včetně služeb, se poplatky stále navyšují. I přesto
jsme se rozhodli, že poplatky za komunální
odpad v Psárech na rok 2009 zůstanou stejné jako v předešlém roce
a naši psárští a jirčanští občané tak nebudou muset sáhnout hlouběji do kapes. Alespoň co se tohoto opadu týče.
Cituji: „Usnesením Zastupitelstva obce Psáry č. 75/7-2008 konaného dne 17.
12. 2008 se výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně závazné
vyhlášky č. 7/2006 nemění.“

Popelnice 120 litrů (jedna známka)
Popelnice 240 litrů (dvě známky)
Odpady – rekreační objekt

Dále:
Poplatek za jednoho psa
Druhý a další pes

2 145 Kč
3 795 Kč
1 210 Kč

100 Kč
200 Kč

Poplatek je splatný do 28. 2. 2009
Úřední hodiny:

pondělí 8.00-12.00
středa 8.00-12.00

13.00-17.00
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.
Ivana Šimková,
Obecní úřad Psáry
PSÁRSKÝ
ÚNOR 2009
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Vánoční
zpívání
v kostele
sv. Václava
v Dolních
Jirčanech

Obec děkuje za
organizování vánočního
zpívání Domovu Laguna
a škole.
12

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

ÚNOR 2009

Z OBCE

Vánoční překvapení
v mateřské škole
Celá léta si skfiítek ·kolníãek s vránou
Jifiinou lámali hlavu, jak by pomohli dûtem,
aby se co nejdfiíve nauãily poznávat hodiny, aby vûdûly, kdy je ãas na hraní, kdy na
malování, angliãtinu, na spinkání... A tak
mûla paní fieditelka nápad – do Sluníãkové
‰koly pfiece patfií i právû takové hodiny.
KdyÏ skfiítek ·kolníãek s vránou Jifiinou
v záfií uvidûli zbrusu novou ‰kolku, málem
ji ani nepoznali. A divili se je‰tû víc, kdyÏ
na nû jednoho mrazivého veãera mávaly na
‰kolce nádherné hodiny ve tvaru rozesmátého sluníãka, toho veãera, kdy se oba dva
potû‰ili v krásnû vyzdobeném kostele sv.
Václava Vánoãním zpíváním dûtí ze základní ‰koly i Domova Laguna. Bylo to krásné
vánoãní pfiekvapení nejen pro skfiítka ·kolníãka a vránu Jifiinu, ale hlavnû pro dûti,
jejich rodiãe, i vzácné hosty Vánoãního zpívání, mezi nimiÏ ani letos nechybûl senátor Jifií Oberfalzer.
Podûkování patfií JoÏce Kopkové za
v˘tvarn˘ návrh hodin, architektu Virtovi
a firmû Elektroãas za realizaci a zvlá‰tû
dûkujeme za zakoupení tohoto exkluzivního umûleckého díla pro ‰kolu Petru Noskovi. Dûkujeme také místní organizaci KDUâSL v Psárech, která byla hlavním
sponzorem celého sváteãního veãera,
Renatû Kukové a Marcelu Skfiivanovi.
A jak se máme v novém roce v na‰í ‰kolce? To Vám poví básniãka, co napsala ji
Haniãka.

NAŠE ŠKOLKA

H . D o l ežal o v á
N a š e š k o lk a S lu n í čk o v á
o d z ář í j e zc el a n o v á,
č ty ři t ří d y dě t í m ám e ,
h o dn ě p rác e u dě l ám e .
N a š e p a n í u č it e l k y
v žd y j s o u p i ln é j ak o v če l k y,
v ymý šl ejí dět em pr ác i ,
m y s lí v š ak i n a l e gr ac i .
Z p ív á m e s i , m a lu j e m e ,
u č ím e s e i h r a je m e ,
c e lý de n je p ro s t ě pr i m a,
a ť je t e p lo , n e b o z im a .
P o k u d n á m to n e v ě ř ít e ,
p ř i j ď te – s a m i u vi d ít e !
PSÁRSKÝ
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Broučkova kouzelná lucernička
aneb

Školka plná překvapení
Brouãkové, dûti a kolektiv matefiské
‰koly si vás dovolují pozvat na dobrodruÏnou cestu „kfiíÏem kráÏem“ na‰í
‰kolkou spojenou s plnûním rÛzn˘ch
úkolÛ. Sraz 4. prosince v 17:00 na ‰kolní zahradû, svût˘lko s sebou.
Tak tohle pfiesnû se objevilo v polovinû
listopadu na v‰ech nástûnkách v ‰atnách
na‰ich ãtyfi tfiíd a sama vím, Ïe nejen dûti
byly zvûdavé, co to asi bude.
Dne 4. prosince pfied pátou hodinou
veãer, kdyÏ venku jiÏ byla tma, se‰lo se
tolik rodiãÛ s dûtmi, Ïe se skoro ani neve‰li na dvorek pfied ‰kolkou. DrÏeli rÛzná
svût˘lka, poãínaje lampiony, pfies svíãky ve
sklenicích a konãe baterkami. (Fantazii se
meze pfiece nekladou.) Netrpûlivû vyhlíÏeli nûco nebo nûkoho, kdo by alespoÀ
naznaãil, Ïe oznamovaná akce jiÏ zaãne
a co se to v té ‰kolce na nû
chystá.
A hurá, pfii‰la paní zástupkynû Kriegsmanová, která
jménem vedení ‰koly v‰echny mile pfiivítala, a paní uãitelka DoleÏalová (pfievleãena
stylovû za opravdu velkého
brouãka), aby vysvûtlila, Ïe
na
zahradû
jsou
poschovávané v pytlíãkách kartiãky ve tvaru brouãkÛ a ve
‰kolce je pfiipraveno pût stanovi‰È s rÛzn˘mi úkoly. Za
14

kaÏd˘ splnûn˘ úkol dostaly dûti na kartiãku razítko a za pût takov˘ch razítek na nû
ãekala odmûna v podobû sladkostí, bonbonÛ, obrázkÛ a rÛzn˘ch maliãkostí pro
radost. Ani rodiãe nepfii‰li zkrátka, pro nû
na‰e ‰ikovná kuchafika napekla vynikající
buchty a pfiipraveno bylo i nûjaké to pití
v podobû ãaje nebo limonády.
Ten veãer v na‰í ‰kolce rodiãe s dûtmi
zpívali a hráli na Orffovy nástroje, skládali puzzle, skákali v pytlích, pfiekonávali pfiekáÏky a dokonce i chytali rybiãky. Uãitelky pfievleãené za pohádkové postavy pak
dávaly na v‰e bedliv˘ pozor a razítkovaly
kartiãky, kter˘ch nakonec bylo bezmála
sedmdesát. To je pfieci bezvadné, ne?
Závûrem nezb˘vá nic jiného neÏ napsat,
Ïe bylo u nás v matefiské ‰kolce opravdu
pûknû ru‰no a veselo. Akce se zdafiila na
v˘bornou.

PSÁRSKÝ
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Rodinné centrum DOMEČEK a místní sdružení ODS
pro Psáry a Dolní Jirčany
vás informuje, že jsme pro vás zorganizovali výlet na:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KDY:

28. února 2009 v sobotu od 14 hod.

KDE:

Vinohradské divadlo

NA CO:

BROUK v HLAVĚ, jedna z nejlepších komedií,
hrají: Viktor Preiss, Ivan Trojan, Zlata Adamovská,
Svatopluk Skopal a další

DOPRAVA:

Autobus /zdarma/ zastavuje:
12:50 hod. Bus zastávka Psáry náves
12:58 hod. Bus zastávka Štědřík
13:00 hod. Bus zastávka Dolní Jirčany

VSTUPENKY:

plná cena 260,důchodci a studenti pouze 100,- Kč
DVD-čkárna (v budově obecního úřadu) nebo Rodinné
centrum Dolní Jirčany (budova bývalého kadeřnictví,
Spojovací 600)

k vyzvednutí:

Více informací na telefonu 773 097 777
Poznámka: „Vážení spoluobčané, toto představení mohu plně doporučit. Dle mého názoru se jedná o jedno z nejpovedenějších z repertoáru
Vinohradského divadla, hraje se nepřetržitě 12 let a stále se těší zájmu diváků. Sama jsem ho viděla třikrát a výkon Viktora Preisse a Ivana Trojana se
dá nazvat hereckým koncertem. Žádost o vstupenky jsme zadávali již více
než před rokem a teprve nyní se nám podařilo je získat.
Zaručuji nejen hluboký kulturní zážitek, ale i dokonalou zábavu.
Štěpánka Nezmarová, zástupce organizátorů

PSÁRSKÝ
ÚNOR 2009

ZPRAVODAJ
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HASIČI

Štěstí přeje připraveným
Podzim a zima se mÛÏe zdát jako ãas zimního spánku, klidu a vánoãní pohody. Tro‰iãku rozdíln˘ názor v‰ak mají hasiãi z Dolních
Jirãan.
Aktivnû probíhá údrÏba zásahové techniky
a vûcn˘ch prostfiedkÛ, práce pfii údrÏbû zbrojnice a okolních prostorÛ, zdokonalování ve fyzické pfiípravû, spoleãensky kulturní ãinnost
a hlavnû teoretick˘ a následnû praktick˘ v˘cvik
zásahové jednotky.
Těchto cvičení se nejčastěji
zúčastňují mladí hasiči
Obsahovû pfiínosné bylo cviãení spojené
s vyhledáváním figuranta v uzavfieném suterénním prostoru. Zasahujícím byla práce ztíÏena
tím, Ïe jim byl zaslepen zorník protiplynové
masky a hasiãi byli odkázáni pouze na sluch
a hmat. Po ãase hledání se podafiilo lokalizovat
oheÀ a vyhledat a vynést figuranta. Dal‰í provûfiovací cviãení bylo na objekt vodárny ve Vestci. Vybudovali jsme dekontaminaãní stanovi‰tû,
jelikoÏ jsme pfiedurãeni pro hrubou chemickou
oãistu zasahujících pfiíslu‰níkÛ. Stejn˘ úkon
jsme pfiedvedli i na cviãení dobrovoln˘ch sborÛ v Tfiebenicích. Zde bylo jednotkám pfiidûleno nûkolik úkolÛ, rÛznû zamûfien˘ch. Po ukázce dekontaminace jsme spoleãnû pfieãerpávali
vodu ze Slapské pfiehrady do Tfiebenic. U tohoto
úkolu byla dÛleÏitá souhra strojníkÛ ãerpadel,
protoÏe pfiev˘‰ení a vzdálenost je v tûchto místech znaãná. V‰echna tato cviãení jsou velice
hodnotná pro svou rÛznorodost a zamûfiení.

Naštěstí jen pár požárů
Událostí v posledních mûsících bylo na‰tûstí jen pár. Vût‰inou poÏáry. Ve Vestci poÏár dfievin, dopravní nehoda v Psárech, poÏár stfie‰ních
trámÛ v Jesenici a poslední v˘jezd byl opût do
Jesenice, na poÏár sazí v komínû. Tûmto posled-
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Foto z ptačí perspektivy pořídili jirčanští hasiči

ním poÏárÛm pfiedcházelo poru‰ení poÏární
prevence, konkrétnû ‰patná údrÏba koufiovodÛ
a nepfiípustná instalace trámu u komínového
tûlesa se majitelÛm málem osudovû nevyplatila. Na‰ím vãasn˘m zásahem a ‰etrn˘m provedením byl poÏár uha‰en s minimální ‰kodou.
Po dlouhé dobû jsme pofiádali Mikulá‰skou
zábavu s hudbou pana Kofiínka. Pfii‰el i opravdov˘ ãert. Zábava se povedla a dal‰í budeme
pofiádat v dubnu, opût s bohatou tombolou.
S koncem roku jsme se rozlouãili cykloexpedicí po blízkém okolí spoleãnû s hasiãi
z Jílového a Luk. Byla to symbolická teãka za
uplynul˘m rokem práce a pfiátelské setkání
s kamarády ze sousedních sborÛ.
Pfiejeme v‰em na‰im obãanÛm mnoho ‰tûstí
a úspûchÛ v roce 2009.
Miloslav Burián
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz
Pozn. red.: V psárském zpravodaji jsme loÀského
roku pfied zimou upozorÀovali na dÛleÏitost ãi‰tûní
a kontroly stavu komínÛ. Znovu pfiipomínáme, neopomíjejte vÏdy pfied topnou sezonou tyto kontroly, nejedná se jenom o majetek, ale pfiedev‰ím o lidské Ïivoty.
(Mezititulky redakce.)
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SDH PSÁRY

Sbor dobrovolných hasičů Psáry
pracoval do posledních dnů roku 2008. Zúčastnil se jak soutěží, školení
odborné přípravy, tak brigádní činnosti a společenských akcí.

Podzimní akce SDH Psáry
• 6. 9. 2008 jsme se zúãastnili noãní soutûÏe poÏárního sportu. Na‰e druÏstvo muÏÛ se umístilo
na 5. místû z celkov˘ch devíti druÏstev.
• 27. 9. jsme zateplili zbrojnici, zajistili vytápûní, aby cisterna byla schopna vyjet i v zimním období k akcím a poÏárÛm.
• 4. 10. jsme pofiádali 24. roãník „Memoriálu Jaroslava ·tíbra“ . Zúãastnilo se 11 druÏstev muÏÛ
a 3 druÏstva Ïen. Den byl korunován úspûchem Ïen. Vyhrály 1. místo a opût zÛstal Putovní pohár
druÏstev Ïen u nás v drÏení. Druhé druÏstvo Ïen skonãilo na 3. místû. DruÏstva muÏÛ se umístila na 6. a 7. místû.
• 27. 10 jsme profiezali pfiístupovou cestu do chatové oblasti Baba pro snadn˘ prÛjezd hasiãské techniky.
• 29. 11. jsme se v Tfiebenicích zúãastnili ‰kolení v˘jezdov˘ch jednotek SDH okresu Praha-západ.
Zde byly pfiipraveny akce: fingovaná dopravní nehoda, dálková doprava vody, ãerpání vody, protichemická ochrana zamofieného prostoru.
• 6. 12. jsme organizaãnû zajistili Mikulá‰skou nadílku pro dûti. Pfii‰lo 80 dûtí, pro které byly pfiipraveny balíãky dobrot, které rozdával Mikulá‰, andûl a ãert.
V˘bor SDH Psáry

Pozn. red.: Z pfiiloÏen˘ch fotografií je vidût, Ïe SDH Psáry rozhodnû nezahálel.
PSÁRSKÝ
ÚNOR 2009
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Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

V O D A - T O P E N Í - P LY N
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE,
OPRAVY PLYNOSPOTŘEBIČŮ
VODA

– opravy, rekonstrukce, výměny el.
spotřebičů, baterie, WC atd.
TOPENÍ – opravy rozvodů, výměny radiátorů
montáže, železo, měď, plast, atd.
PLYN
– opravy a čištění plynospotřebičů
všech značek, výměny, rekonstrukce rozvodů, železo, měď, revize
ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny
VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií
tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174
servis, služby, vozy: IFA a LIAZ
VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

18

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

ÚNOR 2009

INZERCE
G YMNÁ ZIU M A LTIS – PETR OV ICE, Pr aha 10
G Y MNÁ Z I U M A LT I S – K UN R AT IC E , P r ah a 4
OTEVÍRÁME třídy osmiletého gymnázia ve Vaší blízkosti!
Šance ke studiu v osmiletém cyklu na gymnáziu s vynikajícími výsledky – poslední tři roky máme 100% úspěšnosti přijetí absolventů na vysoké školy v ČR.
Absolventi mají vynikající výsledky a znalosti umožňující výběr všech vysokých
škol. Dva cizí jazyky na výborné úrovni jsou pro nás samozřejmostí.
Připravíme studenty na jazykové zkoušky na úrovni mezinárodního certifikátu.
Neslibujeme nemožné – my kvalitní a prokazatelné výsledky máme od roku 1992.
Nadstandardní vzdělávací program, který nepodléhá módním výstřelkům. Vynikající prostředí v Petrovicích, kvalitní vyučující, podnětné prostředí.
Můžete zavolat a domluvit si individuální termín k získání více informací.
Využijte i naše unikátní testy studijních předpokladů !
Přihlášku podává žadatel na Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57,
148 00 Praha 4 - Kunratice. Bližší informace je možné získat na www.altis.cz .

1. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno na dny 22. a 23. 4. 2009 od 08.00 hodin,
místem konání je pobočka Praha 10-Petrovice, ZŠ Dopplerova 351.
Přijmeme až 2 třídy osmiletého gymnázia v Petrovicích a 1 třídu
osmiletého gymnázia v Kunraticích. Rovněž je možný přestup i do vyšších
ročníků gymnázia místo šestiletého a čtyřletého gymnázia.
Tel./Fax: 244 912 007; mail: vedeni@altis.cz
Naše gymnázium nabízí vynikající poměr ceny a užitku. Investice do kvalitního
vzdělání jsou pro Vaše děti nejlépe utracenými penězi a nepodléhají krizím. Vědění a znalosti nikdo nezcizí a děti mohou prožít kvalitní a smysluplný život.
ALTIS – to jsou mimo jiné:

Ambice, Lidskost, Tvořivost, Individualita a Sebevědomí.
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Vepřové
hody
Někdy padne den, jak se říká, že
při pivku a při dobré náladě stálých štamgastů v hospůdce na
hřišti v Psárech padne při řeči
mimo jiné slůvko jak zrno na
úrodnou půdu: „Chlapi, už dlouho jsme si neudělali vepřové
hody.“

Pak už se vše začne skutečně
organizovat,
kdo pro prasátko, kdy a jak zajede
a s k˘m. Taky se v‰ichni doslova vrhnou
na svého kamaráda-fiezníka a na samotného hostinského, aby taky pfiiloÏili ruku ke
spoleãnému dílu. A neÏ by jeden fiekl
„‰vec“, tak si tato parta krásn˘ch lidiãek
mezi sebou sama stanoví, podle ‰ikovností jednotlivcÛ, kdo, co, kdy bude dûlat, co
a jak zajistí. To v‰e je dáno taky rÛznou

Pak staãí opravdu uÏ jen málo! A jak
jsou tamní ‰tamgasti v náladû, zaãne se
mezi nimi organizovat sbírka na koupi prasátka. Zde se najednou projeví sounáleÏitost komunity a dobré mezilidské vztahy,
ale hlavnû vzájemná pohoda a kamarádství
v‰ech. Hned nato se zaãne organizovat, kdo
to prasátko koupí a kde. KdyÏ se na to ãlovûk kouká tak trochu zpovzdálí jako já
a zaãne to pfiirovnávat k nûjakému jinému
spoleãenství, ihned ho napadne: „Chlapãiska i dûvãátka jsou pilní jak spoleãenství
vãeliãek.“
20
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profesí kaÏdého z nás. Co urãit˘ jedinec
ve své profesi vykonává nebo ãím je vyuãen a taky jeho samotnou ‰ikovností, co
sám zvládne. Posléze uÏ se zaãne zaji‰Èovat, kde se rozbalí, jak se fiíká, hlavní stan
pro zpracování porcí masa na valchách. To
se vût‰inou odehrává mezi hasiãárnou
a hospodou. A taky kdo a kde zajistí kotle – pafiáky, rÛzné trouby na peãení a tak
dále, vãetnû zaji‰tûní dfieva do kotlÛ.
Jejich vzájemná radost, Ïe v‰e není jen pro
jednoho, ale i pro radost v‰ech, je obdivuhodná! Pak uÏ jenom ãlovûk ãubrní, jak
toto spoleãenství krásn˘ch lidiãek pfiedává své zku‰enosti pfii práci mládeÏi a jak

v‰em radostnû záfií oãiãka, vãetnû mal˘ch
dûtí, které se s maminkami pfiijdou juknout, omrknout, jak je jejich tatínek vlastnû ‰ikovnej.
Je úÏasné pozorovat, jak se pfii práci
navzájem dokáÏou mezi sebou hecovat
a ‰kádlit. V tom dobrém slova smyslu. V‰e
zde v hospÛdce u hfii‰tû nakonec konãí
zaji‰tûnou hudbou a zpûvem. Radost je pak
patrná na kaÏdé tváfiiãce. Také na lidech,
ktefií si chtûjí udûlat radost ze Ïivota, a tak
si sem k veãeru zajdou za dobrou náladou
a pfiitom si i zatancují.
Poutníãek / K.P

Člověk pohledem času
UÏ je tomu mnoho, pfiemnoho let, kdy
údolíãkem obce Psáry projíÏdûlo panstvo
a knûÏí v koãárech z Prahy. Po II. svûtové válce se v obci Psáry dodûlala elektrifikace i do v‰ech chaloupek. A po roce
2000 se zde zbudovaly dal‰í inÏen˘rské
sítû. Ale nechci se jen ohlíÏet nazpátek, to
ne! Ona totiÏ kaÏdá doba s sebou pfiinesla jak klady, tak i zápory. (To se ve sku-

teãnosti dûje po celém svûtû a jedná se
o pokrok lidí). My se tro‰iãku podíváme,
jak Ïijeme v dne‰ní dobû. Pohledem
m˘m a mnoha lidiãek kolem mû, ktefií
i náhodnû na sv˘ch toulkách pfiírodou
zabloudí do na‰í vesniãky Psáry.
Jirãany: jak Horní, tak i Dolní jsou uÏ
skoro propojené s obcí Psáry. V˘stavbu chat,
PSÁRSKÝ
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která dfiíve tuto oblast dûlala spí‰e rekreaãní
zónou, uÏ u novodob˘ch obyvatel zcela
nahradila v˘stavba domÛ, takÏe se stala trochu aÏ pfiespávací zónou. Ale proã? V dne‰ní
uspûchané dobû jezdí lidé za prací pfiíli‰ daleko. A tak jen mládeÏ k sobû navzájem hledá
cestu. Hledají nové kamarády a uplatnûní,
coÏ je moc dobfie. A tak najednou koukám,
Ïe mladí lidé se dávají dohromady se starousedlíky, ktefií uÏ nûco v obci pamatují, a také
nûco pro obec udûlali! Je to hezké, kdyÏ si
v‰ichni zajdou do restaurace u hfii‰tû ve Psárech a pfii limonádû si i mezi sebou zasoutûÏí ve stolním fotbálku nebo ti star‰í
i v kuleãníku. Teda kdyÏ se právû nekoná fotbalové utkání na samotném hfii‰ti, které se
rok od roku stále zvelebuje. UÏ jen pfii pohledu na nûj to ãlobrdíãka láká jít si zasportovat, zabûhat si po tom krásnû upraveném
zeleném trávníku. Je moc hezké od vedoucího restaurace u hfii‰tû, Ïe plno akcí jak se
sportovci, tak s hasiãi dojedná. Tyto akce se
potom konají právû zde.
Je hezké, jak se protknul lidsk˘ ãas?! Jako
pfied mnoha a mnoha lety, kdy se ve vesnick˘ch hospodách mezi lidmi dojednávalo, co
jak a kdy se udûlá právû v hospodách.
UÏ nesãetnûkrát jsem na sv˘ch toulkách
obcí Psáry za‰el i do této restaurace. A vÏdy
mû starousedlíci pfiekvapili nûãím nov˘m,
co se jiÏ v obci zbudovalo a co je v Jirãanech nebo v Psárech nového! VÏdy mû
potû‰í, kdyÏ se v této restauraci u hfii‰tû
konají vepfiové hody. Málokdo si dokáÏe
pfiedstavit tu nesmírnou práci, která pfiedchází tomu, neÏ se takové lesklé jitrniãky
a jelítka octnou na talífii pfied strávníkem.
Ale musíme PODùKOVAT v‰em lidiãkám,
ktefií se takto dávají dohromady a spoleãnû
pak vytváfiejí pohodu, která se, i kdyÏ moÏ22

ná nepozorovanû, vlévá pfiedev‰ím do srdce mládeÏe v obci Psáry. CoÏ je moc dobfie pro budoucnost, ale i pro pfiítomnost
samotné komunity obce.
Urãitû si mnoho z vás pfii ãtení této mé
stati fiekne, co to kecá, co si to vym˘‰lí! No,
musím dodat, Ïe to ze svého pohledu
nemusíte vnímat tolik, co já! Z va‰eho
pohledu se na obec díváte nûkdy trochu
jinak, pfiísnûji, protoÏe tu jste stále pfiítomni a jste stejnû jako já i jako ostatní lidé
ovlivÀováni Ïivotem kolem sebe. V tomto
kaÏd˘ vidí jen to své. Také nevidíte plno
práce, kterou jiní pro vás a va‰e pohodlí
udûlali! Jen si to u srdce pfiiznejte, ve skuteãnosti je to tak, Ïe?!
Zde bych rád podûkoval celé obci za mnoho vykonané práce, jmenovitû paní Valá‰kové, na‰í starostce, a celému jejímu kolektivu
na obecním úfiadu. Mohu s ãist˘m svûdomím
fiíci, Ïe to ve své práci lehké nemají!
Musím také moc podûkovat lidem, ktefií obci pomáhají i jinak. Zejména jirãansk˘m a psársk˘m podnikatelÛm, kter˘ch
bychom si mûli váÏit. Pfieji jim mnoho zdarÛ v novém roce!
Asi budete pfiekvapeni, ale já chci moc
podûkovat také panu J. KfiíÏovi a bratrÛm
Otrubov˘m! A za co? Îe vÏdy nezi‰tnû rozdávají dûtem vzpomínky a lásku jako
Mikulá‰ a ãert! Je nutné váÏit si také tûchto lidiãek kolem nás! I kdyÏ se nûkdy ãertí jak ti ãerti!
A takov˘ch lidiãek je v obci urãitû hodnû,
ktefií si zaslouÏí podûkování od nás v‰ech!
V‰em, na které jsem zapomnûl, vûfite, Ïe
nechtû, pfieji mnoho ‰tûstí, radosti a zdraví
v novém roce 2009. A také dal‰í rozkvût
obce.
Poutníãek
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Spolupráce s Obecní
policií Jesenice
V období od poloviny listopadu 2008
do poloviny ledna 2009 provádûla Obecní policie Jesenice kontrolní a hlídkovou
ãinnost zamûfienou zejména na zaji‰tûní
vefiejného pofiádku a prevence trestné
ãinnosti v obci Psáry – Dolní Jirãany.
Bûhem tohoto období stráÏníci fie‰ili
nûkolik pfiestupkov˘ch jednání, jako napfi.
volné pobíhání psa, nerespektování dopravního znaãení a nedodrÏování nejvy‰‰í
povolené rychlosti v obci.
Nejvíce v‰ak ãinnost Obecní policie
smûfiovala k tomu, aby pomáhala obãanÛm,
a to hlavnû v dobû, kdy se znatelnû ochladilo a napadl sníh, kter˘ s pomocí velmi
nízk˘ch teplot zkomplikoval Ïivot nejen
lidem, ale i zvífiatÛm. StráÏníci upozorÀovali vlastníky komunikací, popfiípadû osoby odpovûdné dle zákona za udrÏování
ãistoty a schÛdnosti, aby plnili zákonem

stanovenou povinnost. Dále zji‰Èovali
po‰kozené komunikace, plynové ãi vodovodní potrubí a ãinili kroky k uvedení do
pÛvodního stavu.
Jednou z dÛleÏit˘ch událostí byla pomoc
podnapilé Ïenû ze dne 15. 1. 2009, která
bezvládnû leÏela v prostoru kfiiÏovatky
ulic Sportovní a Na Návsi. StráÏníci OP
Jesenice obdrÏeli telefonické oznámení
ohlednû v˘‰e uvedené události v 19.45 hod.
Na místo se dostavili v 19.48 hod. Oznámení bylo provûfieno s pozitivním v˘sledkem.
Následnû bylo provedeno zji‰tûní totoÏnosti Ïeny. Poté ji hlídka OP poskytla potfiebnou pomoc. Pfii této ãinnosti Ïena sdûlila
stráÏníkÛm jméno a adresu muÏe, kterého
uvedla jako svého druha, a u kterého se dle
sv˘ch slov zdrÏuje. Posléze byla tato Ïena
hlídkou OP dopravena na sdûlenou adresu
a osobnû pfiedána v˘‰e zmiÀovanému muÏi.

Změny pro řidiče platí od ledna 2009

Od ledna 2009 začal platit nový
silniční zákon. Co je tedy nového?
1. Policii voláme k dopravní nehodû jen tehdy, pokud nebude nikdo zranûn a ‰koda
vznikne vy‰‰í neÏ 100 tisíc korun (dosud 50
tisíc). Nesmûjí b˘t také po‰kozeny dopravní
znaãky nebo silnice.
Odpadá tedy policii volat k „malé nehodû“,
i kdyÏ máte auto vypÛjãené nebo na leasing.
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Oba úãastníci nehody, k níÏ nebude pfiivolána policie, musí spolu vyplnit „záznam
o dopravní nehodû“. Dotazník si mÛÏete
stáhnout z webov˘ch stránek, nebo jej získáte v poji‰Èovnách (ten z poji‰Èoven je propisovací, odpadne tedy „trojí“ psaní). Jak
vyplnit formuláfi se dozvíte v tomto ãlánku.
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2. „Ekologická daÀ“ pfii pfiihlá‰ení starého
auta
Pokud jste koupili po 1. lednu auto star‰í,
zhruba více neÏ 8 let, platíte pfii pfiihlá‰ení
„ekologick˘ poplatek“. Ceny se pohybují od
0 do 10 000 korun podle stáfií a typu vozidla. Poplatek platí vÏdy ten, kdo auto kupuje,
nikoliv prodejce.
3. Sankce za neplacení povinného ruãení
KaÏd˘, kdo má pfiihlá‰eno do provozu motorové vozidlo a neplatí za nû povinné ruãení
(dfiíve zákonné poji‰tûní), bude od ledna platit pokutu za kaÏd˘ den, kdy je auto nepoji‰tûné.

Jak vyplnit formulář
o nehodě
Pokud nevoláte k nehodû policii, je
nezbytné sepsat o ní záznam, nejlépe v podobû formuláfie, ale poji‰Èovnû postaãí
i obyãejn˘ kus papíru, pokud na nûm budou
v‰echny informace.
Povinnost vozit v autech takzvan˘ Evropsk˘ formuláfi neboli pfiesnû Záznam o dopravní nehodû zaãne platit aÏ zaãátkem pfií‰tího roku, ale je dobré ho mít s sebou v autû
uÏ teì.
Formuláfi jste moÏná dostali spolu se zelenou
kartou pfii podpisu smlouvy o povinném ruãení.
Na rozdíl od toho, kter˘ si stáhnete z internetu,
je ten skuteãn˘ samopropisovací – to znamená,
Ïe to, co vyplníte na titulní stranû, se okopíruje
i na druhou a tfietí stránku. KaÏd˘ z úãastníkÛ
nehody si pak nechá jednu kopii a jednu po‰le,
nejlépe do tfií dnÛ, své poji‰Èovnû.
Zákon sice doporuãuje, aby úãastníci incidentu pouÏili “euroformuláfi”, ale nezbytnû
nutné to není. V pfiípadû, Ïe jej z jak˘chkoli
dÛvodÛ nemáte, bude poji‰Èovnû staãit libovoln˘ kus papíru, tfieba i od svaãiny. Zákon totiÏ
doslova stanoví, Ïe „záznam musí obsahovat

identifikaci místa a ãasu dopravní nehody,
jejích úãastníkÛ a vozidel, její pfiíãiny, prÛbûhu
a následkÛ”.
Mezinárodní formuláfi má v‰ak oproti zmínûné popsané papírové ta‰ce mnohé v˘hody:
mÛÏete ho pouÏít i v pfiípadû, Ïe se srazíte
s cizincem, analogicky vám pomÛÏe i v cizinû
– formuláfie jsou totiÏ naprosto stejné, jen
v jin˘ch jazycích, souhlasí i ãísla kolonek. TakÏe si s cizincem mÛÏete vymûnit kopie.
Pokud budete mít pocit, Ïe vám formuláfi na
podrobn˘ popis okolností dopravní nehody
nestaãí, je moÏné k nûmu pfiipojit dal‰í papír
s podrobn˘m vylíãením mechanismu vzniku
havárie. Podmínkou v‰ak je, Ïe ho musíte
v hlavním formuláfii zmínit jako Pfiílohu, datovat ho a také stvrdit podpisy obou fiidiãÛ. JestliÏe bude nûkterá z tûchto náleÏitostí chybût,
poji‰Èovna ho jako dodatek neuzná.
Není dÛleÏité, kdo záznam poji‰Èovnû po‰le
– zda viník, nebo druh˘ fiidiã. V tiskopisu jsou
ve‰keré potfiebné informace, které poji‰Èovna
potfiebuje pro likvidaci ‰kody. Formuláfi akceptují v‰echny poji‰Èovny.

Formulář krok
za krokem
DÛleÏité zásady:
– ProtoÏe je formuláfi propisovací, pi‰te dÛraznû a ãitelnû.
– Pokud auto fiídí jin˘ fiidiã, neÏ kter˘ je poji‰tûn˘ a z jehoÏ pojistky se bude ‰koda hradit,
je tfieba, aby záznam podepsal i on.
- Po podpisech a oddûlení listÛ není moÏné
údaje mûnit.

Co kam vyplnit:
1.

Datum
VyplÀte co nejpfiesnûji datum a hodinu
nehody, napfiíklad 3. 2. 2008 ve 14.00.
PSÁRSKÝ
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Místo
Uveìte místo, kde se nehoda stala. Název
ulice, ãíslo domu, mimo mûsto kilometr silnice, na kterém do‰lo k bouraãce. Pokud je
blízko kilometrovník, zjistíte údaj z nûj,
jinak staãí ménû podrobné urãení místa.
Napfiíklad Opavská ulice, Ostrava 8, ãi dálnice D1, 78. kilometr u odpoãívadla nedaleko sjezdu na Loket.
Zranûní
Za‰krtnûte, zda pfii nehodû byli zranûni lidé.
Vûcná ‰koda na jin˘ch vozidlech ãi pfiedmûtech
Za‰krtnûte, zda pfii nehodû vznikla jiná ‰koda neÏ na uveden˘ch autech, tfieba na pouliãní lampû.
Svûdci
Vypi‰te co nejpfiesnûji údaje o svûdcích,
uveìte jméno, adresu trvalého bydli‰tû,
telefonní spojení, nejlépe na mobilní telefon, podtrhnûte jméno spolujezdce.
Poji‰tûn˘/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B)
Uveìte celé jméno a adresu trvalého bydli‰tû majitelÛ kaÏdého z vozÛ, na nûÏ je
uzavfiena smlouva o povinném ruãení,
vypi‰te ãísla telefonÛ, nejlépe mobilních.
Vozidlo
Vypi‰te tovární znaãku a typ aut – údaje
najdete v osvûdãení o registraci vozidla,
lidovû zvaném “mal˘ techniãák”. Stát
registrace bude âR, nejde-li o cizince. Rubrika Pfiípojné vozidlo se vyplÀuje pouze
tehdy, máte-li za autem pfiívûsn˘ vozík.
Pojistitel
Uveìte název poji‰Èoven a pfiípadnû adres
poboãek (není nezbytnû nutné), u níÏ má
kaÏd˘ z úãastníkÛ uzavfieno poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu (takzvané povinné
ruãení). VyplÀte ãíslo pojistky, které najdete na dokladu o poji‰tûní odpovûdnosti
z provozu vozidla nebo na „zelené kartû“
– tu jiÏ od 1. ãervence musíte vozit
s sebou. Za‰krtnûte, zda máte havarijní
poji‰tûní.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

¤idiã
VyplÀte pfiíjmení, jména a adresy fiidiãÛ
obou vozÛ. Údaje nemusí b˘t shodné
s bodem 6.
Uveìte ãísla fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, které
najdete zpravidla na jejich dolním okraji,
na nov˘ch plastov˘ch kartiãkách je uvedeno pod pofiadov˘m ãíslem 5. DoplÀte, na
kterou skupinu motorov˘ch vozidel oprávnûní platí (u nov˘ch prÛkazÛ kolonka ãíslo 9 nebo rubová strana), a platnost prÛkazu.
Oznaãte ‰ipkou
Vyznaãte ‰ipkou pfiesnû místo stfietu, tedy
napfiíklad prav˘ bok auta A a lev˘ bok auta
B.
Viditelná po‰kození
Vypi‰te struãnû po‰kození va‰eho vozu,
napfiíklad po‰kozen˘ prav˘ blatník a pravé
dvefie, zniãené pravé svûtlo.
Za‰krtnûte odpovídající body
Za‰krtnûte kfiíÏkem situaci obou vozÛ pfii
nehodû, do ãtvereãku dole vypi‰te poãet
oznaãen˘ch políãek. Pokud máte pocit, Ïe
to není dostateãné, mÛÏete k formuláfii pfiipojit dodateãnou pfiílohu s pfiesnûj‰ím popisem havárie a vlastními slovy v‰echno
popsat.
Nákres
Nakreslete podle uveden˘ch bodÛ dopravní nehodu. Pokuste se o jasn˘ náãrt silnice,
‰ipkami vyznaãte smûr jízdy aut a jejich
postavení v okamÏiku stfietu. Do plánku
vepi‰te také dopravní znaãky (nemusíte je
kreslit) a jména ulic s vyznaãením hlavní/vedlej‰í. Dvû ‰ikmé ãáry uvnitfi piktogramu auta znázorÀují jeho pfiední ãást.
Poznámky
Vypi‰te v‰e, co povaÏujete za dÛleÏité pro
fie‰ení nehody, pfiípadnû to, co se neve‰lo do
kolonky po‰kození.
Podpisy fiidiãÛ
Oba fiidiãi musí formuláfi podepsat, jeden
dají poji‰Èovnû viníka, kaÏd˘ si nechá jednu kopii.
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Toxikologické
informační středisko
BlíÏící se letní ãas, mnoho „bobulí“ na
stromech i kefiích, ale i otravy houbami,
to v‰e mÛÏeme zaÏít jednou v‰ichni. Co
dûlat, aby k tomu nedo‰lo? Pfiedev‰ím
zv˘‰it opatrnost, dát pozor na men‰í dûti
a tûm vût‰ím pak stále dokola vysvûtlovat co se smí, a co ne. Pokud v‰ak
k otravû dojde, nebojte se urgentnû volat
linku toxikologického informaãního stfiediska, kde vám poskytnou první pomoc
po telefonu.
Tato linka je dostupná na telefonním
ãísle je 224 919 293. Linka je dostupná
nepfietrÏitû a dal‰í linka s nepfietrÏit˘m provozem je 224 915 402. Obû tyto linky jsou
k dispozici lékafiÛm o‰etfiujícím intoxikované pacienty a laikÛm, ktefií jsou úãastníky
situace, kdy vznikla otrava nebo podezfiení
na ni (napfi. matka volá, Ïe dítû snûdlo tolik
a tolik tablet babiããin˘ch lékÛ na srdce, jindy Ïe moÏná snûdlo neurãit˘ poãet bobulí
tisu, nebo se napilo ãisticího prostfiedku na
wc, polilo se fiedidlem atd.).
Linka je urãena pouze pro pfiípady
akutnû vznikl˘ch situací, tedy nastal˘ch
nehod, z kapacitních dÛvodÛ nemÛÏe
v souãasné dobû slouÏit jako poradna, kde
by se dalo konzultovat napfi. jaké rostliny
koupit ãi nekoupit do bytu s mal˘m dítûtem, zda hubit ãi nehubit slimáky na zahradû, kde se pohybují dûti a psi, a podobnû.
Telefonní linka byla zavedena z potfieby
praxe (léãba otrav, zejména tûch vzácn˘ch,
neb˘vá souãástí základního medicínského

vzdûlání), konkrétnû toto pracovi‰tû bylo
zaloÏeno z popudu profesora Teisingera po
jeho návratu z USA, a to kolem roku 1962.
Cílem bylo, aby otravy byly adekvátnû
léãeny, aby se nerozvinuly do závaÏn˘ch
stadií, aby první pomoc laikÛ byla smysluplná, pfiimûfiená a adekvátní a aby se zbyteãnû nebezpeãnû nemanipulovalo s postiÏen˘m v banálních pfiípadech. T˘ká se
otrav: houby, rostliny, bobule, jedovatí
Ïivoãichové, léky, chemikálie, komerãní
pfiípravky (drogistické zboÏí, hnojiva,
lepidla, ‰kolní potfieby...), pesticidy, rozpou‰tûdla, zkrátka v‰e, co lze ochutnat,
polít se tím ãi se nad˘chat...
Ve spolupráci
s MUDr. Hanou Makovcovou,
pfiipravila mk
INZERCE

Koupím pozemek nebo
RD, tel.: 777 052 221.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie
Hasiči
Záchranná služba
Integrovaný záchranný
systém

158
150
155
112
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirčanech i ve vašem blízkém okolí.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem, a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

Blahopřání – jubilanti 2009
V lednu oslavila narozeniny: Františka Troníčková
Gratulujeme oslavenkyni a přejeme mnoho zdraví,
štěstí i lásky.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

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

I. čtvrtletí roku 2009
17. 1. – 22. 2. 2009
KRAJINOU LADISLAVA KULHAVÉHO
Obrazy praÏského malífie – krajináfie z Jílovska, âeskomoravské Vysoãiny a z okolí Prahy. V˘stava byla zahájena vernisáÏí v sobotu 17. ledna 2009 v 10.00 hodin
v muzeu.
24. 1. – 1. 3. 2009
MALOVANÉ HEDVÁBÍ
Autorská v˘stava z cyklu „Ad hoc“ v˘tvarnice Martiny Poustecké

28

V˘stava byla zahájena vernisáÏí v sobotu 24. ledna
2009 v 10.00 hodin v muzeu.
7. 2. – 22. 3. 2009
SOU JÍLOVÉ SE P¤EDSTAVUJE
Potravináfiské uãili‰tû nabízí celou fiadu zajímav˘ch
studijních oborÛ pro absolventy 9. roãníkÛ Z·
28. 2. – 5. 4. 2009
åERTÍCI, VODNÍCI A PERMONÍCI
Dfievené plastiky Jaroslava Kundráta a kovové objekty umûleckého kováfie Vlastimila Pokorného
V˘stava bude zahájena vernisáÏí v sobotu 28. února
2009 v 10.00 hodin v muzeu.
7. 3. – 19. 4. 2009
ODCIZEN¯ âAS
V˘stava tzv. pouliãní fotografie fotografky Venduly
Rálkové
V˘stava byla zahájena vernisáÏí v sobotu 24. ledna
2009, ãas bude upfiesnûn.
28. 3. – 26. 4. 2009
VELIKONOCE
Komorní v˘stava ve vestibulu muzea pfiipomene nejkrásnûj‰í svátky jara.
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Doprovodný program:
19. 2. 2009
ZMIZELÉ JÍLOVSKO
Dal‰í setkání nad star˘mi fotografiemi jílovského regionu, tentokrát z nejbliÏ‰ího okolí mûsta.
Od 18. 00 hodin v muzeu
21. 2. 2009
II. MUZEJNÍ MASOPUST
Den pln˘ masopustního veselí, muziky
a poho‰tûní. Dechovka, rej masek, koblihy, jitrnice a mnoho dal‰ího. Od 9.00 do 14.00 hodin.

dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás, fie‰ení
najdete na stranû 31.
Je libo PU¤ESKMYâ?
Tedy abychom si rozumûli, pfiesmyãku, Ïe.
Ty následující skr˘vající státy. Zkuste, nebudete litovat.
1. ANIÁBEL
2. CKORUTE
3. SAMALIJE
4. LOPKSO
5. E¤KOC
6. OSAKROKU
7. KARMUNE
Hádejte, co je to?
1. Kdo mû má v kapse, nemá nic.
2. Kdo nosí koÏich i v létû?
3. Je bílá a nemá kfiídla?
4. Co dûlá hodn˘ Ïák, kdyÏ jde do ‰koly?
5. Co se chladnu nejvíce zapotí?
NezapomeÀte fotografovat nebo posílat své
obrázky!!! A pokuste se napfiíklad namalovat
hasiãská auta, ostatnû i v Psárech a Dolních
Jirãanech jsou pfiece dobrovolní hasiãi a ti se
urãitû rádi na va‰e obrázky podívají.

Pûkné pfiání do nového roku jsme i s fotem
obdrÏeli od myslivcÛ, rádi se o nûj podûlíme
s vámi v‰emi.

pro
pokročilé
věkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho
vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.
Hory , hory…
Kdo jednou nav‰tívil hory, aÈ uÏ v zimû nebo
v létû, byl jistû hned okouzlen jejich krásou
a velebností. Evropské Alpy se rozprostírají
v nûkolika státech a jsou po cel˘ rok lákadlem dnes i na‰ich turistÛ. A tak spolupracovníci Matûj, Du‰an, Filip, René a Karel nav‰tívili nûkterá známá oblíbená místa. Matûj
byl v oblasti ledovce Dachstein, René si zajel
do Tyrol, Karel do módního ‰v˘carského
Gstaadu a Fiala z Radotína obdivoval jedineãn˘ Matterhorn. Ma‰ek z Roztok – nejmenuje se Du‰an – zamífiil do francouzského
Chamonix ·íma, kter˘ nebyl u Dachsteinu, je
z Prahy 4, Kuãera z Chuchle a jeden z nich
zase ze Zbraslavi.
Urãete – jako vÏdy – celá jména, bydli‰tû
a místo, jeÏ nav‰tívili, kdyÏ víme, Ïe jeden
z nich má iniciály ze dvou stejn˘ch písmen.
Ale není to Burda. Hodnû zdaru pfii fie‰ení!
PSÁRSKÝ
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ORIGAMI
6. část: skládáme Večerníčkovu čepici
Jedna ze skládaãek, která vychází z obdélníku a není nijak nároãná. Dûti si ji mohou
skládat samy bez pomoci rodiãÛ, a tím se také nauãí pfiesnosti skládání a jemné motoriky rukou. ·ikovné dûti skládají uÏ od 3 let.

Jak začít?
1. Vezmeme obdélník a pfieloÏíme ho napÛl (viz obr. A).
2. SloÏen˘ obdélník pfieloÏíme je‰tû napÛl (viz B). A opût rozloÏíme. Papír bude tedy
jen jednou pfieloÏen˘.
3. Ke stfiedové pomyslné ãáfie, která vznikla druh˘m pfieloÏením, pfieloÏíme nejdfiíve prav˘ roh a potom roh lev˘. Vznikne jak˘si stan (C).
4. Spodní ãást pfiihneme smûrem nahoru pfies sloÏené trojúhelníky (pfies stan) a rohy
zaloÏíme dozadu.
5. TotéÏ udûláme z rubové strany.
6. pak uÏ jen staãí rohy zalepit buì lepidlem, nebo izolepou a ãepice je hotová.

Pokud ji udûláte z novinového papíru a dozdobíte, urãitû se vám vejde i na hlavu.
Tak hodnû ‰tûstí, Veãerníãci. MÛÏete se nechat vyfotit a fotografie nám poslat do
redakce.

Příště: skládáme tulipán
30
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Redakce připomíná
V leto‰ním roce vyjde Psársk˘ zpravodaj jako dvoumûsíãník
v tûchto mûsících:
únor, duben, ãerven, srpen, fiíjen a prosinec.
Pokud chcete poslat pfiíspûvky nebo inzerci, ode‰lete je buì po‰tou nebo radûji e-mailem na uvedenou adresu v tiráÏi nejpozdûji do 10. dne v pfiedcházejícím mûsíci.
Oãekáváme od dûtí obrázky i fotografie, které budeme v ãasopisu postupnû uvefiejÀovat. Ke spolupráci mÛÏete vyuÏít
i telefonní kontakt.
redakce

¤e‰ení – Vánoãní cukroví
(prosinec 2008)
·tefa
Verflová
mandlové
6

Nikola
Bártová
ofiechové

¤e‰ení ze strany 29 a 32
Pfiesmyãky:
1. Albánie
2. Turecko
3. Malajsie
4. Polsko
5. ¤ecko
6. Rakousko
7. Kamerun
Hádanky:
1. Díra.
2. Medvûd.
3. Snûhová vloãka.
4. kroky.
5. Okno.

Eva
Zuzana
Nováãková Klásková
datové
kokosky

¤e‰ení kfiíÏovky:
M

R

Á

Z

V

L

E

D

U

¤e‰ení sudoku:
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
TAH
V ŠACHU

MÁMENÍ

ROČNÍ
OBDOBÍ

OPICE

BOHATSTVÍ PŘEDLOŽKA PROUD
ZNAČKA
SPORÁKU
ZDE

KRAJOVÝ
ODĚV

MALÁ OKA
ODSTRANIT
9 CHEM.ZN.
ERBIA
MOTA

EVROPAN

ČESKÉ
MĚSTO

LUPIČ
SPZ
OLOMOUCE
DRAK

NEMNOHO

PŘEDLOŽKA
3

RUSKY ANO

LÉPE

PLAZ

CITOSLOVCE

HOVOROVÝ
SOUHLAS

ZPRATKA
PRO KUSY

ŽÁBA
MPZ
RUMUNSKA

1

MPZ
RAKOUSKA
ŘEKA

4

MAZÁNÍ

SPOJKA
PAPÍROVÁ
HRAČKA

7

LOK

HUDEBNÍ
SKLADATEL

8

2

2

3

2

VYSOKÝ
MÍČEK
ZN.
POLOMĚRU

10

PTÁK

4

6

V

5

6

5

4

8

4
7
32

CHEM.ZN.
DRASLÍKU
SLONÍ ZUB

1

6

ČÁST
PAROHU

HRACÍ
LIST

AČKOLIV

7

8

6

2

8

3

5

4

3

1

1

7

9

2

3
6

10

2

7

7

9

4

9
9

1
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