SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
pokaÏdé, kdyÏ
ãekám v Psárech na
autobusové zastávce
smûrem ku Praze,
jede jedno auto za
druh˘m, coÏ kvitujeme spoleãnû s ostatními ãekateli. Je
milé, kdyÏ se lidi na
zastávce pozdraví,
prohodí pár slov, byÈ
o prachu, kter˘ vífií kolony aut.
Ale je mûsíc duben, tak pár fiádkÛ právû
o nûm. O pohybliv˘ch svátcích bylo napsáno uÏ
hodnû, mají své dávné kofieny v astrologii starého Babylónu. V kfiesÈanské kultufie novovûku
na‰í doby je kaÏd˘ den zasvûcen jménu nûjakého svûtce. Tak napfiíklad: 23. duben – sv. Vojtûch, spolupatron Zemû ãeské, 24. duben - sv.
Jifií, symbol vítûzství dobra nad zlem, patron
Anglie, 25. duben – sv. Marek, prÛvodce sv. Pavla a sv. Petra, autor evangelia Nového zákona.
·pr˘mafii, vtipálkové a ‰a‰ci slavili prvního
dubna, jim v pohanské dobû vládl lstiv˘ bÛÏek

Loki, zároveÀ tento den slavily bohynû Fortuna
neboli ·tûstûna ãi bohynû Magalésie.
Ve starovûku pak v kulturách: pohanské maloasijské, egyptské, fiecké, fiímské aj. b˘valy dny
zasvûcovány Ïensk˘m bohyním. Symbolem byla
bohynû plodnosti, krásy, lásky, nadûje, ale
i ãarování a podsvûtí. V Nûmecku napfiíklad stále pfietrvává tradice tzv. ValpurÏiny noci. Právû
30. dubna ãarodûjnice Valpurga pfiilétá na snûm
ãarodûjnic na horu Brocken. Ve ·panûlsku
a Portugalsku je 30. dubna podle tradic svátkem
mrtv˘ch. Koneãnû 30. duben je svátkem Katefiiny, ale uÏ od stfiedovûku se roz‰ífiila povûra, Ïe
neãisté síly mají daleko vût‰í moc právû v noci na
prvního máje. Vûfiilo se, Ïe tato moc se uplatÀuje prostfiednictvím ãarodûjnic, a tak se rozmohl
zvyk jejich pálení. Zvyk zapalování ohÀÛ se ostatnû zachoval v mnoha místech na‰í zemû i dodnes.
NezapomeÀte si pfieãíst ve zpravodaji, Ïe
v obci uÏ funguje Czech POINT a Ïe se obec pfiipojila k projektu peãovatelské sluÏby právû
v Psárech a Dolních Jirãanech.
Pfiíjemné jarní období pfieje
Monika Kábová

Obec děkuje všem, kteří poskytují staré pohlednice ke zmapování dávných časů v naší
obci. Postupně je budeme otiskovat v Psárském zpravodaji. Například pan Baxa poslal
i pár dat, které rovněž postupně zveřejníme. Většinu z nich jsme sice už v našem zpravodaji otiskli, ale podstatné z nich ještě zopakujeme pro nově přistěhované občany. Také
jemu děkujeme.

● paragrafy ● zákony ● na poslední chvíli ● paragrafy ● zákony ●
Ztratili jste práci?
Ještě před uplynutím výpovědní doby můžete požádat kterýkoliv úřad práce, aby vás zařadil do evidence zájemců o zaměstnání – pak vás bude moci informovat o vhodných pracovních místech.
Po skončení výpovědní doby požádejte úřad práce v místě bydliště svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti se stanovuje z posledního ukončeného zaměstnání: první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a pak už
jen 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku. Zdravotní pojištění za vás po dobu
evidence bude hradit stát (více na: www.mpsv.cz).
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ZE ZASTUPITESLTVA
Usnesení č. 1-2009
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 16. 2. 2009
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ č. 1/1-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
1. Bere na vědomí
a) informaci pořizovatele k dokumentům Vyhodnocení společného jednání
o návrhu změny č. 4 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany (dále jen
„změna č. 4“), uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
pokyny pro úpravu návrhu změny č. 4 po
společném jednání, uvedené v příloze č. 5
tohoto usnesení;
zprávu pořizovatele o projednání návrhu
změny č. 4, uvedenou v příloze č. 3 tohoto
usnesení;
záznam o průběhu veřejného projednání
návrhu změny č. 4 dne 5. února 2009, uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení.
vyhodnocení veřejného projednání návrhu
změny č. 4, uvedené v příloze č. 7 tohoto
usnesení.
b) stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru Územního
a stavebního řízení (dále jen „krajský úřad“),
čj. 184948/2008/KUSK ze dne 17. prosince 2008, k posouzení návrhu změny č. 4,
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.
c) sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 4 nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona
ani připomínky právnických či fyzických
osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
2. Pověřilo
Návrh změny č. 4 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany podle § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České republiky,
schválenou usnesením vlády České republiky
č. 561 dne 17. května 2006;
není v rozporu s územním plánem velkého
územního celku Pražského regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského
kraje č. 55-15/2006/ZK dne 18. prosince
2006;
není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je
doloženo v přílohách č. 2, 4 a 7 tohoto usnesení;
při projednávání návrhu změny č. 4 nebyl
řešen žádný rozpor podle § 136 odst. 6
správního řádu.
3. Vydává
Změnu č. 4 územního plánu sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany (zhotovitel Petr Foglar ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, IČ 66473021, projektant Ing. arch.
akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA 002667) postupem podle § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
(dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6
odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního
zákona, jako opatření obecné povahy
č. 1/2009 uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
4. Ukládá starostce
a) oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25
správního řádu vydání opatření obecné
povahy č. 1/2009, změny č. 4, v souladu
s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit
jeho účinnost;
b) poskytnout dokumentaci opatření obecné povahy č. 1/2009, změny č. 4, opatřenou záznamem o účinnosti stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu;
c) zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 4
PSÁRSKÝ
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a místech, kde je možné do dokumentace
nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
d) zpracovat registrační list změny č. 4
a podat návrh krajskému úřadu na vložení
dat do evidence územně plánovací činnosti;
e) zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 4, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.
starostka
místostarostka
Jana Valášková
Lucie Kubalošová
místostarosta
Ing. Jiří Janata
„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.“

INZERCE
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,
Ø 40–250 mm
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

4

Usnesení č. 2-2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 25. 3. 2009
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ č. 2/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
výši odměn zastupitelům od 1. 3. 2009 dle
nařízení vlády č. 20/2009 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle aktualizovaného počtu obyvatel.
USNESENÍ č. 3/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Jmenuje
hodnotící komisi ve složení: Lucie Kubalošová, Pavel Otruba, Josef Žižka, Ing. Smažík,
Ing. Kubát. Náhradníci jsou Jana Valášková,
Petr Krčmář, Ing. Petr Odstrčil, Ing. Brtna,
Ing. Kaplan.
Hodnotící komise je jmenována pro zadání
veřejné zakázky na akci „ Psáry-výstavba
ČOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“.
USNESENÍ č. 4/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o dílo s Ing. Martinem Příhodou na zpracování dokumentů a přípravu
veřejné zakázky na akci „Dodávka technologie kuchyně MŠ Psáry“ za cenu 36.000,Kč bez DPH.
II. Jmenuje
hodnotící komisi ve složení: PhDr. Taláb, Václav Novák, Ing. Jiří Janata, Mgr. Monika Kriegsmanová, Milan Vácha a jako odborný
poradce
Ing.
Martin
Příhoda.
Náhradníci jsou JUDr. Josef Podlaha, Petr
Krčmář, Lucie Kubalošová, Ing. Štěpánka
Nezmarová, Ing. Jan Šimeček. Hodnotící
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komise je jmenována pro zadání veřejné
zakázky na akci „ Dodávka vybavení kuchyně MŠ Psáry“
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. 5/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
465/331 o výměře 824 m² (původně PK
436) k. ú. Dolní Jirčany, který je ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Psáry.
USNESENÍ č. 6/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku parc.č.
621/34 o výměře 1240 m², k.ú. Dolní Jirčany, který je ve vlastnictví České republiky
a ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Psáry.
USNESENÍ č. 7/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ záměr prodeje pozemku parc. č. 584
o výměře 239 m² k.ú. Psáry
2/ záměr prodeje pozemku parc. č. 662/2
o výměře 168 m² k.ú. Dolní Jirčany (původně parc.č. 662)
3/ záměr prodeje pozemku parc. č.
1076/3 o výměře 35 m² k.ú. Psáry (původně 1076/1)
USNESENÍ č. 8/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupu-

jící) a Jaroslavem Uhrem (prodávající). Předmětem smlouvy jsou pozemky kolem ČOV
Psáry parc.č. PK 518/1 o výměře 808 m²
a parc. č. PK 518/2 o výměře 47 m² vzniklé dle GP č. 1040-00607/2008 za cenu
celkem 256.500,- Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem kupní
smlouvy.
USNESENÍ č. 9/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dohody o uzavření budoucí kupní
smlouvy a o zřízení věcného předkupního
práva mezi Obcí Psáry (budoucí kupující)
a Josefem Baxou (budoucí prodávající).
Předmětem smlouvy je budoucí odkup
pozemku parc.č. PK 62 o výměře 2338 m²
celkem za 701.400,- Kč.
II. Schvaluje
znění Dohody o uzavření budoucí kupní
smlouvy a o zřízení věcného předkupního
práva mezi Obcí Psáry (budoucí kupující)
a Slavomírem Bandasem a Františkem Prokešem (budoucí prodávající). Předmětem
smlouvy je budoucí odkup pozemku parc. č.
PK 63 o výměře 14745 m² celkem za
4.423.500,- Kč.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou dojednáním výší
smluvních pokut ve smlouvách a poté podpisem těchto smluv do 15. 4. 2009.
USNESENÍ č. 10/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a WUKA, s.r.o. (kupující). Předmětem smlouvy je nákladní automobil IFA
W50L za cenu 30.000,- Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem kupní
smlouvy.
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USNESENÍ č. 11/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
č. P-053-2-1748 mezi Obcí Psáry (povinný)
a Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., (oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení, provozování, údržba a oprava podzemního komunikačního vedení přes pozemky parc.č. 110/44, 110/45, 110/125
a 110/127, vše v k.ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu celkem 1.200,- Kč.
II. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-126006551/03 mezi Obcí Psáry (budoucí
povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., (budoucí
oprávněný). Předmětem smlouvy je zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování distribučního zařízení kNN přes pozemek parc.
č. 689, k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou
úhradu celkem 2.500,- Kč.
III. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-126005115/VB001 mezi Obcí Psáry (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., (budoucí
oprávněný). Předmětem smlouvy je zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování
distribučního zařízení kNN přes pozemky
parc.č. 1077 a parc.č. 631/1, k.ú. Psáry,
za jednorázovou úhradu celkem 2.500,- Kč.
IV. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-126006619/08 mezi Obcí Psáry (budoucí
povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., (budoucí
oprávněný). Předmětem smlouvy je zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování distribučního zařízení kNN přes pozemek parc.
č. 683, k.ú. Dolní Jirčany, za jednorázovou
úhradu celkem 2.500,- Kč.
V. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.
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USNESENÍ č. 12/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SDH Dolní Jirčany ve výši 135.000,- Kč. Příspěvek bude
použit k zakoupení zásahových a pracovních obleků, technického vybavení do
zásahového automobilu a běžné výdaje spojené s provozem SDH.
II. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SK Čechoslovan
Dolní Jirčany ve výši 50.000,- Kč. Příspěvek
bude použit na provoz a údržbu hřiště vč.
sekání, provoz a nákup nutného vybavení
volejbalového oddílu juniorů.
III. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry ve výši
115.000,- Kč. Příspěvek bude použit k zabezpečení činnosti SDH, vylepšení stávající
techniky a dokončení přestavby hasičské
zbrojnice.
IV. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SK Rapid Psáry
ve výši 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit na další úpravy areálu fotbalového hřiště a běžnou činnost.
V. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a MS Borovina Psáry ve výši 20.000,- Kč. Příspěvek bude použit na opravy zásobníků krmiv, osivo,
propagaci ochrany přírody, léčiva a doplňky
pro volně žijící faunu a k vyrovnání deficit
u přirozené potravy.
VI. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a 1. LTC Psáry ve
výši 50.000,- Kč. Příspěvek bude použit na
nákup antuky, pořádání tenisového turnaje
pro děti, výuku dětí ZŠ Psáry, údržbu tenisového kurtu.
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ZE ZASTUPITELSTVA
VII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.
USNESENÍ č. 13/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s nabídkou spolupráce s pečovatelskou službou Most k domovu, která je určena seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům.
Služba bude poskytována v rozsahu 0,7
úvazku za cenu 28.468,- Kč měsíčně.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou uzavřením
a podpisem smlouvy s pečovatelskou službou Most k domovu.
USNESENÍ č. 14/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupucící) a PhDr. Dagmar Amemori, Mgr. Romanou Soukupovou, Veronikou Krejčí, Evou Brádler a Janem Brádlerem, Zdeňkou Volfovou
a Ing. Svatoplukem Herzánem, Michalem
Soukupem, Ing. Milošem Kónyou, Ing. Hanou
Mužátkovou a Ing. Radkem Mužátkem,
Ing. Tomášem Návratem, Soňou Pokornou,
Ravikon a.s., Kutastav s.r.o., Thi Khoa Nguyen a Van Thuong Nguyen, Ing. Tomášem Fuksem, Michaelou Víškovou a Vlastimilem Víškem, Michaelem Vlčkem, Mgr. Tomášem
Škodou a Mgr. Janou Škodovou, Ing. Dominikem Vávrou, Ing. Jaroslavou Matějkovou
a Ing. Janem Matějkou, Sabinou Korotvičkovou a Václavem Korotvičkou, Ing. Jiřím
Machuldou, Evou Kohoutovou, Danou Špačkovou a Petrem Špačkem, Monikou Patkiovou,
Robertem Svědíkem, Mgr. Miroslavou Minarčíkovou a Ing. Ladislavem Minarčíkem, Radkem Brucknerem, Martinem Dohnalem, Petrem
Dostálkem,
Ditou
Glückmann
a Richardem Glückmann, Ing. Hanou Hadra-

vovou, Zdeňkem Hájkem, Petrou Jakubovie,
Ing. Lubošem Jelínkem, Radkem Lukou, Alešem Mudrákem, Ing. Naďou Rehovou
a Ing. Alešem Rehem, Ing. Petrem Semerádem, Milanem Studničkou, Ing. Davidem Šišlákem, Chieko Tučkem, Zuzanou Hospaskovou, Ivou Janečkovou a Ing. Martinem
Janečkem, Ing. Petrou Kaidlovou a MgA.
Tomášem Kaidlem, Evou Kohoutovou
a Alešem Kohoutem, Janou Krajíčkovou
a Milanem Krajíčkem, Patricií Lacinovou, Zuppini s.r.o., Ing. Ivanou Stillerovou, Ing. Marcelou Veselou a Ing. Eduardem Veselým, Ivanou Vondruškovou a Radkem Vondruškou,
všichni prodávající jsou zastoupeni na základě
plné
moci
spol.
Landor,
s.r.o., (prodávající). Předmětem smlouvy je
převod
pozemků
parc.č.
465/108
a 465/109, k. ú. Dolní Jirčany, veřejné komunikace, veřejné osvětlení a inženýrské sítě
v lokalitě Skalka za cenu celkem 102,- Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 15/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
z integrovaného operačního programu pro
období 2007-2013 na typový projekt –
Czech Point- upgrade Kontaktního místa.
II. Schvaluje
v rámci tohoto programu přijetí dotace na
Czech Point – upgrade Kontaktního místa ve
výši 68.540,- Kč.
USNESENÍ č. 16/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
inventarizační zápis o provedení inventarizace majetku a závazků Obce Psáry, která
byla provedena ve dnech 29. 12. 2008 –
16. 1. 2009.
PSÁRSKÝ
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USNESENÍ č. 17/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
uzavření smluv o spolupráci s manželi Raušerovými a Janou Jordánovou.
USNESENÍ č. 18/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci a finančním
příspěvku ve výši 4.000.000,- Kč mezi Obcí
Psáry a Bytovým družstvem Tábor- pozemky
parc.č. 465/30, 465/31 a 465/5
k.ú. Dolní Jirčany.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou dojednáním platebních podmínek a poté podpisem této
smlouvy.
III. Pověřuje
Radu obce schválením dojednaných platebních podmínek.
USNESENÍ č. 19/2-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s objednáním znaleckého posudku na posouzení realizace akce „Rekonstrukce a nástavba mateřské školy Psáry“.
starostka
Jana Valášková

místostarostka
Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání
Rady Obce Psáry ã. 2-2009
konaného dne 19. ledna 2009 v 18.00 hod.
na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 4/2-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Janou Jordánovou – pozemek parc. ã. 407/4,
k. ú. Dolní Jirãany za cenu 200 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 5/2-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 3/2007,
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Janû Jordánové- pozemek parc. ã. 407/4,
k.ú. Dolní Jirãany
2/ Jakubu Císafiovi - pozemek parc. ã. 402/20,
k.ú. Dolní Jirãany
RO Usnesení ã. 6/2-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním objednávky na zpracování vektorizace katastrální mapy obce do programu Misys
dle pfiedloÏené cenové nabídky od spol. Gepro,
s.r.o., za cenu max. 60 110Kã. Termín dodání
je 4 t˘dny.
II. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od spol.
Fact, v.o.s., na odborné konzultace v rámci pracovní skupiny pro 5. zmûnu územního plánu
obce Psáry. Honoráfi architekta je 850 Kã/hod.
RO Usnesení ã. 7/2-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s poskytnutím finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i
2500 Kã mûsíãnû pro Kláru Bartákovou, Psárská 148, Psáry.
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RO Usnesení ã. 8/2-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
projednání stíÏnosti v odvolacím fiízení na
usnesení fieditelky matefiské a základní ‰koly
v Psárech ohlednû odloÏení Ïádosti o informaci
dle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, a vydala rozhodnutí
o stíÏnosti.
RO Usnesení ã. 9/2-2009
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.“

Usnesení ze zasedání
Rady 0bce Psáry ã. 3-2009
konaného dne 2. února 2009 v 18.00 hod.
na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 10/3-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování pfiípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry a
Josefem Maté, Praha 4, Budûjovická 1407/140,
PSâ 140 00, za cenu celkem 23 657 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.

RO Usnesení ã. 11/3-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 4/2007,
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Jifiímu Kofránkovi - pozemek parc.
ã. 1030/22, k.ú. Psáry.
RO Usnesení ã. 12/3-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním objednávky Ing. Kopfiivovi na dal‰í ãinnosti související s pasportem komunikací, a to pasport komunikací na Babû a pasport
a evidence svislého dopravního znaãení v obci
za cenu 7200 Kã. Termín pro zpracování je do
30. 6. 2009.
RO Usnesení ã. 13/3-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
zlep‰en˘ v˘sledek hospodafiení Z· a M· Psáry
z hlavní ãinnosti ve v˘‰i 61 624,49 Kã.
a z doplÀkové ãinnosti ve v˘‰i 8 968,50 Kã.
II. Souhlasí
s navrÏen˘m rozdûlením v˘sledku hospodafiení Z· a M· Psáry takto:
1/ do fondu odmûn ãástku 56 474 Kã
2/ do rezervního fondu ãástku 14 119 Kã.
RO Usnesení ã. 14/3-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
znûní protokolu o otevírání obálek a hodnocení
nabídek na vefiejnou zakázku malého rozsahu
na sluÏby - pfiíprava zadávacího fiízení na akci
„Psáry-v˘stavba âOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“. Hodnotící komise vybrala jako
nejvhodnûj‰í nabídku od spol. DruÏstvo Recitál, s.r.o., a doporuãila radû obce uzavfiení mandátní smlouvy s vybranou spoleãností.
II. Souhlasí
s uzavfiením mandátní smlouvy mezi Obcí Psáry a DruÏstvem Recitál, s.r.o. Pfiedmûtem
smlouvy je pfiíprava zadávacího fiízení na akci
PSÁRSKÝ
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„Psáry-v˘stavba âOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“ za cenu celkem 190 400 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 15/3-2009
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.“

Usnesení ze zasedání
Rady Obce Psáry ã. 4 -2009
konaného dne 16. února 2009 v 18.45 hod.
na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 16/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o odborné pomoci mezi Obcí
Psáry a Prisvich, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy
jsou konzultaãní ãinnosti ve v˘stavbû za cenu
celkem 30 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 17/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a FACT,
v.o.s. Pfiedmûtem smlouvy jsou odborné konzultace v rámci pracovní skupiny pro 5. zmûnu územního plánu obce za cenu 850 Kã/hod.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
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RO Usnesení ã. 18/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
znûní protokolu o otevírání obálek a hodnocení
nabídek na vefiejnou zakázku malého rozsahu
na sluÏby- vyhotovení projektové dokumentace pro provádûní stavby na akci „Psáry-v˘stavba II.etapy âOV“. Hodnotící komise vybrala
jako nejvhodnûj‰í nabídku od spol. EKOEKO,
s.r.o., a doporuãila radû obce uzavfiení mandátní smlouvy s vybranou spoleãností.
II. Souhlasí
s uzavfiením mandátní smlouvy mezi Obcí Psáry a EKOEKO, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je
vyhotovení 6 paré projektové dokumentace pro
provádûní stavby na akci „Psáry-v˘stavba II.
etapy âOV“ za cenu celkem 395 000 Kã bez
DPH.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 19/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 4/2007,
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ MUDr. Blance Seifertové – pozemek parc.
ã. 144/2, k.ú. Dolní Jirãany
RO Usnesení ã. 20/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení kupní smlouvy se spoleãností Kámen
Zbraslav, spol. s r.o., na dodávku drceného
kamene za cenu 98 770 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 21/4-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
nav˘‰ení mûsíãního sociálního pfiíspûvku pro
Marii Zeithamelovou na 1500 Kã/mûsíãnû.
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RO Usnesení ã. 22/4-2009
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.“

Usnesení ze zasedání
Rady Obce Psáry ã. 5-2009
konaného dne 4. bfiezna 2009 v 18.00 hod.
na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 23/5-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení smlouvy o vyuÏití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
na rok 2009 mezi Obcí Psáry a Janem Pfiibylem, K Junãáku 497, 252 44 Psáry za cenu
3 795 Kã.
II. Bere na vûdomí
uzavfiení smlouvy o vyuÏití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
na rok 2009 mezi Obcí Psáry a Miroslavem
Valá‰kem, Sídl. ·tûdfiík 152, 252 44 Psáry za
cenu 3795 Kã.
RO Usnesení ã. 24/5-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o pfievodu vlastnictví k majetku
âeské republiky mezi Obcí Psáry a âeskou
republikou - Ministerstvem vnitra. Pfiedmûtem
smlouvy je bezúplatn˘ pfievod 5 ks zásahov˘ch

hasiãsk˘ch bot, 5 ks ochranného odûvu - blÛza a 5 ks ochranného odûvu – kalhot pro SDH
Psáry.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 25/5-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nev˘hradní licenãní smlouvy o uÏití
základní báze geografick˘ch dat (Zabaged),
státního mapového díla v digitální formû, digitálních ortofot, databáze geografick˘ch jmen
Geonames, dat ze skenování ÚAZK a mapov˘ch
sluÏeb mezi Obcí Psáry a âeskou republikou Zemûmûfiick˘m úfiadem za cenu 1200 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem smlouvy.
RO Usnesení ã. 26/5-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení Obce Psáry ã. 3/2007,
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1 / spol. Aulistav, s.r.o., pozemky parc. ã.
465/324, 465/325, 465/326, 465/438, 465/439,
465/455, 465/429, 465/446, 465/447, 465/399,
k.ú. Dolní Jirãany
RO Usnesení ã. 27/5-2009
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.“
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Co se v obci udělalo
od začátku roku do 15. 3. 09
Leto‰ní zima se oproti loÀskému a pfiedloÀskému roku ukázala
v plné síle. Jak vloni nenapadal Ïádn˘ sníh, tak letos snûÏilo celkem 15 dní v období mezi 12. prosincem a konãe kalamitou ve
dnech kolem 20. února. Pro údrÏbu obce to znamenalo drÏet stálou pohotovost a nastoupit na prohrnování ihned v dobû, kdy zaãínalo snûÏit. Pro pfiedstavu o rozsahu zimní údrÏby uvádím: silnice prohrnovaly tfii velké stroje a chodníky dva malé, spotfiebovalo se cca 50 tun kamenné drtû
na posyp. Dnes, kdy pí‰i tento pfiíspûvek, je po „Josefovi“ a mûl b˘t první jarní den, ale
noãní teploty aÏ do pûti stupÀÛ pod nulou tomu v‰ak nenasvûdãují.
Dal‰í, na ãem se podepsala zima, je katastrofální stav silnic a cest. UÏ teì je jasné, Ïe
finanãní prostfiedky vyhrazené na údrÏbu komunikací budou staãit sotva na uvedení do stavu
pfied zimou. K dne‰nímu dni jsou zpracovány nabídky na vybraná místa oprav. Prioritu má
námûstí v Dolních Jirãanech a prÛjezdní cesty spojující centra obce s okolím. Termín oprav
zapoãne v kvûtnu, coÏ je podmínûno teplotními podmínkami. Po oschnutí terénu bude údrÏba obce vysypávat velké v˘moly a krajnice cest. Zaãátkem února, kdy se zdálo, Ïe by zima
mohla konãit, údrÏba obce opravila dolní ãást ulice U Studny a zaãátek ulice SportovcÛ
v Dolních Jirãanech u ul. Hlavní, ale vzhledem k následné snûhové kalamitû a provozu na
cestû, víte sami … v˘sledek je je‰tû hor‰í neÏ pfied opravou.
Co se t˘ãe technick˘ch pracovníkÛ obce, ve dnech nepfiíznivého poãasí provádûli údrÏbu
v matefiské a základní ‰kole, jako opravu ‰tukÛ a malování tûlocviãny a kuchynû a podobnû.
Byl zaji‰tûn chod sbûrného dvora, úklid hnízd sbûru separovaného odpadu, v lednu likvidace vánoãních stromkÛ, úklid autobusov˘ch zastávek, sbûr psích v˘kalÛ a drobné opravy
a údrÏba náfiadí a vybavení potfiebn˘ch pro sekání travin, profiez a dal‰í.
Ing. Miroslav Vítkovsk˘, 14. 1. 2009

INZERCE
Koupím pozemek nebo
RD, tel.: 777 052 221.
Koupím pole, louky,
zahrady.
Tel.: 603 442 474
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Czech POINT také
v Psárech
VáÏení obãané,
od ledna 2009 je zfiízeno kontaktní místo pracovi‰tû Czech POINT (CzP), tedy âesk˘ Podací Ovûfiovací Informaãní Národní Terminál také
na OÚ v Psárech.

potfiebné údaje, je to dÛvodem k odmítnutí
Ïádosti. Po provedení úkonu se plná moc
Ïadateli nevrací.
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu

Z CzP je moÏné získat v˘pis: z katastru
nemovitostí (KN), bodového hodnocení fiidiãÛ, rejstfiíku trestÛ (RT), obchodního rejstfiíku
(OR),
Ïivnostenského rejstfiíku
(ÎR), seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ, modulu autovrakÛ ISOH a také lze
pfiijmout podání Ïivnostenskému úfiadu.

3. V˘pis z Rejstfiíku trestÛ
- v˘pis lze vydat osobû:
a) které se t˘ká - Ïadatel pfiedloÏí platn˘
obãansk˘ prÛkaz
b) jejímu zmocnûnci – zmocnûnec
pfiedloÏí úfiednû ovûfienou plnou moc, neosahuje-li plná moc
v‰echny potfiebné údaje, musí je zmocnûnec
doloÏit,
nedoloÏí-li
zmocnûnec potfiebné údaje, je to dÛvodem
k odmítnutí Ïádosti. Po provedení úkonu se
plná moc Ïadateli nevrací.
V˘pisy lze vydat také cizincÛm, ktefií mají
pfiidûlené ãeské rodné ãíslo na základû povolení k dlouhodobému ãi trvalému pobytu
a doklad opatfien˘ fotografií.
Novû lze také v pfiípadû, Ïe Ïádost nelze vyfiídit elektronicky, vyfiídit ji manuálnû. Îádost
bude zaslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstfiík trestÛ, kde bude do 30 min.
zpracována. Obãan si bude moci poté v˘pis
vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místû CzP.
- cena: 50 Kã za jeden v˘pis

Jaké doklady a podklady k tomu potfiebujete?
1. V˘pis z KN
- Ïadatel pfiedloÏí údaje o vyhledávané nemovitosti (jako napfi. parcelní ãíslo, katastrální
území, ãíslo listu vlastnictví ãi ãíslo budovy
pfiíp. ãíslo bytové jednotky)
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu
2. Bodové hodnocení fiidiãÛ
- v˘pis lze vydat osobû:
a) které se t˘ká - Ïadatel pfiedloÏí platn˘
obãansk˘ a fiidiãsk˘ prÛkaz
b) jejímu zmocnûnci – zmocnûnec pfiedloÏí
úfiednû ovûfienou plnou moc, neosahuje-li
plná moc v‰echny potfiebné údaje, musí je
zmocnûnec doloÏit, nedoloÏí-li zmocnûnec

4. V˘pis z Obchodního rejstfiíku
- Ïadatel pfiedloÏí údaje o poÏadované organiPSÁRSKÝ
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zaci, tzn. identifikaãní ãíslo a pfiíp. jméno
organizace
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu
5. V˘pis z Ïivnostenského rejstfiíku
- Ïadatel pfiedloÏí údaje o poÏadované organizaci, tzn. identifikaãní ãíslo a pfiíp. jméno
organizace
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu
6. Pfiijetí podání o Ïivnostenském podnikání pro
Ïivnostenské úfiady
- podatel pfiedloÏí platn˘ doklad totoÏnosti
- ceny dle Ïivnostenského úfiadu:
1000 Kã ohlá‰ení Ïivnosti pfii vstupu do Ïivnostenského podnikání, pfiijetí Ïádosti
o koncesi pfii vstupu do Ïivnostenského podnikání
500 Kã za dal‰í ohlá‰ení Ïivnosti, pfiijetí dal‰í Ïádosti o koncesi, zmûnu rozhodnutí
o udûlení koncese, vydání rozhodnutí
o schválení odpovûdného zástupce pro koncesovanou Ïivnost
100 Kã za vydání v˘pisu z Ïivnostenského
rejstfiíku po provedení oznámené zmûny
0 Kã za vydání prvního v˘pisu ze Ïivnostenského rejstfiíku po provedení zápisu podnikatele do Ïivnostenského rejstfiíku, zmûnu podmínek provozování podnikatelské ãinnosti
provedené správním úfiadem z vlastního
podnûtu, schválení odpovûdného zástupce,
je-li provedeno souãasné s rozhodnutím
udûlení koncese, zmûn oboru ãinnosti
v rámci Ïivnosti volné
+ 50 Kã správní poplatek za pfiijetí podání
kontaktním místem vefiejné správy.
V pfiípadû zji‰tûní nesrovnalostí v podání
vyzve podatele k doplnûní Ïivnostensk˘
úfiad.

14

7. V˘pis ze Seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ
- v˘pis ze seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ je písemné potvrzení, Ïe dodavatel splnil
kvalifikaci a doloÏil splnûní kvalifikace pfiíslu‰n˘mi doklady
- seznam kvalifikovan˘ch dodavatelÛ vede
Ministerstvo pro místní rozvoj âR
- Ïadatel pfiedloÏí údaje o poÏadované organizaci, tzn. identifikaãní ãíslo a pfiíp. jméno
organizace
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu
8. Registr úãastníkÛ provozu modulu autovrakÛ ISOH
- Ïadatelem mÛÏe b˘t:
a) statutární zástupce organizace - Ïadatel
pfiedloÏí platn˘ obãansk˘ prÛkaz
b) jeho zmocnûnec – zmocnûnec pfiedloÏí
úfiednû ovûfienou plnou moc, neosahuje-li
plná moc v‰echny potfiebné údaje, musí je
zmocnûnec doloÏit, nedoloÏí-li zmocnûnec
potfiebné údaje, je to dÛvodem k odmítnutí
Ïádosti. Po provedení úkonu se plná moc
Ïadateli nevrací.
- Ïadatel pfiedloÏí identifikaci provozovatele
(v˘pis z OR), pfiíp. Ïivnostenské oprávnûní,
platn˘ obãansk˘ prÛkaz pfiíp. úfiednû ovûfienou plnou moc
- na kontaktním místû lze provést registraci
a vydání pfiihla‰ovacích údajÛ (Ïadatel potfiebuje vytvofiit nov˘ úãet a k zadanému Iâ získat seznam provozoven), provést zmûny
v pfiifiazení provozoven uÏivatelsk˘m úãtÛm
(Ïadatel jiÏ vlastní uÏivatelsk˘ úãet
a potfiebuje zmûnit pfiifiazení provozoven)
nebo vygenerovat jednorázové heslo
k existujícímu úãtu
- cena: 100 Kã za 1. stranu
50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu
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NAŠE OBCHŮDKY:
Koloniál U Bajzů, Potraviny na Štědříku, Koloniál U Marcely
Rozhodli jsme se zmapovat prodejny potravin, které jsou v na‰í obci uÏ del‰í dobu. Jak se jim
dafií a co je trápí se mÛÏete doãíst v na‰ich reportáÏích. V‰echny prodejny v‰ak mají jedno spoleãné: lze v nich nakoupit ‰irok˘ sortiment zboÏí.

Návštěva první: Koloniál U Bajzů
PfiestoÏe se obchod v Dolních Jirãanech
postavil uÏ pfied tfiiceti lety, paní Eva Zelová
pracuje v Koloniálu U BajzÛ více neÏ 14 let.
Tehdy mûl obchod vût‰í prostory, ty se v‰ak
pozdûji „rozdûlily“ na restauraci a obchod
s potravinami. Tak jako v‰ichni ostatní prodavaãi, i paní Zelová pociÈuje, Ïe finanãní krize
se dot˘ká nejen jí, ale ãasto i jejích zákazníkÛ.
Obchod se smí‰en˘m zboÏím má stále ménû
zákazníkÛ pfiedev‰ím proto, Ïe v okolí vznikla
velká obchodní centra, která samozfiejmû lákají
své zákazníky na niÏ‰í ceny. Hypernovám
a velk˘m kolosÛm se prostû nedá konkurovat,
na tom se ostatnû shodují v‰ichni vedoucí
z prodejen, které jsme v jednom dni nav‰tívili
v Psárech a Dolních Jirãanech.
Kdo tedy v Koloniálu U BajzÛ nakupuje?
Eva Zelová fiíká, Ïe nejvíce zákazníkÛ pfiichází pro dobré svaãiny. A to pr˘ jsou hlavnû
uzeniny – salámy, párky, tlaãenky, ale také
jogurty a mléãné v˘robky. Právû tomu je tento
obchÛdek pfiizpÛsoben˘.
âasto paní Eva zaji‰Èuje dobré dorty

a zákusky, to v‰e pro zákazníky na objednávku,
ale jakost tûchto v˘robkÛ je zaji‰tûna právû
dodavateli, o jejichÏ kvalitû se ví v ‰irokém okolí. Jaz˘ãek zákazníkÛ je totiÏ docela mlsn˘, a tak
napfiíklad dobr˘ dort a chutné zákusky se od
tûch „tukov˘ch nechutn˘ch“ urãitû rozeznají. Na
kvalitu ov‰em paní Eva dbá, v‰ak si obãané tyto
dortíãky u ní kupují uÏ hezky dlouho.
Svoji potravu tady najdou i zvífiecí miláãkové, pfieváÏnû pro pejsky a koãiãky je zde v˘bûr
suchého krmiva.
Také ‰koláci zavítají ãasto do obchodu a se
sezonním zboÏím, jako jsou mraÏené dobroty na
‰pejli, jejich náv‰tûvnost samozfiejmû roste. Jak
by ne, v horku pfiece zmrzka chutná! A maminky zde narychlo dokupují svaãiny – to kdyÏ
se po ránu nestíhá.
Ale je‰tû pro nûco sem ‰koláci pfiicházejí: pro
ãasopisy urãené dûtem i mládeÏi, kter˘ch je zde
doslova nepfieberno.
V koloniálu seÏenete zboÏí od potravin pfies
drogerii aÏ k ãasopisÛm, o cigaretách a nápojích
ani nemluvû. V sobotu sem chodí zákazníci hlavnû pro to, co zapomenou nakoupit, ale zavítají
sem i chatafii – jak jinak i pro bufitíky na oh˘nek.
Ochotná vedoucí s jednou prodavaãkou
a studentkou na v˘pomoc tak zaji‰Èují chod celého obchÛdku od ãasného rána. Faktem je, Ïe
lahÛdky jsou vÏdy ãerstvé a brzy po ránu je
k dispozici i kfiupavé peãivo. Otvírací doba je
sice od sedmi hodin, ale uÏ kolem pÛl sedmé tu
najdete dozajista otevfieno. A moÏná i dfiív.

Otvírací doba:

po-pá od 7.00-18.00
so
od 7.00-12.00
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Návštěva druhá: Potraviny na Štědříku
Tento obchod najdete poblíÏ autobusové
zastávky na ·tûdfiíku. Vedoucí prodejny Oldfiich Kratochvíl zde pÛsobí uÏ ‰est˘m rokem,
je zde v podnájmu a s majitelkou nemovitosti má velmi dobré vztahy. Aã byl kdysi dávno
energetikem, zaãal po sametové revoluci spoleãnû s kamarády prodávat lango‰e. A protoÏe
se mu to líbilo, chybûl uÏ jen krÛãek k tomu,
aby si posléze otevfiel obchod s potravinami.
Tak do‰lo právû na potraviny na ·tûdfiíku,
i kdyÏ sem dojíÏdí z nedalekého Petrova.
Vést takov˘ obchod pr˘ není jednoduché,
ale v‰e záleÏí na pfiístupu k zákazníkÛm. O to
se kromû vedoucího starají je‰tû dvû prodavaãky, a kdyÏ je fofr nebo doba dovolen˘ch, vypomohou manÏelka s dcerou a synem.
Sortiment prodávaného zboÏí je pestr˘, takÏe zde zákazníci najdou prakticky v‰e, co potfiebují, od základních potravin pfies drogerii aÏ po
lahÛdky, mléãné v˘robky, ale i noviny
a ãasopisy. Ani tady nechybí nápoje a cigarety,
pfiestoÏe je tabák hned naproti pfies cestu. A aby
se tady zákazníci cítili maximálnû pfiíjemnû
a byla zachována kvalita potravin, mají
v prodejnû klimatizaci.
„Pfiedev‰ím se chceme zamûfiit na kvalitnûj‰í sortiment, o kter˘ si fiekli sami zákazníci.
I pfies jakousi finanãní krizi, která je samozfiejmû trochu znát, nechtûjí zákazníci levné lahÛdky, tím mám na mysli pfieváÏnû uzeniny. Rozhodnû jde dobfie na odbyt kvalitní salám, ale
levnûj‰í potraviny plné náhraÏek na odbyt
vÛbec nejdou. Stejn˘ zájem je i o kvalitní s˘ry.
TakÏe sami zákazníci urãili, co chtûjí. A snad
právû proto se sem vrací i party dûlníkÛ, kdo ví?
Dobr˘ salámek ãi tlaãenka, to je pfiece nûco
vynikajícího,“ doplÀuje pan Kratochvíl.
ProtoÏe v obci není bankomat, zaãali
v potravinách pfiijímat platební karty. Postupnû
si na to lidé zvykli a v souãasné dobû je zákazníkÛ platících kartou stále víc. ZároveÀ vyuÏí-
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vají v˘bûru hotovosti u pokladny, tzv. Cash
back.
Jak fiíká Oldfiich Kratochvíl: „Na‰e potraviny jsou zafiazeny v jednom velkém prodejním
fietûzci a od zaãátku dubna budeme mít i tzv.
letákové akce, kdy zákazníci najdou v prodejnû
letáky se zv˘hodnûn˘m zboÏím. A pak zase
bude záleÏet na kupujících, co budou chtít kupovat, zdali levnûj‰í, ãi draÏ‰í a kvalitnûj‰í zboÏí.“
A zákazníci?
Jací jsou? Stálí, pravidelní zákazníci, ale i ti,
co zapomnûli na nedûli nûco nakoupit. A pak
chatafii, ktefií chtûjí bufity na opékání – ostatnû
o ty je zájem ve v‰ech potravinách.
V potravinách na ·tûdfiíku se pr˘ prodá asi
nejvíce uzenin a jogurtÛ. A protoÏe chladicí vitrína na mléãné v˘robky uÏ nestaãí, budou zde
dávat novou a s ní ruku v ruce pfiijde i nabídka
‰ir‰ího sortimentu, napfiíklad bramborov˘ch plnûn˘ch knedlíkÛ s uzen˘m, zelím nebo ‰penátem.
O v‰ech novinkách na poli potravináfiském se
snaÏí pan Kratochvíl dozvûdût, chce to v‰ak
hodnû ãasu a jízd za ochutnávkami.
A co je nejtûÏ‰í podle pana vedoucího? Snad
stále hlídat, aby v‰echno bylo kvalitní tak, jak
má b˘t.
Otvírací doba:

po-pá od 7.00-17.00
so
od 7.00-11.00
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Návštěva třetí: Koloniál U Marcely
Paní Marcelu Skfiivanovou znají místní
velmi dobfie, vÏdyÈ pochází ze Psár a Ïije tady
uÏ bezmála 60 let. Jak jinak by se tedy mûl
její obchod v Psárech jmenovat? Marcela.
PÛvodnû prodávala s manÏelem v Praze
zeleninu, ale posléze se rozhodla postavit na
vlastní parcele obchÛdek. Letos bude slavit
deset let otevfiení.
ProtoÏe se nedaleko jejího koloniálu nedávno otevfiel je‰tû jeden obchod, zpoãátku pár
zákazníkÛ ubylo. Ale v ekonomické krizi vidí
paní Skfiivanová i to dobré – má totiÏ pocit, Ïe
se lidé zaãínají vracet do mal˘ch krámkÛ, kde
se dají koupit v‰echny základní potraviny, a to
i pfiestoÏe jsou nûkdy draÏ‰í neÏ ve velk˘ch
nákupních centrech. Tam je totiÏ potfieba nejdfiíve dojet a utratí se tam daleko více penûz, protoÏe se vÏdycky koupí nûco navíc.
A protoÏe jejím pÛvodním zamûfiením byla
zelenina a ovoce, i nyní je tady bohat˘ sortiment
tohoto zboÏí. Na objednávku pak do druhého
dne doveze zákazníkÛm v‰e, cokoliv si objednají - to pr˘ b˘vá docela ãasto.
A opût vedou ‰pekáãky…
Pfies zimu je zákazníkÛ ménû, i kdyÏ tady
obãas zastaví auto projíÏdûjící Psáry. V létû je
samozfiejmû zákazníkÛ více, protoÏe nakupovat
k „Marcele“ chodí chatafii, kter˘ch je zde v okolí
hodnû, a za ta léta se sem nauãili chodit. PraÏáci
tady kupují hlavnû uzeniny, které jsou zde lep‰í a zaruãenû ãerstvé. Paní Skfiivanová
s úsmûvem dodává: „·pekáãky máme dobré, tzv.
provázkové, a nejvíce potû‰í, kdyÏ se vrací zákazník spokojen˘. A co je nezdravé, je i dobré,
a v‰ichni víme, Ïe obãas zahfie‰it neu‰kodí.“
Sortiment zboÏí je i zde u „Marcely“ ‰irok˘,
mÛÏete tu sehnat od drogérie pfies lahÛdky, peãivo i mléãné v˘robky aÏ po cigarety, nápoje, psí
Ïrádlo i semínka kytek. Co není a zákazník by
chtûl, napfiíklad maso, to paní Skfiivanová do

druhého dne doveze i dodá.
Aby sem pfiilákali více spokojen˘ch zákazníkÛ, zafiídili pro nû i to, Ïe zde mohou podat
Sportku a Sazku, a s tím je spojena i moÏnost
dobíjení mobilních telefonÛ, ale i objednání
vstupenek do Arény Sazka. I tady v Psárech
bylo uÏ pár v˘hercÛ, ale na ty nejvy‰‰í ceny
bohuÏel nedosáhli.
Poslední dobou uvaÏuje paní Marcela o tom,
Ïe by uskuteãÀovala objednávky pfies internet,
protoÏe vûfií, Ïe by to mladé rodiny uvítaly.
A pokud by se pár zákazníkÛ na‰lo, urãitû by
nebyl problém rozvézt po ránu peãivo i nákup.
Paní Skfiivanová
pfiiznává, Ïe je uÏ
v dÛchodu, ale je‰tû by ráda nûjak˘ ten rok
obchod vedla. Sice kaÏd˘m rokem fiíká, Ïe uÏ
skonãí, ale co by pr˘ dûlala doma?
Otvírací doba:

po-pá od 7.00-18.00
so
od 7.00-18.00
Text a foto: mk

Pozn. red.: KdyÏ jsem byla v obchodû
U Marcely, pfii‰la nakupovat zákaznice – také
paní Skfiivanová. Îe by pfiíbuzná? Pr˘ ne, ale
dozvûdûla jsem se, Ïe v Psárech Ïije snad 17
„SkfiivanÛ“. A pak v tom nemám mít zmatek.
PSÁRSKÝ
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Jirčanští hasiči v zimě
Zaãátek roku patfií u hasiãÛ vÏdy bilancování.
Zúãastnili jsme se v˘roãních schÛzí okolních sborÛ a rovnûÏ jsme pofiádali vlastní v˘roãní hromadu. Za úãasti pfiedstavitelÛ obce a hasiãstva jsme
zhodnotili na‰i práci, zásahy, úspûchy a neúspûchy
v minulém roce.
Velk˘m pfiínosem bylo zafiazení nov˘ch technick˘ch prostfiedkÛ pro ‰ir‰í druh a specifika zásahÛ.
Nov˘ elektrick˘ naviják o nosnosti 7,5 tuny bude
namontován na pfiední ãást zásahového vozidla Liaz.
VyuÏijeme ho k manipulaci s padl˘mi stromy
a pfievrácen˘mi vozidly mimo vozovku.
Dal‰í zajímavé zafiízení je odsavaã bodavého
hmyzu. Profesionální hasiãi tento prostfiedek nevlastní, budou na tyto v˘jezdy zvát na‰i jednotku. Koncem
února nám byly dodány nové zásahové pfiilby Gallet.
Stávající pfiilby jsme poskytli dobrovoln˘m hasiãÛm
z Okrouhla a Dolních BfieÏan. Vzhledem k tomu, Ïe
poãet a rozmanitost zásahÛ neustále roste, klademe
velk˘ dÛraz na spolehlivé a kvalitní vybavení, které
nám nejen ulehãí práci, ale i bezpeãnû ochrání zasahujícího hasiãe pfii náhlém nebezpeãí.
První zásah na‰í jednotky byl 12. 1. 09 v Dolních
Jirãanech. Jednalo se o poÏár osobního automobilu,
na‰e jednotka nezasahovala, majitel si poÏár uhasil
sám pfied na‰ím pfiíjezdem.
Dal‰í poÏár osobního automobilu byl 15. 2. 09
v Horních Jirãanech. Hofiela stará ·kodovka v plném
rozsahu a hrozilo roz‰ífiení poÏáru na blízk˘ sklad
potravin, kter˘ stál 1,5 metru opodál. Vãasn˘m zása-
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hem na‰í jednotky byl poÏár uha‰en, pfiede‰lo se tak
statisícové ‰kodû na uchránûn˘ch hodnotách.
Zatím posledním zásahem byl 12. 3. 09 poÏár
stfiechy rodinného domku na Radlíku. Jednalo se
o zafiízenou novostavbu, poÏár zniãil skoro celou stfiechu s vybavením obytn˘ch místností. Pfii tomto poÏáru jsme zasahovali v d˘chací technice spoleãnû
s profesionálními kolegy a dobrovoln˘mi sbory
z Jílového, Luk pod Medníkem, Zvole a Kamenného
Újezdce.

Opět jsme činní i ve výcviku
Spoleãnû s HZS a Záchrannou sluÏbou jsme pofiádali ‰kolení na téma Poskytování pfiedlékafiské první
pomoci. Tato akce se uskuteãnila v restauraci Na
Kopeãku a byl o ni velk˘ zájem. Celkem 85 dobrovoln˘ch hasiãÛ se aktivnû podílelo na praktické
zkou‰ce resuscitace a zvládání o‰etfiování zranûn˘ch.
Neménû zajímavá byla 12hodinová stáÏ na stanici profesionálních hasiãÛ v Jílovém. Na‰i mladí hasiãi si procviãovali mnoho dovedností pod vedením pfiíslu‰níkÛ HZS.
Opravdu netradiãním úspûchem skonãila úãast
na‰eho reprezentanta Jirky Hofírka v lyÏafiském sjezdu v Rokytnici nad Jizerou. Tuto akci pofiádal Sportovní klub HZS Praha a Generální fieditelství HZS.
Spoleãnû s kolegy z Jílového, Zvole a Luk soutûÏil ná‰
borec v konkurenci dal‰ích 59 hasiãÛ. Obstál a skonãil
na krásném 11. místû.
Poslední velkou událostí bylo mimo jiné i narození dcerky Sáry na‰eho velitele Tomá‰e ·Èastného. Také
ãlenu Petru ·kopkovi se narodil syn Tobiá‰. Cel˘ sbor
pfieje dûtem v Ïivotû hodnû zdraví, ‰tûstí, lásky
a spokojenosti.
(www.hasici-dolnijircany.wgz.cz)
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„Eldéenka“,
nebo raději
pečovatelská služba?
Stydíte se za to, Ïe vám nûkdo pomÛÏe tfieba s dováÏkou obûda? Nûjaká „cizí sluÏba“
místo va‰í rodiny? Není to snad lep‰í mít seniora v domácím prostfiedí, i kdyÏ mu pomáhají cizí lidé, neÏli starou‰ka ‰oupnout do
jakési „eldéenky“? Tedy pokud to jen trochu
pÛjde. V‰e totiÏ závisí na vÛli lidí, a to
i pfiesto, Ïe ná‰ stát domácí péãi tak jako
v západních zemích je‰tû tolik nepodporuje.
Chcete pfieru‰it svoje pracovní povinnosti a starat se o pfiíslu‰níka rodiny? Pak vûzte, Ïe nejenÏe pfiijdete o zamûstnání, kde na
vás urãitû nebudou ãekat, ale nebudete mít
ani dostatek financí.
V lokalitû Jesenicka uÏ peãovatelská sluÏba je. MOST K DOMOVU. Uspûla a v obci
Psáry má uÏ svoje klienty také.
Díky tomu, Ïe obec Psáry se rozhodla pfiispívat na tyto domácí peãovatelské sluÏby,
mÛÏe Most k domovu poskytnout sluÏby za
regulované, levnûj‰í ceny v‰em psársk˘m
a jirãansk˘m obãanÛm. Nemluvû o tom, Ïe je
mohou obãané hradit z pfiíspûvkÛ na sociální péãi.
Kdo tyto sluÏby vyuÏívá? Îeny, nebo
muÏi?
O tom, co udûlat, kdyÏ máte zájem
o pomoc v domácnosti, jsme si povídali
s Jifiím Kabátem.
Jifií Kabát zaloÏil v roce 2007 spoleãnû
s kolegy sdruÏení, které se jmenuje Most
k domovu. Jeho zdravotnické vzdûlání se speci-
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alizací na anesteziologii-resuscitaci a intenzivní
péãi, dlouholetá práce u záchranné sluÏby, ale pfiedev‰ím pfiíbûhy nemocn˘ch lidí a jeho obrovsk˘
elán mu byly hnacím motorem k zaloÏení tohoto
sdruÏení. Hlavní náplní je tedy pomoc nemohoucím lidem, pfieváÏnû seniorÛm a lidem tûÏce
nemocn˘m. Lidem ve zdravotní a sociální tísni.
„Na‰e nezisková organizace je financována
z vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti a z dotací od
obcí. Z tûchto zdrojÛ financujeme sociální
a zdravotní sluÏby.
Mezi sociální sluÏby, které mÛÏeme obãanÛm nabídnout, patfií kompletní domácí peãovatelská sluÏba. V souãasné dobû nám velmi dobfie funguje stfiedisko v Jesenici pro oblast
Jesenicka, ale máme uÏ klienty i ze Psár,“ fiíká
Jifií Kabát.

Co tuto „pečovatelskou službu“
přivedlo do Psár a Jirčan
Pfiedev‰ím velk˘ zájem obyvatel z této lokality. Pan Kabát doplÀuje: „Bylo nám nemilé
fiíkat, Ïe se jedná jen o sluÏbu v Jesenici, a tak
jsme zaãali jednat s pfiedstaviteli obce Psáry
o moÏnosti poskytování tûchto sluÏeb i v jejich
obci. Tuto sluÏbu poskytujeme dle zákona
108/2006, kde je pfiesnû definována ãinnost
domácí peãovatelské sluÏby, jejíÏ hlavním
cílem a souãasnû na‰ím cílem je prodlouÏit Ïivot
ãlovûka v maximální délce ve vlastní domácnosti. Pokud je odkázán na pomoc druhé osoby,
pomÛÏeme mu napfiíklad s hygienou, zajistíme
asistenci na‰í peãovatelky pfii toaletû, doná‰ku
obûdÛ, v˘pomoc s nákupem, praní prádla, úklid
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domácnosti, kontrolu lékÛ, mÛÏeme ho doprovodit do nemocniãního zafiízení atd. a tfieba pro lidi,
ktefií nemají diabetes (cukrovku), zaji‰Èujeme
i pedikúru.“

Co tedy udělat, pokud chceme
zajistit péči pro své bližní,
jaký je postup
Je to jednoduché, staãí kontaktovat pracovnice v centru Jesenice. Peãovatelka ze sdruÏení
Most k domovu si sjedná schÛzku s potenciálním
klientem, nebo s jeho rodinou a klientovi nabídne sluÏby, které mÛÏe sdruÏení zaji‰Èovat. Tyto
sluÏby jsou pfiesnû stanoveny „Standardy sociální péãe“. Právû ty fie‰í zavádûní péãe, postup fie‰ení sociální situace atd. Následnû se s klientem
uzavírá smlouva, jejímÏ pfiedmûtem jsou i ceny,
za které se úkony budou provádût. Rozhodnutí
o vyuÏívání peãovatelské sluÏby je pouze na klientovi, nikoliv lékafii, jak si mnoho lidí myslí. Po
uzavfiení dohody následuje v dan˘ch termínech
potfiebná pomoc klientovi.

Proč pomáhá obec
Zjednodu‰enû fieãeno: finanãní prostfiedky
vybírané za sluÏby v souladu s regulací zakotvenou v zákonû 108/2006 rozhodnû nepokryjí
náklady pracovi‰tû peãovatelské sluÏby. Proto je
obãanské sdruÏení závislé na dotaci, která
pokr˘vá ztráty provozu a dále napomáhá
k rozvoji sociálních sluÏeb. Díky dotaci od obce
Psáry se stává peãovatelská sluÏba pro obãany
tohoto regionu jednak dostupná a jednak levnûj‰í, neÏli stanovuje samotná regulace. TakÏe abychom dali pfiíklad: hodinová sluÏba urãitého
v˘konu stojí standardnû 100 korun. Díky dotaci obce na provoz bude pro obãany Psár daná
sluÏba dostupná a bude stát pouze 80 Kã/hod.
K financování sociálních sluÏeb mohou
obãané ãerpat pfiíspûvky na péãi. To jsou peníze, ze kter˘ch se tyto sluÏby hradí. KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ je nemohoucí, má právo poÏádat sociální odbor o mûsíãní pfiíspûvek na péãi. Tento
pfiíspûvek podléhá Ïádosti a schválení revizního lékafie a pohybuje se ve v˘‰i od 2000 do

11 000 korun za mûsíc. A právû z tohoto pfiíspûvku klient hradí na‰e sluÏby.
Pokud nás klient poÏádá, pomÛÏe mu obãanské sdruÏení Most k domovu zajistit potfiebné
formuláfie a poradí mu jak na to - zajistí informaãní sluÏby sociální pomoci. Rozhodnû se lidé
mohou na toto sdruÏení obrátit v jakékoliv
nepfiíznivé sociální situaci. Rádi v‰em pfiinejmen‰ím poradí, jaké jsou moÏnosti fie‰ení.

Navíc je možno zajistit domácí
nouzové volání
Jak funguje?
Obãanské sdruÏení Most k domovu mÛÏe
rovnûÏ zajistit tzv. domácí nouzové volání,
mûsíãní poplatek stojí 250 korun.
SeniorÛm ãi zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm,
ktefií Ïijí v osamûlé domácnosti, hrozí nebezpeãí úrazu a jiná akutní onemocnûní. Zavolat
v tûchto pfiípadech pomoc je pro nû nemoÏné.
Jakákoliv ãasová prodleva v˘raznû sniÏuje
nadûji na úplné uzdravení bez následkÛ, ãi
dokonce mÛÏe zapfiíãinit smrt. Pomoc obãanského sdruÏení spoãívá pfiedev‰ím v prevenci.
Instalace domácího nouzového volání zaji‰Èuje
moÏnost pfiivolání odborné pomoci pouh˘m
zmáãknutím nouzového tlaãítka.
Jak tedy funguje? Do bytu si mÛÏete nechat
nainstalovat jednoduché zafiízení, které tvofií
základní jednotka a tzv. poplachové tlaãítko.
V pfiípadû nouze pak postiÏen˘ stiskne tlaãítko
– b˘vá umístûno na náramku ãi pfiívûsku.
Následnû dojde ke hlasovému spojení
s dispeãerkou, která klientovi zajistí pomoc podle pfiedem dohodnutého postupu.
SluÏba v‰ak není nejlevnûj‰í. V tûchto pfiípadech je nutné zváÏit, co je pro osamûlého ãlovûka dÛleÏité. Peníze, nebo Ïivot?
mk
Kontakt:
PEâOVATELSKÁ SLUÎBA, JESENICE
Budûjovická 303, Jesenice 252 42
Tel.: 73372356 , +420 212 241 136
www.mostkdomovu.cz
PSÁRSKÝ
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INZERCE

INZERCE

CYKLO EMAP PÍSNICE
!! AKCE !! KE KAŽDÉMU
NOVĚ ZAKOUPENÉMU KOLU DOPLŇKY
V HODNOTĚ 500,- KČ ZDARMA !!!
AKCE TRVÁ DO ODVOLÁNÍ.
NEVZTAHUJE SE NA KOLA DĚTSKÁ.
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4, tel.: 261 911 452
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Ot. doba Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá 10-18, So 9-14
od listopadu do února –zimní soboty zavřeno

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií
tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174
servis, služby, vozy: IFA a LIAZ
VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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Příroda kolem nás
Zdej‰í pfiírodní okolí je geologicky velmi starého pÛvodu. Je pomûrnû ploché bez v˘razn˘ch
v˘‰kov˘ch dominant.
V období mlad‰ích prvohor se dostává
k zemskému povrchu velké mnoÏství vyvfielin,
které za ohromn˘ch horotvorn˘ch tlakÛ vytváfiejí tvrdé horniny. V okolí Psár je to Jílovské
pásmo v ‰ífice do 4 km, které jde od Psár pfies
Radlík k jiÏním bfiehÛm Vltavy. V dal‰ím období s dal‰ími vyvfielinami se tvofií známá sázavská Ïula, která sahá aÏ k Jílovskému pásmu,
a kterou známe z lomÛ v Horních PoÏárech.
Tradiãní minulost tvofií tûÏba zlata na Jílovsku. Jejím pozÛstatkem jsou tzv. „sejpy“, které
mÛÏeme vidût podél silnice ze Psár do Jílového
(nad Domovem Laguna). R˘Ïovalo se tehdy
i pfii Záhofianském potoce, kter˘
zaãíná v Dolních Jirãanech
a smûfiuje k Libfii. Na v˘chod od
obce pramenící znám˘ Botiã smûfiuje k PrÛhonicím a ku Praze. Celá
krajina je doposud pÛvabná,
o ãemÏ svûdãí existence chránûné
krajinné oblasti „Pfiírodní park
stfiedních âech“, jejíÏ v˘chodní
hranice zasahují do jihozápadní
ãásti katastru Psáry.
Rostlinstvo této oblasti je urãeno jejím geologick˘m sloÏením
s kombinovan˘m v˘skytem bfiidlic. Vegetace je zde svérázná,
i kdyÏ jinak pestrá. Lesy byly
v minulosti tvofieny hlavnû preferovan˘mi jehliãnany (smrky, borovice). Lesy âeské republiky nyní
mûní skladbu dfievin ve prospûch
smí‰eného lesa (buk, dub, borovice, smrk, místy jedle).
Rekultivace vytûÏen˘ch ploch
u cihelny Tondach je nároãná
a nákladná. âistotu v pfiírodû stále
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hyzdí skládky a odpadky, pfiímé ‰kody na
polích a porostech kromû ru‰ení klidu pÛsobí
bezohlední fiidiãi motorov˘ch vozidel, motocyklÛ a ãtyfikolek i volnû pobíhající psi.
Skladba fauny je typická pro stfiední âechy,
objevují se zde druhy typické pro níÏiny
i vrchoviny: srnãí a ãerná zvûfi (prase divoké),
zajíc, baÏant, koroptev polní, kachna divoká,
holub hfiivnáã. RÛzné druhy zpûvného ptactva
pfieÏívají zimu i u mysliveck˘ch krmn˘ch zafiízení (zvonek, ãíÏek, h˘l obecn˘, dlask, stehlík,
s˘kora koÀadra i modfiinka, kos, zÛstává
i pûnkava). Ze ‰elem ve vût‰í mífie li‰ka obecná,
kuna skalní i lesní, tchofi, vzácnûji lasice hranostaj. MÛÏeme vidût Ïlunu, strakapouda, vzácnû
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se vyskytuje ãern˘ datel lesní, veãer sluka lesní.
BûÏná je straka, ménû jiÏ sojka obecná. Z dravcÛ
mÛÏeme pfii tro‰e ‰tûstí vidût po‰tolky, jestfiába
lesního, krahujce, pochopy, motáka pilicha
a kánû lesní (v zimû kánû rousná). V poslední
dobû hnízdí v okolí nûkolik párÛ ostatní zvûfií
nevítaného krkavce velkého. Na tahu jsou pozorovány volavky popelavé, dále ãápi (vãetnû ãápa
ãerného), bukaã velk˘, ledÀáãek, v jednom roce
i orel mofisk˘. V sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch
letech pozorovali myslivci migrující losy evropské. Ze sov pfieletí i v˘r. Z drobn˘ch ÏivoãichÛ
zmíníme jeÏka v˘chodního, je‰tûrky a slep˘‰e.
Pomûrnû rÛznorodá je i ‰kála hmyzu, mot˘lÛ
denních i noãních. Tetfiívek vymizel ze zdej‰ího
okolí úplnû kolem roku 1960.
Souãasné hospodafiení v‰ak má na stále více
zatûÏované krajinû za následek zmen‰ující se
poãet stanovi‰È pro volnû Ïijící druhy rostlin
a ÏivoãichÛ. DÛsledkem je klesající poãet druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ pro nedostatek pfiirozené
potravy, ztrát potfiebného populaãního
a stanovi‰tního prostoru. Rostoucí autodoprava

a zemûdûlská mechanizace v prÛbûhu celého
roku zpÛsobují hynutí zvlá‰tû mlad˘ch jedincÛ
fauny a pfieru‰ování migraãních koridorÛ. Souãasné hospodafiení s pÛdou a „urbanizace“
nastartovaly i zde naru‰ení odtokov˘ch pomûrÛ
a sníÏení retence vody v krajinû. Na polích zaãínají pfievládat prÛmyslové plodiny (fiepka).
Obnova krajina s odpovídajícími podmínkami pro Ïivot a pokud moÏno napodobením
pÛvodního stavu by mûla b˘t cílevûdomá soustavná a dlouhodobá, odpovídající maximální
moÏné únosnosti osídlení z respektováním krajinného typu zdej‰ího okolí.
Také letos probûhla v˘roãní schÛze myslivcÛ a nechybûla ani bfieznová taneãní zábava.
V souãasné dobû je v MS Borovina celkem 35
myslivcÛ. V dobû, kdy se psal ãlánek, mûlo
sdruÏení i jednoho adepta, kter˘ úspû‰nû sloÏil
myslivecké zkou‰ky a ãekal, aÏ dovr‰í vûku 18
let. Zdej‰í myslivci obhospodafiují svÛj revír
ãítající 1500 ha, z toho je zhruba polovina polí
a polovina lesÛ.
PSÁRSKÝ
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OBECNÍ POLICIE

Spolupráce s Obecní
policií Jesenice
Zpráva o ãinnosti Obecní policie Jesenice pfii
plnûní úkolÛ v obci Psáry – Dolní Jirãany
V období mûsícÛ únor a bfiezen provádûla Obecní policie Jesenice v obci Psáry – Dolní Jirãany pfieváÏnû ãinnost zamûfienou na dohled nad dodrÏováním
pravidel obãanského souÏití a na dodrÏování obecnû
závazn˘ch vyhlá‰ek, popfi. nafiízení obce. Dále plnila
úkoly, kter˘mi se podílela na dohledu na bezpeãnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích i na
ochranû a bezpeãnosti osob a majetku.
Sídli‰tû ·tûdfiík byla lokalita s nejvût‰ím poãtem
proveden˘ch zákrokÛ a úkonÛ.
Napfiíklad: Dne 1. 3. 09 bylo pfiijato telefonické
oznámení ohlednû volnû pobíhajícího psa v perimetru
sídli‰tû ·tûdfiík, poblíÏ kostela. Po pfiíjezdu hlídky OP
se na místû nacházely dvû osoby, které odchyceného
psa stráÏníkÛm pfiedaly. Poté hlídka kontaktovala
majitele, kterému byl pes následnû pfiedán.
Dne 12. 2. 09 bylo pfiijato telefonické oznámení,
t˘kající se volnû pobíhajícího psa ve stejné lokalitû. Po
pfiíjezdu hlídky se stráÏníkÛm podafiilo psa odchytit
a následnû po kontaktování stejného majitele psa pfiedat.

Nejvíce pfiípadÛ, které se v poslední dobû mnoÏí,
je na úseku poru‰ování pravidel obãanského souÏití
§49 odst. 1, písm. b) a c). V obou pfiípadech se jedná
o pfiestupky projednávané na návrh, pokud jsou spáchány mezi osobami blízk˘mi.
Dále stráÏníci provádûli zji‰Èování vrakÛ vozidel,
které bûhem mûsíce bfiezna budou zdokumentovány
a oznámeny OÚ Psáry.
Zákon o pozemních komunikacích zakazuje odstavovat na dálnicích, silnicích a místních komunikacích
kromû jiného silniãní vozidlo, které je trvale technicky nezpÛsobilé k provozu a není opatfieno státní
poznávací znaãkou (registraãní znaãkou) nebo které je zjevnû trvale technicky nezpÛsobilé k provozu.
Takto zákon definuje vrak. Vlastník vraku je povinen
na v˘zvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou mûsícÛ od doruãení
v˘zvy k odstranûní. Pokud tak neuãiní, odstraní
a zlikviduje vrak vlastník této komunikace na náklady vlastníka vraku.
Vedoucí oddûlení OP Jesenice

V pátek dne 20. února
bylo policistům Obvodního oddělení Kamenice nahlášeno vloupání do chaty v katastru obce
Kostelec u Křížku. Přivolaní policisté situaci na místě vyhodnotili a vydali se po stopách, které
nalezli ve sněhu. Ty je dovedly do chaty, kde zadrželi devatenáctiletého mladíka. Byla to však jiná
chata, než ke které původně vyjeli.
Policisté kriminální služby a vyšetřování z Prahy venkov – JIH si mladíka převzali k provedení
dalších úkonů. Muž se kriminalistům přiznal ze spáchání celkem jednatřiceti vloupání, a to nejen
do rekreačních chat, rodinných domů, ale také restaurací, staveb a školy. Pachatel řádil v lokalitě
obcí Kamenice, Jílové u Prahy a okolí. Kradl vše, co mu přišlo pod ruku: měděné trubky, elektroniku, alkohol, cigarety, potraviny, zlato. Škoda nebyla zatím přesně vyčíslena, ale podle prvotních odhadů přesáhne částku sto tisíc korun. Mladík v chatách často jen přespával, aniž by něco odcizil.
Pachatel je policii dobře znám, neboť již v minulosti byl za obdobnou trestnou činnost vyšetřován. Policisté mladíkovi sdělili podezření ze spáchání trestného činu: krádež, vloupání, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody. Je stíhán vazebně. Hrozí mu odnětí svobody ve
výši až tří let.
nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha-venkov
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DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA

Novela důchodového
zákona
byla zvefiejnûna ve Sbírce zákonÛ, ãástka 99
ze dne 21. 8. 2008. Jedná se o zákon
ã. 306/2008 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 155/1995 Sb., o dÛchodovém poji‰tûní ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zákon ã. 582/1991
Sb., o organizaci a provádûní sociálního zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré
dal‰í zákony. âást zákona nab˘vá úãinnosti od
21. 8. 2008, od 1. 1. 2009 i od 1. 1. 2010. Pro
va‰i informovanost je‰tû upozorÀujeme na
zákon ã. 305/2008 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 187/2006 Sb., o nemocenském poji‰tûní, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í
zákony.

Pro v˘poãet dÛchodu pro rok 2009 platí:
Osobní vymûfiovací základ (prÛmûrn˘
v˘dûlek vã. koeficientÛ za léta 1986-2008,tj.
za 23 v˘dûlkov˘ch rokÛ) se hodnotí do ãástky 10 500 plnû, tedy 100 %, do 27 000 Kã
z 30 % a nad 27 000 pouze 10 %.
DÛchod pfiiznan˘ od 1. 1. 2009 a pozdûji
bude ve vût‰inû pfiípadÛ v˘hodnûj‰í neÏ dÛchod
pfiiznan˘ v roce 2008 (a k lednu 2009 nav˘‰en˘ o valorizaci 4,4 %). Koeficienty pro dÛchody pfiiznávané v roce 2009 jiÏ valorizaci obsahují.

INZERCE
Valorizace důchodu
Vláda dne 22. 9. 2008 schválila návrh Ministerstva práce a sociálních vûcí na zv˘‰ení (valorizaci) dÛchodÛ od lednové splátky dÛchodÛ
v roce 2009. Procentní v˘mûra kaÏdého dÛchodu pfiiznaného pfied 1. lednem 2009 se zv˘‰í
o 4,4 %. V˘‰e základní v˘mûry dÛchodu, která
ãinní 2170 Kã, se nezmûní. Cílem navrÏené
úpravy je zv˘‰it dÛchody v zákonem stanoveném
termínu. Podle zákona o dÛchodovém poji‰tûní
se vyplácené dÛchody zv˘‰ily od splátky dÛchodu splatné v lednu. Ke zv˘‰ení dÛchodÛ do‰lo
v mimofiádném termínu podle nafiízení vlády
ã. 211/2008 Sb., o druhém zv˘‰ení v roce 2008,
od splátky dÛchodu v srpnu, kdy byla nav˘‰ena
základní v˘mûra dÛchodu o 470 Kã na 2170 Kã.

Výše přepočítaného koeficientu
pro úpravu v‰eobecného vymûfiovacího
základu na rok 2008 ãiní 1,0942 Kã. Redukãní
hranice pro v˘‰i v˘poãtového základu pro v˘poãet dÛchodÛ pro rok 2009 byly stanoveny takto:

➣ Oprava PC,řešení
problémů se softwarem
➣ Zálohování a záchrana dat
➣ Stavba PC na zakázku
a uprage
➣ Realizace menších sítí
včetně bezdrátových
➣ Zajištění připojení
k internetu

TEL.:604 100 006
PSÁRSKÝ
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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 březnu oslavila narozeniny Karolina Kotková.
• V dubnu oslaví narozeniny Jiří Dewath, Jaroslav Dolanský
a Miroslava Růžičková.
• V květnu oslaví narozeniny Jaroslav Rak, Olga Babková,
Miroslav Krejčí a Marie Benešová.
Všem oslavenkyním a oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví, štěstí i lásky.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
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.

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.
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28. 3. – 26. 4. 2009
VELIKONOCE
Komorní v˘stava ve vestibulu muzea pfiipomene nejkrásnûj‰í svátky jara.
Pfiipravujeme:
29. 5. – MUZEJNÍ NOC
Zveme vás na prohlídku v‰ech muzejních
expozic v netradiãním ãase a s netradiãním
programem od 19.00 do 24.00 hodin

PSÁRSKÝ
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Dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás, fie‰ení
najdete na stranû 31. Tentokráte jsme pro vás
vybrali jednu grafickou – matematickou a pak
jednu na námût rohy a parohy. V té máte urãit,
kterému zvífieti patfií rohy nebo parohy. Tak
s chutí do toho.

Spojte body jedním
tahem tak, aby obrazec vytvofiil krychli (s
úhlopfiíãkou v‰ech tfií
viditeln˘ch stran)

jich znáte také urãitû hodnû.
• Jen mi, kmotfie Petfie, toho vepfie nepfiepepfiete. Jestli mo toho vepfie, kmotfie Petfie, pfiepepfiíte, pak si toho vepfie, kmotfie Petfie,
snûzte sám.
• Tfii tisíce tfii sta tfiicet tfii stfiíbrn˘ch kfiepelek
letûlo pfies tfii tisíce tfii sta tfiicet tfii stfiíbrn˘ch
stfiech.
• Na‰e lomenice je ze v‰ech lomenic ta nejlomenicovatûj‰í.
• Drbu vrbu.
• Já rád játra, ty rád játra.
• ¤ek fiek, kolik je v ¤ecku fiek.

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

Dopisy, pohledy

Urãete, která zvífiata z následujícího seznamu zdobí nakreslené rohy nebo parohy: antilopa, beran,
danûk, jelen, kamzík, los, muflon, sob, srnec.

JAZYKOLAMY
·patnou dikci (mluvu) lze zlep‰it tréninkem,
k nûmuÏ bezesporu patfií jazykolamy. Zpoãátku je nutno proná‰et tyto fiíkanky velmi
pomalu a jasnû, zejména v místech, s nimiÏ
se jazyk „pere“. Pak se zaãnou fiíkat rychleji a nakonec velmi rychle nûkolikrát za
sebou. Uvádíme nûkteré jazykolamy, ale sami

Dostáváte a pí‰ete je‰tû soukromé dopisy?
I v dne‰ní dobû sice najdete ve sv˘ch schránkách dopisy, ale spí‰e je to vyúãtování za plyn,
elektfiinu, v˘pis z banky, sloÏenky… A místo
klasick˘ch dopisÛ voláme mobilem, posíláme
SMS, majlujeme. Je‰tû tak sem tam se objevují podhledy k VánocÛm, VelikonocÛm
a z dovolené. A v tomto pfiípadû je to asi také
proto, abychom se pochlubili, Ïe jsme byli tfieba na horách nebo u mofie.
Vondrou‰ovi nav‰tívili nádhernou PafiíÏ a poslali
ãtyfii pohledy: dûdovi, ‰vagrovi, str˘ci
a bratranci. Str˘c a dûda Ïijí na Moravû.
Obchodník z Plznû mûl na pohledu Louvre,
praÏsk˘ ‰vagr zase slavnou Eiffelovku. Dûda
bydlí v Ostravû, v Brnû kuchafi. Na dûdovû
pohledu nebyl Vítûzn˘ oblouk. Kde bydlí úãetní? Obrázek Montmartru dostal str˘c nebo stavitel? Urãete povolání, bydli‰tû a druh pohledu,
kter˘ kaÏd˘ z pfiíbuzn˘ch obdrÏel.
PSÁRSKÝ
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RECYKLACE SPOTŘEBIČŮ

ASEKOL snižuje od 1. 4. 2009
recyklační příspěvky u dalších
15 druhů elektrozařízení
SpotfiebitelÛm do konce roku ASEKOL u‰etfií
pfiibliÏnû milion korun.
Neziskov˘ kolektivní systém ASEKOL, kter˘
organizuje zpûtn˘ odbûr a recyklaci vyslouÏil˘ch
elektrozafiízení, s platností od 1. dubna 2009 opût sniÏuje recyklaãní pfiíspûvky, tentokrát u 15 druhÛ elektrospotfiebiãÛ. Jedná se jiÏ o ‰esté sníÏení pfiíspûvkÛ
za necelé ãtyfii roky fungování spoleãnosti ASEKOL.
SníÏení pfiíspûvkÛ za historická elektrozafiízení (tzv.
PHE) se t˘ká zejména elektrozafiízení ze skupiny
4 (spotfiební elektronika). Redukce se doãkaly napfiíklad audiozesilovaãe a zejména hudební nástroje, jako
jsou elektrické kytary, klávesové nástroje nebo hudební aparatury. „V prÛmûru do‰lo ke sníÏení pfiíspûvkÛ
u vybran˘ch spotfiebiãÛ o 44 %. Od poãátku fungování kolektivního systému ASEKOL jsme uÏ pfiíspûvky
sníÏili u více neÏ sto dvaceti elektrozafiízení. Za pfiedpokladu, Ïe v roce 2009 bude uvedeno na trh stejné
mnoÏství v˘robkÛ jako v roce 2008, u‰etfií spotfiebitelé na pfiíspûvcích na recyklaci pfiibliÏnû jeden milion
korun,“ fiíká jednatel spoleãnosti ASEKOL Jan Vrba.
V˘‰e pfiíspûvku u konkrétního spotfiebiãe závisí na
tom, jak finanãnû nároãná je jeho recyklace. Napfiíklad
k cenû velké televize zaplatí spotfiebitel recyklaãní
pfiíspûvek ve v˘‰i 200 Kã, zatímco k mobilnímu telefonu pouhou korunu. ASEKOL je nezisková organiElektrozafiízení

Komba nad 80 W, aktivní reproboxy a subwoofery,
elektronická piana, zvukové procesory (ekvalizéry)
nad 19“, powermix pulty
Komba od 15 W do 80 W, pasivní reproboxy
a subwoofery, syntezátory, zvukové procesory
(ekvalizéry) do ‰ífiky 19" vãetnû, mixáÏní pulty,
zesilovaãe pouze pro hudební produkci
Elektrické kytary
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zace, která potfiebuje jen takové mnoÏství finanãních
prostfiedkÛ, které pokryjí sbûr, dopravu a recyklaci
vyfiazen˘ch elektrozafiízení tak, jak to vyÏaduje zákon
a ochrana Ïivotního prostfiedí.
ASEKOL v loÀském roce vybral 12 927 tun elektroodpadu. Ve srovnání s rokem 2007 tak dosáhl 41%
nárÛstu. „Právû nárÛst mnoÏství odebran˘ch elektrozafiízení umoÏÀuje pfiíspûvky sniÏovat,“ upozorÀuje
Vrba. V leto‰ním roce má ASEKOL v plánu vybrat
více neÏ 15 500 tun elektrozafiízení, coÏ je asi 1,5 kg
na obyvatele âR.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost,
která provozuje kolektivní systém zpětného
odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005
byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního
prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný
odběr historických elektrozařízení v oblastech
výpočetní, telekomunikační a kancelářské
techniky, spotřební elektroniky, hraček
a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny
3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy
o zřízení míst zpětného odběru s více než
3000 městy a obcemi a 2352 opravnami
a prodejnami elektro. Provozovaných 9362
sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL
nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR.
PÛvodní recyklaãní
pfiíspûvek (PHE)
v Kã/ks

Recyklaãní pfiíspûvek
(PHE) v Kã/ks
s platností od 1. 4. 2009
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ORIGAMI

7. část: skládáme tulipán

Jak zaãít?
1. Zaãneme ãtvercem, jak je znázornûno na obrázku 1-2.
2. Vzniklé kapsy rozloÏíte ( obrázek 3-4).
3. Pak ohnete nejprve pfiední stranu i zadní horní okraje (nákres 5T) a potom okraje spodní tak,
Ïe se sloÏené horní i dolní okraje pfiekr˘vají (nákres 6T).
4. Vrchním otvorem mÛÏete prsty listy tulipánu rozevfiít (nákres 7T).
I pfii skládání tulipánu je velmi pûkné, kdyÏ se skládá z jemného barevného papíru (staãí poprosit
o jeden arch v kvûtináfiství), poti‰tûného tfieba kvûtinov˘mi vzory.
Pfií‰tû: budeme pokraãovat od tulipánu ke svlaãci a kvûtu se ãtyfimi okvûtními lístky. Tedy na jafie
– samé kytiãky.

¤e‰ení – Hory, hory (únor 2009)
Matûj
Du‰an
Filip
Burda
Fiala
Ma‰ek
Dachstein
Matterhorn Chamonix
Zbraslav
Radotín
Roztoky

René
·íma
Tyroly
Praha 4

Karel
Kuãera
Gstaad
Chuchle

¤e‰ení ze strany 29 A 32
¤e‰ení sudoku:

¤e‰ení kfiíÏovky: Slunko
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Rohy a parohy:
(1-9) danûk, antilopa,
sob, los, srnec, jelen,
muflon, kamzík, beran.
Grafická hádanka:
viz obrázrk.
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
VÝHERNÍ
LÍSTEK

ZVÍŘE

KERAMICKÁ
TVÁRNICE

LAVOR

SPOJKA

DĚTSKÝ
POZDRAV

SOUVISEJÍCÍ
S LODÍ

LÉČKY
LOVCŮ

CHLAPECKÉ
ZÁJMENO
JMÉNO

ZÁJMOVÉ
SDRUŽENÍ

LOMOZ

PŘEDLOŽKA
SOUZVUK
TÔNŮ
SHLUK
ROSTLIN

MUŽSKÉ
JMÉNO
SCHNOUT
NA
POVRCHU

5
SBOHEM
SPORTOVNÍ
VÝRAZ

1

ZKRATKA
NÁRODNÍ
KNIHOVNY
SOUBOJ

HORKA

MPZ
ŠVÝCARSKA

HLODAVEC
ZEMINA NA
KOŘENECH
SOUPEŘ

ROZHODČÍ
OLYMPIJSKÉ
HRY
CHEM.ZN.
KYSLÍKU
VŠE
V POŘÁDKU

ZKRATKA
SMLOUVY
O DÍLO

DUTÁ MÍRA
CESTA
LETADLEM

3

6 ZDE
PLOŠNÁ
MÍRA

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
HLAS OVCE
VZÁCNÉ
DŘEVO
CHEM.ZN.
URANU

2

NEBE

SILNÉ
PROVAZY

BÁJNÝ
KNÍŽE

4

HRA
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