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Stránka 1

SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé,
psát o tom, že rok zase utekl jako voda, je snad úplně
zbytečné, ale faktem je, že Vánoce se přiblížily velice rychle, a tak nám všem nezbývá, než se pustit opět do vánočního shonu a novoročních předsevzetí.
Než se tak stane, chtěla bych vám připomenout, hlavně dětem, že se na stránkách „pro zábavu“ mohou setkávat s různými rébusy, které nezaškodí řešit, protože mnohé hádanky a úkoly vám mohou pomoci při přijímacích
zkouškách. Jedná se především o logické problémy, a těch
přece není nikdy dost!
Chtěla bych také upozornit na to, že Psárský zpravodaj má přinést občanům rovněž zprávy ze zastupitelstva i z rady, v nichž se dočtete, co se v obci chystá, co
proběhne, i co se už uskutečnilo. Protože to považujeme za důležité, zařazujeme
zápisy z rady i ze zastupitelstva do přední části Zpravodaje.
Přestože není časopis nafukovací, snažíme se, abyste v něm pokaždé našli něco
zajímavého i poučného.
Paní inženýrce Zahradníkové moc děkuji za dopis – reakci na článek o jejich
chatě. Přeji vám hodně pohody o svátcích.
Ale abych byla spravedlivá, mnoho čtenářů přeje pěkné Vánoce, pravidelně mi
píšou a zdraví myslivci,… a ještě bych mohla pokračovat ve výčtech jednotlivců.
Všem vám přeji plno klidu, věřte, že to hádání a zlobení se nestojí vůbec za nic,
buďte nad věcí, a hlavně mějte se rádi. S tím souvisí i zdraví nejen vaše, ale i vašich
blízkých. Tak ať je to v nadcházejícím roce zase o něco lepší.
Pěkné svátky plné pohody
Monika Kábová
● paragrafy ● zákony ● na poslední chvíli ● paragrafy ● zákony ●
• Máte poslední možnost vyměnit řidičské průkazy!!!, podrobnosti se dočtete
na následujících stránkách Zpravodaje.
• Pokud jste léta v invalidním důchodu a dosáhli jste důchodového věku, požádejte ČSSZ o starobní důchod. Žádost s vámi sepíše Okresní správa sociálního
zabezpečení, do níž spadáte podle místa svého trvalého pobytu. Plný invalidní
důchod se na rozdíl od částečného invalidního důchodu započítává jako
náhradní doba pojištění – není tedy vyloučeno, že váš starobní důchod bude
vyšší než stávající. Po provedeném přepočtu vám správa sociálního zabezpečení bude vyplácet sice jeden důchod, ale ten, který bude finančně výhodnější.
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ZE ZASTUPITESLTVA OBCE
Usnesení č. 6-2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Psáry konaného
dne 23. 9. 2009 v 18:00 hodin na
Obecním úřadu, Pražská 137,
252 44 Psáry
USNESENÍ č. 35/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Ruší
Jednací řád Zastupitelstva obce Psáry ze dne
13. 12. 2006.
II. Schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva obce Psáry (viz
příloha usnesení).
USNESENÍ č. 36/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Neschvaluje
odvolání starostky Jany Valáškové z funkce.
USNESENÍ č. 37/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Stanoví
počet uvolněných zastupitelů na 2 dle §84
odst. 2, písm. m).
lI. Stanoví
ve funkci dlouhodobě uvolněného místostarosty Lucii Kubalošovou od 1. 10. 2009.

mětem smlouvy je prodej pozemku parc.
č. 141/50, k.ú. Dolní Jirčany, za cenu celkem 193 200 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 40/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s bezúplatným převodem pozemků parc.
č. 1116, k.ú. Psáry, a parc. č. 589/22,
k. ú. Dolní Jirčany, které jsou ve vlastnictví
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Obce Psáry.
USNESENÍ č. 41/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 –
požární řád Obce Psáry.
USNESENÍ č. 42/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Neschvaluje
návrh, že na žádost zastupitele mu bude
poskytnuta audionahrávka do 14 dnů od
uveřejnění písemného zápisu.

USNESENÍ č. 38/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
2. rozpočtové opatření obce Psáry na rok
2009 – navýšení o 269 634 Kč.

starostka
Jana Valášková

USNESENÍ č. 39/6-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a Pavlem Janebou (kupující). Před-

„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.“

člen zastupitelstva
Václav Novák

místostarostka
Lucie Kubalošová
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Z RADY OBCE
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 21 -2009 konaného dne 14. záfií 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 110/21-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a Kámen Zbraslav, s.r.o. (prodávající).
Pfiedmûtem smlouvy je dodávka pfiírodního
drceného kameniva – 700 t za 131 792,50 Kã,
coÏ bude ãerpáno a placeno prÛbûÏnû dle
potfieby obce.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této kupní smlouvy.
RO Usnesení ã. 111/21-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o v˘pÛjãce mezi Obcí Psáry
(vypÛjãitel) a EKO-KOM, a.s. (pÛjãitel). Pfiedmûtem smlouvy je bezplatné pÛjãení 10 ks
odpadov˘ch nádob na separovan˘ odpad.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o v˘pÛjãce.
RO Usnesení ã. 112/21-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od firmy
Arbonet, s.r.o., jejímÏ pfiedmûtem je kácení
a bezpeãností ãi redukãní fiezy na topolech
k vodárnû Tondach, u areálu b˘valého JZD,
vedle vedení el. napûtí a pfied ã.p. 57 v Psárech
ze cenu 69 020 Kã.
RO Usnesení ã. 113/21-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s vnitfiní smûrnicí - plán zimní údrÏby místních komunikací pro Obec Psáry.
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RO Usnesení ã. 114/21-2009
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. 22 -2009 konaného dne 29. záfií 2009
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 115/22-2009
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/ manÏelÛm Strnadov˘m – pozemek parc.
ã. 465/352, k.ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 116/22-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od spol. Ekolamp, s. r. o., na nákup kontejneru AVIA a ruãního nízkozdviÏného vozíku do sbûrného dvora za cenu celkem 40 519 Kã.
RO Usnesení ã. 117/22-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od Bedfiicha
Málka - opravy vozovky na opravu asfaltového
povrchu v ul. Pod Strání a v ul. Akátová za cenu
68 460 Kã s DPH.
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Z RADY OBCE
RO Usnesení ã. 118/22-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s upraven˘mi podmínkami Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na typov˘ projekt – Czech
POINT- upgrade Kontaktního místa, které byly
schváleny usnesením zastupitelstva obce
ã. 15/2-2009.
RO Usnesení ã. 119/22-2009
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. 23-2009 konaného dne 12. fiíjna
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 120/23-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od
Ing. Tomá‰e Kopfiivy na zapracování pasportu
vefiejného osvûtlení do pasportu místních
komunikací obce za cenu 18 000 Kã.
RO Usnesení ã. 121/23-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o spolupráci a o finanãním pfiíspûvku stavebníka ve v˘‰i 805 400 Kã mezi Obcí
Psáry a Staving Olomouc, s.r.o., - pozemky

parc. ã. 161/80, 161/81, 161/82, 161/83,
k.ú. Psáry.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 122/23-2009
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/ Staving Olomouc, s.r.o., – pozemky parc.
ã. 161/80, 161/81, 161/82, 161/83, k.ú. Psáry.
RO Usnesení ã. 123/23-2009
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/ manÏelÛm Krãmáfiov˘m – parc. ã. 29/1,
k.ú. Psáry.
RO Usnesení ã. 124/23-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zasláním v˘zvy k pfiedloÏení nabídky dle
metodiky obce a v souladu s metodikou
SFÎP pro zadávání vefiejn˘ch zakázek. Pfiedmûtem v˘zvy je pfiíprava a zpracování vefiejné zakázky malého rozsahu na sluÏby- „Technick˘ dozor pfii realizaci stavby Psáry –
v˘stavba âOV II.etapa, IS vodovod
a kanalizace“.
II. Souhlasí
se zasláním v˘zvy k pfiedloÏení nabídky dle
metodiky obce a v souladu s metodikou SFÎP
pro zadávání vefiejn˘ch zakázek. Pfiedmûtem
v˘zvy je vefiejná zakázka malého rozsahu na
sluÏby- dokumentace pro provedení stavby na
akci „Psáry-v˘stavba âOV II. etapa, IS vodovod
a kanalizace“.
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Z RADY OBCE
RO Usnesení ã. 125/23-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
S proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

maãního systému obce Psáry za cenu 35 000
bez DPH a cenovou nabídku na návrh mobiliáfie a informaãního systému obce Psáry za cenu
35 000 Kã bez DPH.

starostka
Jana Valá‰ková

RO Usnesení ã. 129/24-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
rezignaci pfiedsedy komise sportovní a zájmové
ãinnosti Milana Váchy.
II. Ru‰í
komisi sportovní a zájmové ãinnosti.

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. 24-2009 konaného dne 26. fiíjna
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 126/24-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SK
âechoslovan Dolní Jirãany (pfiíjemce) ve v˘‰i
5000 Kã. Pfiíspûvek byl pouÏit na uspofiádání
drakiády.
RO Usnesení ã. 127/24-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
hodnotící komisi na vefiejnou zakázku malého
rozsahu - technick˘ dozor investora na akci
„Psáry-v˘stavba II. etapy âOV, IS vodovod
a kanalizace“ ve sloÏení: JUDr. Josef Podlaha,
Pavel Otruba, Petr Nosek a náhradníci Ing. Jifií
Janata, Ing. Monika Kriegsmanová, Ing. Miroslav Vítkovsk˘.

RO Usnesení ã. 130/24-2009
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.“

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

RO Usnesení ã. 128/24-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏenou cenovou nabídkou od spol.
FACT, s.r.o., na anal˘zu mobiliáfie a infor-
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Z OBCE

Co se v obci udělalo
od 15. 9. 09. do 15. 11. 09

V tomto období byly vykonány práce vût‰ího rozsahu,
jmenovitû:

 vyfiezání náletÛ, sekání travin a odvoz na stráni od ·tûdfiíka do Psár vlevo podél
hlavní silnice o v˘mûfie 8514 m2,

 odvedení de‰Èové vody z ul. Javorová Ïlabov˘m korytem do nové vpusti a s
tím spojené terénní úpravy ve styku ul. Javorová a K Junãáku, pfiemístûní „cityblokÛ“ zamezujících vjezd vozidel,

 úprava propadlé zámkové dlaÏby nájezdu do matefiské ‰koly,

 probûhla druhá etapa opravy cest, která se pfieváÏnû t˘kala sbûrn˘ch komunikací z chatov˘ch oblastí po‰kozen˘ch pfii pfiívalov˘ch de‰tích. Spotfiebováno
bylo 40 t kamene a 30 t asfaltového recyklátu na povrchy za studena, dále byla
provedena dal‰í oprava ãásti ulic Nad Strání, Pod Strání a Akátová,

 probûhlo poslední leto‰ní sekání travin podél v˘znamn˘ch komunikací, plochy
u hfii‰tû v Dolních Jirãanech, u rybníãku v Dolních Jirãanech a cesta ke hfibitovu v Psárech, dále probûhlo ãi‰tûní chodníkÛ,

 byly provedeny profiezy kfiovin u památn˘ch míst a podél pfiístupov˘ch komunikací do chatov˘ch oblastí.

Ing. Miroslav Vítkovsk˘
6. 11. 2009
PSÁRSKÝ
PROSINEC 2009
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Městský úřad
Černošice informuje
1. Informace odboru dopravy
o bodovém hodnocení řidičů
Na silnicích není vÏdy zcela bezpeãno, a to pﬁedev‰ím kvÛli nezodpovûdn˘m ﬁidiãÛm. Chvilka
nepozornosti mÛÏe zaﬁadit i jinak bezproblémové
ﬁidiãe mezi ty, kteﬁí se dopustí chyby. Pro osvûÏení pamûti, ale i jako varování, berte proto následující ﬁádky o bodovém hodnocení ﬁidiãÛ.
Souãasn˘ systém bodového hodnocení byl v âR
zaveden 1. ãervence 2006 zákonem ã. 411/2005 Sb.,
kter˘ novelizoval zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch
zákonÛ (zákon o silniãním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru fiidiãÛ obecním úfiadem obce
s roz‰ífienou pÛsobností do 5 pracovních dnÛ ode dne,
kdy je mu doruãeno pravomocné rozhodnutí nebo
oznámení o pravomocnû uloÏené sankci za poru‰ení
vybran˘ch povinností fiidiãe motorového vozidla.
Dopustí-li se fiidiã jedním skutkem více pfiestupkÛ
nebo trestn˘ch ãinÛ, zaznamenají se body pouze za
nejzávaÏnûj‰í z nich. Body se zaznamenávají jen do
celkového poãtu dvanácti, po dosaÏení tohoto poãtu
úfiad neprodlenû vyzve fiidiãe k odevzdání fiidiãského
prÛkazu do 5 dnÛ po doruãení v˘zvy. Uplynutím této
lhÛty dochází k pozbytí ﬁidiãského oprávnûní
i v pfiípadû, Ïe fiidiãsk˘ prÛkaz není odevzdán.
¤idiãsk˘ prÛkaz vydan˘ cizím státem nebo fiidiãsk˘ prÛkaz Evropsk˘ch spoleãenství se neodevzdává,
ale jeho drÏitel po dosaÏení 12. bodu pozb˘vá na dobu
jednoho roku oprávnûní fiídit motorové vozidlo na území âeské republiky. Tato skuteãnost je sdûlena jak
fiidiãi, tak i orgánu státu, kter˘ fiidiãsk˘ prÛkaz vydal.
Vrácení ﬁidiãského oprávnûní
O vrácení fiidiãského oprávnûní je fiidiã oprávnûn
poÏádat po jednom roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu ãinnosti spoãívající v zákazu fiízení motorov˘ch vozidel uloÏen˘ v trestním nebo pfiestupkovém
fiízení. Podmínkou vrácení fiidiãského oprávnûní je
prokázání odborné zpÛsobilosti. Dnem vrácení fiidiãského oprávnûní podléhá fiidiã novému bodovému hod-
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nocení; v‰echny body se odeãtou a poãítají se znovu
od nuly. Pokud fiidiãi 12 kalendáfiních mûsícÛ od naposledy zaznamenan˘ch bodÛ není uloÏena dal‰í pravomocná sankce, kvÛli níÏ jsou zaznamenány body,
odeãtou se 4 body z celkového poãtu dosaÏen˘ch
bodÛ. Po dal‰ích dvanácti kalendáfiních mûsících se
odeãtou dal‰í 4 body, po tfietích dvanácti kalendáfiních
mûsících se odeãtou body zb˘vající.
LhÛty pro odeãtení bodÛ nebûÏí po dobu uloÏeného trestu nebo po dobu sankce zákazu ãinnosti spoãívající v zákazu fiízení motorov˘ch vozidel udûleného
v trestním nebo pfiestupkovém fiízení. Odeãtení bodÛ
úfiad zaznamená do 3 pracovních dnÛ po vzniku nároku. ¤idiãi není moÏné odeãíst 4 body v pfiípadû, Ïe
dosáhl dvanácti bodÛ. Od 1. 9. 2008 se fiidiãi odeãítají 3 zaznamenané body také v pfiípadû, kdy pfiíslu‰nému obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností
doloÏí, Ïe se podrobil ‰kolení bezpeãné jízdy ve stfiedisku bezpeãné jízdy. Takto v‰ak lze odeãíst body nejv˘‰e jedenkrát za kalendáfiní rok.
·kolení bezpeãné jízdy se nemohou podrobit fiidiãi,
ktefií mají zaznamenáno více neÏ 10 bodÛ nebo se
dopustili jednání hodnoceného více neÏ 5 body ke dni
absolvování ‰kolení. Více informací o odeãtu 3 bodÛ je
obsahem ustanovení v § 123e, zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách
nûkter˘ch zákonÛ (zákon o silniãním provozu). Body do
bodového hodnocení fiidiãÛ se evidují nejen u obãanÛ
(fiidiãÛ) âeské republiky, ale i u cizích státních pfiíslu‰níkÛ (ti se dle dosavadních v˘sledkÛ podíleli na celkovém poãtu bodovan˘ch fiidiãÛ témûfi 11 procenty).
Aktuální stav bodového konta
¤idiã mÛÏe proti záznamu bodÛ uplatnit námitky.
Informace o zmûnû a aktuálním stavu bodÛ nejsou
fiidiãi oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostfiednictvím on-line informaãního systému (internetu).
Aktuální stav bodového konta lze zjistit podáním
Ïádosti na pfiíslu‰ném obecním úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností nebo na kontaktních místech
vefiejné správy (Czech POINT).
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Hﬁí‰níkem je kaÏd˘ desát˘ ﬁidiã
Obecními úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností bylo
k 31. ãervenci 2009 leto‰ního roku v centrálním registru fiidiãÛ evidováno 629 969 fiidiãÛ, ktefií se dopustili
pfiestupku (trestného ãinu) zapoãítávaného do bodového hodnocení fiidiãe, coÏ odpovídá 9,75 % z celkového poãtu registrovan˘ch fiidiãÛ. Pfiestupku se tedy
dopustil témûfi kaÏd˘ desát˘ fiidiã. Struktura nejãastûj‰ích pfiestupkÛ se bûhem doby zavedení bodového
systému v âeské republice nijak zásadnû nemûní.
V následující tabulce je uveden pfiehled jednání ve
zkráceném znûní, poãet bodÛ a procentuální podíl na
v‰ech pfiestupcích a trestn˘ch ãinech:
1. Pfiekroãení pfiedepsané rychlosti
v obci o ménû neÏ 20 km/h
2 25,2 %
2. Poru‰ení povinností vypl˘vajících ze
zákazové ãi pfiíkazové znaãky
1 17,1 %
3. Poru‰ení povinnosti b˘t za jízdy pfiipoután
ãi uÏít ochrannou pfiilbu
2 15,8 %
4. Poru‰ení ustanovení o osvûtlení
vozidla
1 7,3 %
5. Pfiekroãení pfiedepsané rychlosti v obci
o 20 km/h a více
3
6,6 %
6. DrÏení telefonu v ruce nebo jin˘m
zpÛsobem pfii fiízení vozidla
3 5,6 %
7. Pfiekroãení pfiedepsané rychlosti mimo obec
o ménû neÏ 30 km/h
2 5,5 %
8. OhroÏení pod vlivem návykové látky ve
stavu vyluãujícím zpÛsobilost
7 5%
9. ¤ízení motorového vozidla bez pfiíslu‰ného
fiidiãského oprávnûní
7 2,3 %
10. Pfiekroãení pfiedepsané rychlosti mimo obec
o více neÏ 30 km/h
3 1,9 %
Ostatní
10,2 %
Mgr. Pavel Jufiica,
vedoucí odboru dopravy
* * *
2. Rozšíření hodin pro veřejnost
na pracovištích MěÚ Černošice
(zkušební provoz září – prosinec 2009)
Na základû vyhodnocení prÛzkumu spokojenosti
obãanÛ se sluÏbami mûstského úfiadu rozhodlo vedení mûsta o spu‰tûní zku‰ebního provozu roz‰ífiení
hodin pro vefiejnost na vybran˘ch pracovi‰tích Mûstského úfiadu âerno‰ice.

Hodiny pro veﬁejnost se prodluÏují v pondûlí do
18.00 a v pátek od 7.00 na vybran˘ch pracovi‰tích
(viz úpln˘ pfiehled). Po 3 mûsících zku‰ebního provozu bude v prosinci 2009 vyhodnoceno vyuÏívání
této roz‰íﬁené sluÏby a od ledna 2010 dojde buì
k trvalé zmûnû, nebo bude projekt upraven ãi
v pﬁípadû nevyuÏívání i zastaven.
Pfiipomínáme, Ïe i v tûchto roz‰ífien˘ch hodinách
pro vefiejnost na pracovi‰ti Podskalská 19, Praha 2, je
moÏné si pfiedem objednat pofiadové ãíslo na urãitou
hodinu prostfiednictvím webov˘ch stránek mûsta –
www.mestocernosice. cz, odkaz objednávání klientÛ,
kde také najdete aktuální informace o hodinách pro
vefiejnost jednotliv˘ch pracovi‰È, pfiípadná omezení
ãinnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také moÏnost sledovat pofiadí ve frontû a rychlost odbavení.
Roz‰íﬁené hodiny pro veﬁejnost –
pracovi‰tû âerno‰ice – stav k záﬁí 2009
ZKU·EBNÍ PROVOZ vybran˘ch pracovi‰È ZÁ¤Í
– PROSINEC (pondûlí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pátek
sobota

8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
7:00 - 11:30
8:00 – 10:00

Pokladna
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pátek

8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:00 - 11:30
7:00 - 11:30

Správní odbor (ovûﬁování listin a podpisÛ)
pondûlí
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
úter˘
8:00 - 11:30
stfieda
8:00 -11:30 a 12:30 - 17:00
ãtvrtek
8:00 - 11:30
pátek
7:00 - 11:30
Odbor investic a správy majetku
(pouze vydávání v˘pisÛ z CzechPOINT)
pondûlí
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
úter˘
8:00 - 11:30
PSÁRSKÝ
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stfieda
ãtvrtek
pátek

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:00 - 11:30
7:00 - 11:30

V‰echny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního fiádu, odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví, odbor Ïivotního prostfiedí, odbor
dopravy, odbor kanceláfi starosty a kanceláfi tajemníka, zb˘vající pracovi‰tû odboru investic a správy
majetku a finanãního odboru) úfiadují pro vefiejnost
v základní dobû, a to:
pondûlí, stﬁeda
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Roz‰íﬁené hodiny pro veﬁejnost – pracovi‰tû
Podskalská – stav k záﬁí 2009
ZKU·EBNÍ PROVOZ vybran˘ch pracovi‰È
ZÁ¤Í – PROSINEC
(pondûlí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna
pondûlí
8:00 - 18:00
úter˘
8:00 - 15:00
stfieda
8:00 - 17:00
ãtvrtek
8:00 - 15:00
pátek
7:00 - 12:00
Pokladna
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pátek

8:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 17:00
8:00 - 12:00
7:00 - 12:00

Odbor dopravy (registr ﬁidiãÛ, registr vozidel)
pondûlí
8:00 - 18:00
úter˘
8:00 - 12:00
stfieda
8:00 - 17:00
ãtvrtek
8:00 - 12:00
pátek
7:00 - 12:00
Správní odbor – oddûlení správních ãinností
(obãanské prÛkazy, cestovní doklady, evidence
obyvatel, matrika)
pondûlí
8:00 - 18:00
úter˘
8:00 - 12:00
stfieda
8:00 - 17:00
ãtvrtek
8:00 - 12:00
pátek
7:00 - 12:00
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Odbor Obecní Ïivnostensk˘ úﬁad
pondûlí, stfieda
8:00 - 17:00
úter˘, ãtvrtek, pátek 8:00 - 12:00
V‰echny ostatní odbory (odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví, odbor Ïivotního prostfiedí, odbor kanceláfi starosty a kanceláfi tajemníka, zb˘vající pracovi‰tû správního odboru a odboru dopravy – napfi. pfiestupky) úfiadují pro vefiejnost v základní dobû, a to:
pondûlí, stﬁeda
8:00 - 17:00
Telefony – spojovatelky jednotliv˘ch pracovi‰È:
221 982 111 – spojovatelka úfiadu v Podskalské 19,
Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úfiadu v âerno‰icích pro
pracovi‰tû Riegrova i Karl‰tejnská
251 641 183 – technické sluÏby Topolská 660
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kanceláfi starosty,
jana.ullrichova@mestocernosice
* * *
3. Elektronizace veřejné správy - datové
schránky a strukturální fondy
V tomto pokračování seriálu podáváme formou virtuálního rozhovoru
aktuální informace o datových schránkách. Zmíníme se rovněž o problému
čerpání dotací ze strukturálních fondů.
Otázka: BlíÏí se termín 1. listopadu, kdy budou
aktivovány povinnû zfiízené datové schránky pfiíslu‰n˘ch subjektÛ podle zákona, bez ohledu na to, zda subjekty se schránkou pracují. Jaká je situace
v âerno‰icích?
Odpovûì: Datová schránka MùSTO âERNO·ICE, jako schránka orgánu vefiejné moci, byla aktivována 14. 10. 2009 a propojena s elektronickou spisovou sluÏbou. Od tohoto okamÏiku je moÏno zasílat do
schránky datové zprávy.
Otázka: Proã byla aktivace odkládána aÏ na fiíjen?
Je snad pouÏívání datové schránky tak sloÏité?
Odpovûì: UÏivatelské prostfiedí datové schránky,
pfiístupné prostfiednictvím internetového prohlíÏeãe
z adresy http://www.datoveschranky.info/, je velmi
jednoduché, uÏivatelsky pfiíjemné a intuitivní. UÏivatel si velmi rychle na prostfiedí zvykne, kromû toho
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je moÏno nastavit upozornûní na do‰lou datovou zprávu e-mailem nebo SMS. Zamûstnanci mûsta v‰ak toto
rozhraní pouÏívat nemohou. Mûsto provozuje povinnû elektronickou spisovou sluÏbu, která zaji‰Èuje
komunikaci s datovou schránkou, jejímÏ prostfiednictvím je nutno pfiijímat a odesílat po‰tu. Nebylo proto moÏné aktivovat datovou schránku jiÏ v ãervenci,
kdy starosta mûsta obdrÏel pfiístupové údaje. Spisovou sluÏbu bylo nutno roz‰ífiit o potfiebné programové moduly, pofiídit certifikáty a zajistit ‰kolení
zamûstnancÛ pracujících se spisovou sluÏbou. Celkové náklady na propojení pfiesáhly 200 tis. Kã
a zprovoznûní v testovacím reÏimu se neobe‰lo bez
problémÛ. Teprve po otestování komunikace se spisovou sluÏbou bylo moÏno datovou schránku aktivovat.
Otázka: Proã muselo mûsto vynakládat vlastní
prostfiedky, kdyÏ provoz datov˘ch schránek by mûl prostfiedky mûsta naopak ‰etfiit a tzv. „legislativní upgrade“ spisov˘ch sluÏeb má b˘t zdarma?
Odpovûì: Pfied tento problém byli postaveni
v‰ichni uÏivatelé elektronick˘ch spisov˘ch sluÏeb.
Spoleãnosti, které vytváfiejí software, musely vynaloÏit znaãné náklady na programování dal‰ích modulÛ, napfiíklad modulu pro elektronick˘ podpis,
a musely tyto náklady získat zpût. Kromû toho se oãekávalo, Ïe mûsto získá prostfiedky z dotace na „zavádûní ICT v územní vefiejné správû - Technologická
centra a elektronické spisové sluÏby“. V˘zvu
k pfiedkládání Ïádostí v‰ak odbor strukturálních fondÛ Ministerstva vnitra âeské republiky neoãekávanû
zru‰il a pfiíjem Ïádostí zastavil, navzdory skuteãnosti, Ïe zejména resort MV âR je oprávnûnû kritizován
orgány Evropské unie za liknavost a neodÛvodnûné
prÛtahy pfii vypisování v˘zev a poskytování dotací.
Ze strany ministerstva vnitra byl získán pfiíslib
vypsání nové v˘zvy s pfiíznivûj‰ími podmínkami pro
Ïadatele, postupnû v termínech 31. srpna, 20. záfií, 30.
záfií, av‰ak ani k 22. fiíjnu nebyla nová v˘zva zvefiejnûna. Z neoficiálních pracovních verzí textu nové
v˘zvy je nicménû patrna snaha o odstranûní nedostatkÛ, které obsahovala pÛvodní verze v˘zvy. PouÏívání datov˘ch schránek pochopitelnû pfiinese
v koneãném dÛsledku v˘znamné úspory na po‰tovních poplatcích.
Otázka: Ve sdûlovacích prostfiedcích se objevují

informace o nedostateãné pfiípravû orgánÛ vefiejné
moci i právnick˘ch osob na práci s datov˘mi schránkami i moÏném kolapsu celého systému datov˘ch
schránek, kter˘ provozuje âeská po‰ta. Je to pravda?
Odpovûì: Skuteãnost sice není pfiíli‰ pfiíznivá, ale
je zbyteãné situaci dramatizovat. V polovinû fiíjna
mûlo napfiíklad datovou schránku aktivováno ménû
neÏ pût set orgánÛ vefiejné moci z celkového poãtu
více neÏ sedm tisíc. Dle údajÛ âeské po‰ty bylo k 20.
fiíjnu leto‰ního roku z celkem 349 708 povinnû zfiízen˘ch datov˘ch schránek aktivováno pouze 62 955.
Ponechat vyfiízení povinnosti na poslední chvíli
ov‰em není nic neobvyklého ani nemravného, mÛÏe
to ale pfiinést nepfiíjemnosti v podobû ãekání ve frontách. Je moÏné, Ïe systém datov˘ch schránek mÛÏe
b˘t v nûkterém okamÏiku pfietíÏen nebo nedostupn˘
z rÛzn˘ch pfiíãin, to ov‰em neznamená kolaps. Je tfieba poznamenat, Ïe v nûkter˘ch pfiípadech zásilku
s pfiístupov˘mi údaji právnické osoby dosud neobdrÏely, nebo doruãovací po‰ty nerespektovaly úloÏní
dobu zásilky devadesát dnÛ a vracely je po ãtrnácti
dnech odesílateli.
Otázka: Co tedy dûlat v pfiípadû, kdy jako právnická osoba zásilku s pfiístupov˘mi údaji neobdrÏíme?
Odpovûì: Postup je podrobnû popsán na stránkách
http://www.datoveschranky.info/ nebo na stránkách
http://www.cpost.czdatoveschranky.info/, kde je moÏno prost˘m dotazem na základû názvu právnické osoby nebo Iâ zjistit stav. Na uveden˘ch adresách jsou
uvedena telefonní ãísla infolinek. V prvé fiadû je tedy
nutno zjistit, zda je právnické osobû schránka povinnû zfiízena a zda údaje v obchodním rejstfiíku jsou
správné. Potom je vhodné dotázat se na pfiíslu‰né
doruãovací po‰tû, pokud je adresa v obchodním rejstfiíku v pofiádku, zda nemá zásilku uloÏenu. ÚloÏní
doba je 90 dnÛ, po této dobû má b˘t zásilka vrácena
na hlavní po‰tu v Jindfii‰ské ul. v Praze. Kdykoliv je
moÏno nav‰tívit Czech POINT, napfiíklad na pracovi‰ti Mûstského úfiadu v âerno‰icích, a poÏádat zde
o zneplatnûní stávajících pfiístupov˘ch údajÛ a vydání
nov˘ch.
Rozmlouvali: ing. Bohumil Sajdl, CSc.,
a Jaroslava Cismrmanová,
odbor informatiky
(pokraãování na str. 16)
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Z OBCE
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte nám,
abychom s končícím rokem 2009
Vám všem popřáli hodně nejen vánoční pohody,
ale především zdraví a úspěchy
v nadcházejícím roce, roce 2010.
Za obec Psáry
Jana Valášková, starostka obce
a členové Zastupitelstva obce Psáry

Stravování v mateřské škole
Jak jsme se již zmiňovali v minulém Zpravodaji, byla v Mateřské škole,
Pražská 155, zprovozněna nová kuchyň. Vzhledem k její kapacitě nabízí škola možnost stravování i pro občany – seniory, a to formou obědů přímo v prostorách MŠ nebo do přinesených nádob.
Jídelníček je bohatý a je připravován s ohledem na dětské strávníky
a odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu. A co škola k obědu nabízí? Je to polévka, hlavní chod, nápoj a podle možností ovoce, salát nebo
moučník. A cena? Celé toto menu stojí 55 Kč. V případě Vašeho zájmu
o stravování, prosím, kontaktujte ředitelku školy Mgr. Milenu Trůblovou na
telefonním čísle 241 940 657.
Lucie Kubalošová,
místostarostka obce
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ZE ŠKOLY
Vážení a milí čtenáři,
s koncem roku 2009 se blíží čas přání, vzpomínek i zamyšlení. Děti i dospělí se těší na svátky
vánoční, možná i nějaká předsevzetí do roku, kterým končí první dekáda nového tisíciletí, se objeví.
Nebyla by to naše Sluníčková škola, kdyby se společně s dětmi nechystala na nejkrásnější svátky.
A tak nás čekají vánoční setkání jednotlivých tříd
i s rodiči a jak je již tradicí i vánoční koncert
v kostele sv. Václava v Psárech - Dolních Jirčanech.
Na tomto místě se patří poděkovat těm, kteří naší škole pomohli a pomáhají.
Přede všemi jsou to členové rady obce Psáry i ti zastupitelé, kteří se přičiňují,
aby měly Vaše děti co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Jsou však i další občané, rodiče našich dětí, kteří škole pomáhají při zajištění moderního kvalitního vybavení. Díky těmto dárcům jsme mohli v r. 2009 pořídit dvě interaktivní tabule včetně dataprojektorů a počítač pro základní školu, nový televizor,
přehrávače a dětskou kuchyňku pro mateřskou školu a získali jsme
i finanční prostředky na odměny dětem za soutěže, ve kterých se jim tolik
dařilo. Srdečně Vám děkujeme.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála za sebe i kolegyně z naší Sluníčkové školy a školičky krásné prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2010.
Mgr. Milena Trůblová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ
KONTAKTY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kancelář

tel.:, fax:
E-mail:
Adresa:

241 940 657
skolapsary@seznam.cz
Hlavní 12, 252 44 Psáry

Třída II. A, B

tel.:
731 506 029
Adresa:
Hlavní 13, 252 44 Psáry
Školní družina pro I. a III. třídu

Školní družina

tel.:
731 612 480
Adresa:
Hlavní 13, 252 44 Psáry
Školní družina pro II. A, B, IV., V. třídu

ŠJ

E-mail:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pražská 155

tel., fax:

241 940 661

MŠ - třída Slůňátek
E-mail:

733 745 994
skolapsary@seznam.cz
www.skola.psary.cz

Domov Laguna
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ZE ŠKOLY

Plavání, plavání,
všechny smutky zahání
Od poloviny fiíjna – kaÏdé stfiedeãní podzimní dopoledne – jezdíme autobusem, co
vypadá jako obrovsk˘ brouk, na plavání do
nedalekého Aquaparku v âestlicích.
Plavci ze v‰ech tfiíd na‰í matefiské ‰koly se od
rána scházejí ve tfiídû Sluníãek a krátce po pÛl
osmé jiÏ s batÛÏky na zádech ãekají pfied budovou ‰koly na opozdilce. Pfied osmou hodinou se
v‰ichni vydáváme na cestu. Kromû pedagogického doprovodu nám s dûtmi pomáhají i nûkteré
maminky, kter˘m touto cestou moc dûkujeme za
jejich ãas a ochotu.
Plaveme v hlavním plaveckém objektu –
Korálovém dómu, kterému dominuje netradiãní bazén s umûlou pláÏí a pozvoln˘m pfiístupem
do pfiíjemnû teplé vody. Mot˘lkové, Brouãkové
a SlÛÀátka , rozdûleni na dvû skupiny, plavou
jako první; po pÛl hodinû je stfiídají pfied‰koláci – Ptáãata a Sluníãka. Dûti nejdfiíve na mûlãinû utvofií kruh, ve kterém spoleãnû se tfiemi
mil˘mi plavãicemi, které se dûtem celou dobu
vûnují, s mohutn˘m cákáním pfiivítají den.
Z korálového ostrova, kter˘ se tyãí nad bazénem, se na dûti usmívají mofiská Ïelva karetakareta a chobotniãka s mohutn˘mi chapadly.

Dûti plavou s rÛzn˘mi plaveck˘mi pomÛckami,
jako napfi. s pûnov˘mi pásy, které jim pomáhají odstraÀovat strach z vody a pfiipravují je na
opravdové plavání v hluboké vodû. Z pirátské
lodi, která celému dómu vévodí, dûti dalekohledem tajnû pozorují námofiníci a lákají je na skluzavky a jiné vodní atrakce. Plavãice se na konci kaÏdé plavecké hodiny s dûtmi louãí
básniãkou: „Bazén, to je na‰e hfii‰tû, tû‰íme se
zas na pfií‰tû“. Dûti pfiitom ‰plouchají a stfiíkají
nohama ve vodû a opakují text básnû spoleãnû
s plavãicemi.
Potom se jako had, co má v‰echny dûti rád,
„plazíme“ k obfií vífiivé vanû s bájeãnû teplou
vodou, kde dûti ãtvrt hodinky relaxují a ãerpají
energii pro zpáteãní cestu. Mlad‰í dûti ãekají na
pfied‰koláky v dûtském hracím koutku situovaném ve vstupní hale aquaparku, kde si buì kreslí, sledují kreslen˘ film, nebo prolézají hradem
a klouzají se na miniskluzavkách.
Pravidelnû kolem jedenácté hodiny odjíÏdíme do ‰kolky, kde se tû‰íme na obûd a dal‰í
záÏitky, které nás je‰tû ten den ãekají.
Dana Kristen
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Městský úřad
Černošice informuje
(pokračování ze strany 11)
Některé řidičské průkazy platí
jen do konce roku 2010
¤idiãské prÛkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich drÏitelé
povinni vymûnit nejpozdûji do 31. prosince
2010. Uplynutím stanovené doby pro jejich
v˘mûnu ﬁidiãské prÛkazy pozb˘vají platnosti a jejich drÏitelé tak nebudou oprávnûni
k ﬁízení motorov˘ch vozidel. Pokud by nûkdo
i nadále ﬁídil bez platného prÛkazu, dopustil
by se pﬁestupku, za nûjÏ lze uloÏit pokutu.
V˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ provádí mûstské
úfiady nebo magistráty, pfiíslu‰né podle místa
trvalého pobytu na území âeské republiky. Obyvatelé okresu Praha - západ podávají Ïádost
o v˘mûnu fiidiãského prÛkazu na oddûlení
registru fiidiãÛ odboru dopravy Mûstského úfiadu âerno‰ice, Praha 2, Podskalská 19, 1. patro.
Úfiední doba: pondûlí, stfieda 8.00 - 17.00, úter˘, ãtvrtek a pátek 8.00 - 12.00. MoÏnost rezervace naleznete na http://mestocernosice.cz/, dal‰í informace pak na stránkách Ministerstva
dopravy: http://www.vymentesiridicak.cz/.
Îádost o vydání „ﬁidiãáku“
Pro zpracování Ïádosti o vydání nového
fiidiãského prÛkazu je tfieba pfiedloÏit vyplnûn˘
formuláfi (k dispozici na úfiadû), platn˘ doklad
totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz nebo pas), prÛkazovou fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm
a stávající fiidiãsk˘ prÛkaz. Nov˘ fiidiãsk˘ prÛkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnÛ od podá-
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ní Ïádosti. V pfiípadû zrychleného fiízení mÛÏe
b˘t prÛkaz vydán za úplatu 500 Kã, a to ve lhÛtû pûti pracovních dnÛ.
UpozorÀujeme, Ïe rozhodující pro v˘mûnu
fiidiãského prÛkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ fiidiãského prÛkazu.
V˘mûnu pﬁíli‰ neodkládejte
Vzhledem k velkému objemu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ urãen˘ch k v˘mûnû je smyslem této informace dosaÏení stavu rovnomûrného tempa
v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ a odstranûní stresujících situací vyvolan˘ch zv˘‰en˘m náporem
zájemcÛ o v˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ pfied
koncem lhÛty v˘mûny. Situace, která vznikla pfii
posledních povinn˘ch v˘mûnách, budiÏ pro
v‰echny, ktefií pfiijdou na poslední chvíli, varováním. Obracíme se na drÏitele platn˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, které byly vydány od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, aby poÏádali
o v˘mûnu fiidiãského prÛkazu vãas a u‰etfiili si
tak zbyteãné potíÏe a prÛtahy ve frontách na
konci termínovaného období.
Dal‰í vlna do konce roku 2013
V dal‰í vlnû budou vymûÀovány fiidiãské
prÛkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004. Zde je lhÛta pro vyfiízení povinné v˘mûny do konce roku 2013. Smyslem povinné
v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ je, aby po roce 2013
byl v âeské republice platn˘ jen jeden typ fiidiãského prÛkazu.
Mgr. Pavel Jufiica,
vedoucí odboru dopravy
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Z OBCE

Nádrž v Dolních
Jirčanech vyčistěna
Zaãátkem roku se objevila v nádrÏi
v Dolních Jirãanech eutrofizace. Eutrofizace je proces obohacování vod
o Ïiviny, zejména dusík a fosfor. Rozli‰ujeme pﬁirozenou eutrofizaci (jejímÏ
hlavním zdrojem je v˘plach tûchto
Ïivin z pÛdy a rozklad mrtv˘ch organizmÛ) a nepﬁirozenou, nadmûrnou
eutrofizaci zpÛsobenou lidskou ãinností.
V tomto pfiípadû byla eutrofizace zpÛsobena pfiedev‰ím bodov˘m zneãi‰tûním
z nedofie‰en˘ch kanalizaãních pfiípojek
v nové zástavbû. Vzhledem k tomu, Ïe tento problém je jiÏ odstranûn, nastal ãas na
vyãi‰tûní nádrÏe.
¤e‰ení bylo navrÏeno firmou G-servis
Praha, s.r.o. S ohledem na to, Ïe o‰etfiení
probíhalo biologickou cestou, bylo navrÏeno ve dvou etapách.
První etapa probûhla na jafie. Nejprve
byly odebrány vzorky vody a sedimentu,
podle nichÏ byla navrÏena pfiesná dávka
biopreparátu Aquaclean. Samotné práce
potom probíhaly následovnû. Nejdfiíve bylo
provedeno mechanické odstranûní nárostÛ
a fias. ¤asy a nárosty byly posléze odvezeny na skládku bioodpadu. Potom probûhlo
biologické o‰etfiení vody a sedimentÛ ve
vodní nádrÏi aplikací biologického pfiíprav-

ku Aquaclean z vodní hladiny, realizované
v návaznosti na pfiedchozí mechanické
o‰etfiení nádrÏe.
Biologick˘ pfiípravek Aquaclean, jehoÏ
podstatu tvofií reaktivované vybrané kultury mikroorganizmÛ stabilizované ve formû
biogenní suspenze, má ve zvodnûlém prostfiedí vodní nádrÏe následující funkci:
zaji‰Èuje adaptaci a rozvoj mikroorganizmÛ, sniÏuje zneãi‰tûní vody, zamezuje
tvorbû fias a sinic, zlep‰uje kvalitu sedimentu, sniÏuje objem organick˘ch sedimentÛ,
vhodnû upravuje pH vody, podporuje ãistící funkci vodních rostlin, podporuje ãistící
schopnost drobn˘ch vodních ÏivoãichÛ
a v neposlední fiadû oÏivuje potravní fietûzec.
Na podzim byla provedena druhá etapa
o‰etfiení nádrÏe. Byly odebrány vzorky
vody a sedimentu pro anal˘zu a podle
v˘sledkÛ navrÏen dal‰í postup. Druhá etapa mûla dvû fáze. První fází byla aplikace
tekutého podpÛrného biopreparátu Aquaclean, ve druhé fázi byl opût dávkován pevn˘ biopreparát Aquaclean formou rozptylu
po vodní hladinû. Byla pouÏita poloviãní
dávka oproti jarní aplikaci.
Jednalo se o realizaci prací, které jsou
souãástí komplexního zpÛsobu fie‰ení.
Ing. Petra Hru‰ková
PSÁRSKÝ
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INZERCE
CHCETE VYPADAT DOOPRAVDY
MLADĚ A KRÁSNĚ A MÍT CO NEJDŘÍVE
VELMI JEMNOU, ZDRAVOU A SVĚŽÍ PLEŤ ?
… a zároveň prožít velmi příjemných 90 minut relaxace,
odpočinku a pohody?...
NAVŠTIVTE CO NEJDŘÍVE

SALON DO-RE-MI
DOkonalost-RElaxace-MIkroošetření
Ivany Patákové
TO VŠE ZÍSKÁTE:
-

-

-

-

PROFESIONÁLNÍM OŠETŘENÍM OBLIČEJE A TĚLA UNIKÁTNÍM, ŠPIČKOVÝM A SVĚTOVĚ OCEŇOVANÝM KOSMETICKÝM PŘÍSTROJEM „DUOLIFT EXPERT“ ve velmi příjemném
prostředí kosmetického salonu včetně relaxační hudby navozující pohodu a celkové uvolnění,
po provedení ošetření obličeje a těla přístrojem DUOLIFT
EXPERT poznáte jeho výrazné omlazovací a osvěžující účinky IHNED !
přístroj DUOLIFT EXPERT využívá spojení nejmodernější
technologie ultrazvuku, vakua a luminoterapie. Je vysoce
účinný pro ženy a muže jakéhokoliv věku i dívky a chlapce
s problematickou pletí,
přístroj DUOLIFT EXPERT obdržel na kosmetickém veletrhu
WORLD of BEAUTY&SPA 2009 v Praze zlaté ocenění pro nejlepší kosmetický přístroj.
Kontakt:
IVANA PATÁKOVÁ
Nad Školkou 528, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel. 257760640, Mobil: 605861620
E-mail: info@salon-doremi.cz
www.salon-doremi.cz
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PROBLEMATIKA ODPADŮ

Češi už
odevzdali
k recyklaci milion televizorů
Díky tomu nezůstalo nevyužito
3690 tun železa,
1960 tun mědi nebo
240 tun hliníku
Nezisková spoleãnost ASEKOL, která
organizuje sbûr a recyklaci vyslouÏil˘ch elektrozaﬁízení, vybrala od obãanÛ âeské republiky uÏ milion televizí. Tento poãet âe‰i odevzdali od ﬁíjna 2005, kdy se u nás zaãal
systematicky sbírat elektroodpad. Z televizí
bylo recyklací vytûÏeno a pﬁi v˘robû opûtovnû pouÏito napﬁíklad 3690 tun Ïeleza, 1960
tun mûdi nebo 240 tun hliníku. ZároveÀ tak
bylo zabránûno úniku jedovat˘ch látek,
mimo jiné 4 tunám silnû toxického luminoforu. Objem recyklovan˘ch televizí bude stále
rÛst, jen v roce 2010 ASEKOL poãítá s pÛl
milionem kusÛ.
Drtivá vût‰ina recyklovan˘ch televizí je typu
CRT, tedy klasick˘ch se sklenûnou obrazovkou.
Podle Hany Ansorgové z kolektivního systému
ASEKOL to koresponduje se situací v ãesk˘ch
domácnostech, pfiestoÏe realita v obchodech je
jiná. „V souãasnosti je 19 z 20 sebran˘ch televizí typu CRT. I kdyÏ v obchodech uÏ na nû prakticky nenarazíte, stále je pouÏívá zhruba 80 procent domácností,“ vysvûtluje Ansorgová
a dodává, Ïe stav vûcí se brzy zmûní.
„V souvislosti s postupující digitalizací ãeká vût‰inu z nich v horizontu nûkolika let v˘mûna za
LCD nebo plazmov˘ pfiístroj. To znamená, Ïe
poãet sebran˘ch televizí bude stále rÛst.“
CRT televize obsahují znaãné mnoÏství
látek, které se získávají tûÏbou. Jedná se pfiedev‰ím o mûì, Ïelezo nebo hliník. Dolování
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s sebou pfiiná‰í vznik emisí a odpadÛ, které velmi zatûÏují Ïivotní prostfiedí. Oproti tomu je získávání materiálÛ prostfiednictvím recyklace pro
pfiírodu daleko ‰etrnûj‰í. „Napfiíklad recyklace
mûdi pfiiná‰í v porovnání s tûÏbou 85% úsporu
energie. Podobné je to i u dal‰ích kovÛ a rud.
Z milionu televizí jsme zajistili dal‰í pouÏití pfii
v˘robû pro 3690 tun Ïeleza, 1960 tun mûdi nebo
240 tun hliníku. Ekologické zpracování navíc
zabraÀuje úniku zdraví nebezpeãn˘ch látek do
ovzdu‰í, vod a pÛdy. V pfiípadû televizí ‰lo napfiíklad o 4 tuny luminoforu,“ vysvûtluje Ansorgová.
JestliÏe bûhem tfií mûsícÛ roku 2005 ASEKOL sebral pouze 3456 televizí, loni uÏ to bylo
pfies 300 000. Pfii pfiepoãtu na mûsíce jde
o 25násobn˘ nárÛst. Letos ASEKOL plánuje
zajistit recyklaci pro 365 000 a pfií‰tí rok
dokonce pro pÛl milionu kusÛ, pfiiãemÏ prim
bude stále hrát CRT technologie. Kromû digitalizace a technologického pokroku má na rostoucích objemech sbûru znaãn˘ vliv i stále se roz‰ifiující síÈ sbûrn˘ch míst. „Hustá sbûrná síÈ je
nezbytn˘m pfiedpokladem motivace obãanÛ
k tfiídûní elektroodpadu. Její budování pro nás
bylo hlavní prioritou a dnes je pûtkrát hust‰í neÏ
napfiíklad v ekologicky velmi vyspûlém Rakousku,“ fiíká Ansorgová.
Hmotnost milionu televizí je zhruba 25 000
tun. Tolik váÏí napfiíklad 88 nejvût‰ích letounÛ
svûta Antonov An-225 Mriya, 215 legendárních
lokomotiv T679.1 „Sergej“, nebo 625 plnû naloÏen˘ch kamionÛ. VûÏ vytvofiená z milionu televizí pfiekoná i 56 hor Mount Everest postaven˘ch na sobû. PoloÏené vedle sebe by televize
lemovaly cestu z Prahy aÏ do Hamburku.
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PROBLEMATIKA ODPADŮ
ASEKOL, s.r.o., je
nezisková spoleãnost,
364 483
která provozuje kolektiv35 000 0
ní systém zpûtného odbû3 11 435
30 000 0
ru elektrozafiízení. V pro2 45 7 72
sinci roku 2005 byl
25 000 0
ASEKOL zapsán Minis20 000 0
16 8 2 68
terstvem Ïivotního pro15 000 0
stfiedí âR jako jedin˘
10 000 0
systém pro zpûtn˘ odbûr
historick˘ch
elektro5 000 0
3 456
zafiízení
v
oblastech
v˘0
poãetní, telekomunikaãní
2 005
2 006
200 7
20 08
20 09 (plá n)
a kanceláfiské techniky,
spotfiební elektroniky, hraãek a vybavení pro voln˘ ãas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má
uzavfieny smlouvy o zfiízení míst zpûtného odbûru s více neÏ 3000 mûsty a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Dal‰í tisíce sbûrn˘ch míst vznikly díky v˘voji a instalaci rÛzn˘ch druhÛ kontejnerÛ na drobná elektrozafiízení. Provozovan˘ch 10 000 sbûrn˘ch míst zaji‰Èuje spoleãnosti ASEKOL nejhust‰í sbûrnou síÈ vyslouÏil˘ch elektrozafiízení ze v‰ech kolektivních systémÛ v âR. V roce
2008 vybral ASEKOL od kaÏdého obãana âR prÛmûrnû 1,25 kg elektroodpadu.
Počet zpětně odevzdaných televizí od roku 2005

40 000 0

INZERCE
Prořezávání a kácení stromů
pomocí horolezecké techniky
ODSHORA
a další výškové práce od A do Z.
Michal Pták – tel. 603 712 174

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

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
PSÁRSKÝ
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A opět jsme vítali ty
nejmenší…
Dne 17. ﬁíjna jsme pﬁivítali nové psárské
a dolnojirãanské obãánky
JiÏ druh˘m rokem vítáme na Obecním úfiadû v Psárech malé holãiãky a kluky, ktefií se
v na‰í obci bûhem posledních mûsícÛ narodili.
A Ïe jich bylo v tomto roce více neÏ dost!
Do pfiíjemného prostfiedí zasedací sínû pfii‰li
pozvaní rodiãe se sv˘mi naparádûn˘mi dûtmi,
prarodiãe a nûkdy i star‰í sourozenci oslavencÛ.
Celou slavnost zahájily dûti ze 4. tfiídy na‰í ‰koly, které si pfiipravily kulturní program. Na své
vefiejné vystoupení se pfiipravovaly velmi zodpovûdnû jiÏ nûkolik t˘dnÛ pfiedem. Nacviãovaly recitaci básní, uãily se nové písnû. âím více
se pfiibliÏoval termín ,,vítání", tím více stoupala nervozita. Nezkazím to? Nezapomenu slova?
Co kdyÏ onemocním a nebudu vystupovat? Ale
nakonec v‰echno dobfie dopadlo. Eli‰ka Rajmonová, Karolína Schejbalová, Naza Masliãová,

Dominika Krumpolcová a Va‰ík Trojan potû‰ili sv˘m zpûvem i recitací v‰echny zúãastnûné.
Patfií jim podûkování za vzornou reprezentaci
na‰í základní ‰koly. Dík patfií i jejich rodiãÛm,
ktefií je na vítání, která se konala vÏdy v sobotu
odpoledne, vãas pfiivezli.
Po kulturním programu uvítala starostka
obce novû narozené dûti i s jejich rodiãi
a popfiála jim úspû‰n˘ start do Ïivota. V‰ichni
jsme si odnesli domÛ nejen kytiãku a dárek, ale
i hezkou vzpomínku na
slavnostní pfiivítání. Fotografie z vítání obãánkÛ
najdete na 2. stranû obálky.
Mgr. Vûra Duzbabová

Pozn. red.: Vítání
obãánkÛ má v Psárech uÏ
letitou tradici, ale v úvodu
ãlánku se mluví o druhém
roce vítání tûch nejmen‰ích. Nedejte se zmást, protoÏe druh˘m rokem zaji‰Èuje pásmo písní a fiíkanek
na‰e základní ‰kola za
doprovodu Vûry Duzbabové.

22

PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ

PROSINEC 2009

psa?ry_6.09:Sestava 1

10.12.2009

14:40

Stránka 23

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
VáÏená redakce,
rád bych podûkoval za ãlánek, kter˘ jste uÏ velmi dávno otiskli a já se teprve nyní odhodlal nav‰tívit a vyhledat pomoc v obchodû „âarovné bylinky“.
Byl jsem velmi spokojen s paní Málkovou, která mi sv˘m pfiístupem pomohla vyfie‰it
zdravotní problémy, a pfiedev‰ím která mûla se mnou tolik trpûlivosti. Jsem nyní spokojen˘, vyrovnan˘, zkrátka v pohodû.
V‰em doporuãuji alespoÀ nakouknout do tohoto obchÛdku. V‰ichni zde najdou nûco pro
potû‰ení: Ïeny kosmetiku i svíãky, já jsem milovníkem ãajíãkÛ. A kdo by chtûl víc a poznat
nûco o alternativní medicínû, pak je zde urãitû na pravém místû.
Je‰tû jednou Vám v‰em dûkuji a pfieji pûknou pohodu a dal‰í tvÛrãí ãinnost.
S pozdravem J. ·.
(Pozn. red.: celé jméno ãtenáfie je v redakci.)

Další námět nám poslal náš stálý spolupracovník:

Není posvícení jako posvícení aneb Vepfiové hody
Jak jde ãas, tak s ním nûkdy i zmûna tradic. UÏ málo se jako hlavní chod
u posvícení, sváteãního obûda, pouÏívá
domácí vykrmená husa. No je tu pokrok,
dnes se setkáme na talífii s dozlatova opeãen˘mi jitrniãkami a jelítky, vãetnû
s gulá‰em. A vÛbec v‰eho, co se t˘ká domácí pravé zabíjaãky. Zrovna tak to probûhlo v restauraci na hfii‰ti ve Psárech 17 aÏ
18. 10. 2009. Vãetnû hudby a zábavy lidiãek, co si navzájem udûlali pfiekrásn˘ den,
ale i veãer pro sebe, ale i pro ostatní
náv‰tûvníky této restaurace. V‰ak taky
o v‰e dûní kolem mûl nejvût‰í zásluhu zrovna pan hostinsk˘. Taky prasátko sám vykrmil, po domácku. No fieknu vám lidiãky, Ïe
se pa‰ík sotva ve‰el do necek na oãi‰tûní od
‰tûtin. Jáfiku jeden by fiekl, Ïe prasátko mûlo
kolem dvou metrákÛ a moÏná malouãko

pfies. Taky se pan hostinsk˘ se synkem
nadfiel, neÏ ho vÏdy obrátili pfii ãi‰tûní. To
museli i pfiátelé kamarádi vÏdy pfiiskoãit
a podat pomocnou ruku ku pomoci, aby se
dílo zdafiilo. Dneska nebudu popisovat, jak
se z kotlÛ koufiilo a jak to v‰ude vÛkol vonûlo pfii pfiípravû jídel. Dnes vám chci fiíci, jak
veselo zde bylo, jak kamarádsky probûhnulo veselí lidiãek, co si sami utvofiili zábavu,
jak pro sebe, tak pro své kamarády, ale
i pro nás ostatní náv‰tûvníky restaurace. Ve
13.00 hodin zaãalo v˘kopem balonu
zástupkyní obce utkání mezi Ïenami – dívkami a muÏi! No co vám mám povídat, by
fiekl Veãerníãek Rákosníãek. Utkání –
doslova derby zfiejmû pískal podplacen˘
rozhodãí s placaticí rumu v kapse
a jitrniãkou v ruce. KdyÏ mûl zapískat tfieba faul, tak si sem tam spletl pí‰Èalku se
PSÁRSKÝ

PROSINEC 2009

ZPRAVODAJ

23

psa?ry_6.09:Sestava 1

10.12.2009

14:40

Stránka 24

Z OBCE

Ïvancem v ruce. No to se diváci a hráãi
mohli strhat pokfiikem. A ‰éfové fotbalového klubu se chytli za hlavu.
Za rozhodãím nikterak nezÛstával pozadu slovnû komentátor utkání, kter˘ jak
mohl, tak podplácel hráãe vodkou a slivoviãkou. A muÏÛm hráãÛm podráÏel nohy,
kde se dalo! Nûktefií dobráci, pfiátelé rozhodãího, teda fanou‰ci, pokfiikovali na rozhodãího „Flinstoune“ zaber, Ïe nedoÏene‰
svou Ïenu! Ta totiÏ dûlá moc dobré chutné
koláãky (taky jsem ochutnal) a zrovna tak
dobfie bûhala pfii útoku na branku soupefie.
Brankáfi muÏÛ Jirka pfiitom frfÀal, Ïe nebude chytat, dokud mu pfied branku nesvrhnou valník pilin. Jinak vyÏadoval ze skladu hasiãÛ
potápûãsk˘ skafandr. Îe by se
bál té malé louÏiãky pfied
brankou? No nûkdy se ho na
to zeptám. Jedno mu ale upfiít
nemÛÏeme, to Ïe je dÏentlmen
kaÏd˘m coulem. VÏdy hned
chytal padající hráãku do
náruãe, pfied jejím pádem buì
do louÏe pfied brankou, nebo
samotn˘m pádem do branky,
i kdyÏ pfiitom dostal gól! A tak
to tu vesele probíhalo celé
24

utkání za pokfiiku fandûní dûtí,
co fandily sv˘m rodiãÛm,
dûdÛm na hfii‰ti. Taky to dûvãata chlapÛm natfiela jedna
báseÀ! Radûji nechtûjte vûdût
kolik, ale pfií‰tû pfiijìte mezi
nû. „Je to veselá parta sportovcÛ!! Po skonãení utkání se
v‰ichni nakonec se‰li v res tauraci na posilnûnou – ovárek, gulá‰ek atd., cukroví
a koláãe samozfiejmû taky trÛnily na stolech
a pak jen celá spoleãnost ãekala, aÏ spustí
country hudba. Taky mládeÏ nikterak nezahálela, bylo pfiekrásné pozorovat tu omladinu, jak dokáÏe sebou mrskat pfii víru hudby. AÏ jsem jim tu mr‰tnost závidûl, to
musím pfiiznat. TakÏe vy, co jste noví jak
v Jirãanech, tak v Psárech, vylezte z tûch
doslova zabarikádován˘ch domÛ, a pfiijìte
mezi usedlíky a vÏijte se do radovánek
v obci. Urãitû najdete plno kamarádÛ
a pfiátel mezi nimi a vá‰ Ïivot bude pestfiej‰í a mnohem bohat‰í, vûfite.
Poutníãek … K.P.
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MS BOROVINA

Okénko do přírody
prosinec
Oãekávan˘ pfiíchod zimy je tady. âeká
nás nejkrat‰í den v roce a prodlouÏené
hodiny ãasného ‰era, slunce je nízko na
obloze a brzy zapadá. Sychrav˘ a studen˘
vítr zalézá lidem pod kabáty a zvûfii do pefií
a do koÏí‰kÛ. Ochranu pfied ním i pfied
zobáky dravcÛ hledá ve vysok˘ch trávách
a hou‰tinách. Pfiijde-li vût‰í sníh, nechají
se zajíci ve sv˘ch loÏích úplnû zavát bílou
pfiikr˘vkou.
Srnci uÏ shodili své parÛÏky a srnãí zvûfi

se snaÏí soustfiedit do vût‰ích tlup pfii hledání potravy a pro vût‰í bezpeãí.
V‰echna zvûfi vyhledává zbytky potravy
a krmná myslivecká zafiízení se senem, obilím, duÏinou, semeny, solí a usu‰en˘mi plody jefiabin a dal‰ích stromÛ. Dbáme, aby se
pohybovala co nejménû, neztrácela pracnû
nabytou energii a co nejdel‰í ãas pob˘vala v klidu krytÛ.
Jen ãerná zvûfi (divoãáci) se v tomto
období páfií a dává o sobû hlasitû vûdût.
S koncem roku konãí i doba lovÛ, pfiichází ãastûj‰í rozvoz krmení.
V oãekávání nejmilej‰ího rodinného
svátku kalendáfiního roku – Vánoc – pfieje-

me zvûfii klid a pfiilep‰ení pamlsky, jako
jsou jablka, mrkev a sluneãnice. Ani ostatní lidé by nemûli zapomenout naplnit ptaãí krmítka v zahradách a za okny.
Ze ztichlého vánoãního lesa pfiejeme
„Pokoj lidem dobré vÛle.“

Text a foto: MS Borovina
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DOPRAVNÍ NEHODY

Postup při zvládání
dopravní nehody
ProtoÏe dopravních nehod stále pﬁib˘vá, nabízíme pár uÏiteãn˘ch informací, pﬁedev‰ím je potﬁeba si uvûdomit, Ïe srdeãní masáÏ se provádí
v jiném tempu, neÏ byli mnozí z vás zvyklí provádût kdysi dávno pﬁedávno.
Zajištění místa nehody
zastavit nejménû 50 m za havarovan˘m vozidlem,
rozsvítit v˘straÏná svûtla, vypnout zapalování, obléknout v˘straÏnou vestu, vzít lékárniãku, v˘straÏn˘ trojúhelník, eventuálnû hasicí pfiístroj, umístit trojúhelník pfied místem nehody, zajistit proti pohybu, dbát na
vlastní bezpeãnost.

Život zachraňující úkony
– zastavení silného krvácení – tlakov˘ obvaz, prsty
v ránû, v˘jimeãnû za‰krcovadlo, zakrytí pronikajícího poranûní hrudníku,
– ‰etrné uvolnûní d˘chacích cest u bezvûdom˘ch –
‰etrn˘ záklon hlavy, pfiedsunutí ãelisti, rychlé zji‰tûní stavu Ïivotních funkcí ostatních poranûn˘ch.
Volání zdravotnické záchranné služby
volat linku 155, pfiípadnû 112, sdûlit co se stalo,
popsat charakter nehody, co nejpfiesnûji urãit místo
nehody, uvést poãet postiÏen˘ch, vûk a pohlaví,
popis zranûní a jejich stavu, sdûlit své jméno a ãíslo
telefonu.

26

Vyšetření
pohledem zjistíme d˘chání, krvácení, polohu tûla,
v˘raz obliãeje a jeho barvu, poslechem d˘chací ‰elesty, projevy postiÏeného (sténání apod.) pfiípadnû reakci na oslovení, pohmatem d˘chací pohyby, bolest
postiÏené oblasti, deformace, teplotu kÛÏe, pot apod.
Vyprošťování
– jen hrozí-li dal‰í nebezpeãí, je-li blokován pfiístup
k dal‰ím poranûn˘m,
– nelze-li poskytnout první pomoc na místû (napfi.
resuscitace),
– vypro‰tûní provádût co nej‰etrnûji,
– pokud zranûn˘ d˘chá, vyãkat radûji na profesionální sloÏky.
Bezvědomí
– riziko udu‰ení zapadl˘m kofienem jazyka,
– z úst odstranit volnû leÏící pfiedmûty, ‰etrnû zaklonit hlavu, pfiedsunout dolní ãelist postiÏeného,
v bezvûdomí se zachovan˘mi Ïivotními funkcemi
uloÏit do stabilizované polohy a stále jej sledovat,
neobnoví-li se d˘chání nebo je d˘chání nenormální (lapání po dechu), je tfieba zahájit oÏivování
nepfiímou srdeãní masáÏí a d˘cháním z plic do plic.
Oživování (resuscitace)
zahájit nepfiímou srdeãní masáÏ, 30 stlaãení uprostfied hrudníku frekvencí 100/min, provést 2 vdechy
a pokraãovat v rytmu 30 stlaãení hrudníku a 2 vdechy, hrudník stlaãovat do hloubky 4-5 cm, nemÛÏe-li
zachránce z nûjak˘ch dÛvodÛ provádût umûlé vdechy,
pak aÏ do pfiíjezdu zdravotnické záchranné sluÏby provádí srdeãní masáÏ frekvencí 100/min.
Úrazový šok
nejãastûj‰í pfiíznaky ‰oku – slabû hmatn˘ tep, více
neÏ 100/min, zrychlené, povrchní d˘chání, bledost,
studen˘ lepkav˘ pot, pocit Ïíznû, neteãnost, spavost.
Zábrana šoku
proti‰oková poloha se zvednut˘mi dolními konãetinami, o‰etfiení poranûní, zaji‰tûní tepelné pohody, pfii
pocitu Ïíznû pouze svlaÏovat rty, nepodávat Ïádné
léky, nedávat pít.
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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 prosinci oslaví narozeniny: Marie Kohoutová, Jarmila
Fabiánová a Ladislav Adámek.
JUBILANTI 2010
• V lednu oslaví narozeniny: Marie Raczova.
• V únoru oslaví narozeniny: Josef Soukup, Václav Kotchera a Marie
Troníčková.
Všem oslavenkyním a oslavencům gratulujeme a přejeme především
hodně zdraví, ale i štěstí a lásky.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
Regionální
Muzeum
v Jílovém u Prahy

Muzeum v Jílovém je otevﬁeno dennû mimo
pondûlí (pokud není svátkem):
9–12 a 13–16 hod., ãerven–srpen 9–17 hod.
VÁÎENÍ NÁV·TùVNÍCI,
muzejní ‰toly pro vefiejnost jsou uÏ otevfieny od
soboty 4. dubna 2009.
UpozorÀujeme v‰ak, Ïe vstup do ‰toly sv. Antonína Paduánského je omezen na poãet lidí v jedné
skupinû na pût osob, nejniÏ‰í vûk pro náv‰tûvníky je 12 let, náv‰tûva ‰toly je umoÏnûna pouze pro
pfiedem objednané náv‰tûvníky na pevnû sjednan˘ den a hodinu.

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás, fie‰ení
najdete na stranû 31. Tentokráte jsme pro vás
vybrali hádanky:

28

1. Je mladá, nebo stará?
NeÏ se pustíte do fie‰ení úlohy pomocí rovnice,
pokuste se ji vyfie‰it úsudkem: Kolik let je paní
Rouskové, jejíÏ vûk plus polovina jejího vûku
plus tfietina jejího vûku plus devût let dává
dohromady sedmdesát pût let?
2. Malé dûti vyz˘váme, aby nakreslily, jak
s rodiãi strávily Vánoce, v˘kresy pak postupnû
otiskneme ve Zpravodaji.
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU
3. PﬁetrÏen˘ ﬁetûz
Azor pfietrhl fietûz, kter˘m byl uvázán u boudy.
Nebyl to asi dobr˘ fietûz, protoÏe se rozpadl na pût
dílÛ: ãtyfii ãlánky zÛstaly viset Azorovi na krku,
dvû devítiny zahrabal do zemû, jednu ‰estinu
odnesl pod kÛlnu, jednu tfietinu na zahradu a ‰est
ãlánkÛ zÛstalo u boudy. A teì je na vás, abyste
spoãítali, kolik mûl fietûz ãlánkÛ.
4. DOPL≈OVAâKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S S K K K K K K K K S S

A K A K A K A K A K A K

1. stavební dílo
2. mal˘ stÛl
3. strunn˘ hudební nástroj
4. mal˘ klas
5. hrací potfieba
6. ãást nohy
7. jevi‰tní dekorace
8. ulomená vûtev
9. patronka
10. ãlen afrického kmene
11. vnitfiní ãást chleba
12. fotka

Vánoční nákupy
A uÏ je to zase tady: pfiedvánoãní nákupní horeãka! Dfiíve jsme v‰ichni „shánûli“, protoÏe Ïádoucího zboÏí nebylo tolik a i takové pomeranãe se
objevily jen obãas. Dnes je zboÏí nadbytek, ale
„sháníme“ stále, protoÏe vánoãní doba se stává
spí‰e materiální záleÏitostí, coÏ je ov‰em ‰koda.
Pfiesto dárky potû‰í a chceme udûlat radost sv˘m
dûtem, ale i star˘m rodiãÛm. Tak i ãtyfii vdané
dcery uchystaly pro své rodiãe kaÏdá dva dárky,
na kter˘ch se pfiedem dohodly, aby obdarování
bylo pestré. (Ale jedním z tûchto dvou dárkÛ bylo
vÏdy jedno jídlo nebo pití.)
Marta koupila konzervu ‰unky a kapesníky, StáÀa Petrová láhev Becherovky. Jedna z dcer
obstarala ruãníky a láhev sektu. Vûra koupila
hezkou vysokou vázu. Olga se jmenuje Velenská, Marta je star‰í neÏ Hanková. Mezi nákupy
byla i encyklopedie. Kdo koupil potravinov˘
ko‰? Jak se jmenuje Sta‰ková?
Urãete jména, pfiíjmení a oba druhy dárkÛ v‰ech
ãtyfi sester.
¤e‰ení: Cestiãka do ‰koly . . . (fiíjen 2009)
Va‰ek
Petr
Du‰an
Matûj
Morák
Polá‰ek
Hlásek Vondfiich
6.A
6.B
4.A
3.B
zemûpis matematika tûlocvik kreslení
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Pro
pokročilé
věkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho
vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.
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Z OBCE

Redakce připomíná
V následujícím 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 bude1

2

me v ãasopisu postupnû uvefiejÀovat. Ke spolupráci
3

mÛÏete
vyuÏít
6
3
2i telefonní
1
7 kontakt.
9

1
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7

3

7

redakce

4

5
2
¤e‰ení ze6 strany 28,329 a 32
1.
je 36 let.
7 Paní Rouskové
9
4
2.
Cel˘ ﬁetûz mûl 36 ãlánkÛ.
9
4
6 Aragon:
5
3 je bohatství,
4. DoplÀovaãka:
Louis
Láska
jeÏ není nikdy… (tajenka).
6
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
OSLAVNÁ
ŘÍMSKÁ
PADESÁTKA BÁSEŇ

PAPOUŠEK

6

KRÁTKÁ
POHÁDKA

INICIÁLY
ČESKÉHO
BÁSNÍKA

7

HL.MĚSTO
ITÁLIE
PLAVIDLO

YPSILON
ČÁST
OBLEKU

POHÁDKOVÁ
BYTOST
ŽENSKÝ HLAS

PŘITAKÁNÍ
ČÁST DNE

SAMOHLÁSKA

MPZ
NĚMECKA
KOLOS

3

ZN.
OHÝBANÉHO
NÁBYTKU

SPOJKA
PŘEDLOŽKA

ODSTRANIT
SLUPKU
CITOSLOVCE

ZÁJMENO

SLAVNOSTNÍ
ODĚV
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CHEM.ZN.
TERBIA
MPZ
ŠPANĚLSKA

ZÁJMENO
PŘEDLOŽKA
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ČIDLO
ZRAKU
SPOJKA
CHEMICKÝ
PRVEK
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4

PŘEDLOŽKA
CHEM.ZN.
LUTECIA

VYDÁNÍ
PRACÍ
PRÁŠEK

1

KOPT

POKOLENÍ

LIDOVÁ
KULTURA
MUŽSKÉ
JMÉNO

5

TEKUTINA

ORGANIZACE
SPOJENÝ
PLAKAT
NÁRODŮ

CHEM.ZN.
ŽELEZA

KAZIT
ZASTARALE VADA

TALISMAN
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