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Z OBCE
Milí pfiátelé,
leto‰ním rokem vstupujeme jiÏ do sedmého roãníku Psárského zpravodaje. A protoÏe dobfie vím, Ïe ãtenáfii nemají rádi
Ïádné gigantické zmûny, i letos bude ãasopis vypadat podobnû jako v pfiede‰l˘ch letech.
V na‰í obci se stále nûco dûje, o ãemÏ svûdãí zápisy ze zastupitelstva obce, a pfieváÏnû se jedná o vûci pozitivní. Ostatnû víte, Ïe obec zfiídila osadní v˘bor Na Vysoké a uÏ s ním spolupracuje? Nebo Ïe se bude pokraãovat ve v˘stavbû ãistiãky
odpadních vod II?
ProtoÏe ná‰ ãasopis bude i nadále dvoumûsíãník, pak chceme-li vás informovat o akcích, jeÏ probûhly v na‰í obci, dostanou se k vám tyto informace obãas i pozdûji. Ostatnû
i tentokráte pfiiná‰íme na druhé a tfietí stranû obálky fotografie z pfiede‰l˘ch událostí. Jedná se napfiíklad o „Putování brouãkÛ s lucerniãkami za pfiekvapením“, „Setkání seniorÛ
s Ondfiejovskou heligonkou“ ãi o pfiedvánoãní zpívání v na‰em kostele, ale v neposlední
fiadû také setkání s na‰í devadesátiletou jubilantkou.
V ãásti zpravodaje, která je urãena zábavû, najdete tentokráte – kromû pravideln˘ch
rubrik – poãátky ãeské cyklistiky. Ta je u nás poslední dobou velice roz‰ífiená, ale víte vÛbec,
jak u nás zaãínala?
Monika Kábová

nově • paragrafy•zákony• na poslední chvíli
Naučná stezka Medník byla opravena
Jedná se o jednu z nejstarších českých naučných stezek a nově byla
otevřena na přelomu října a listopadu. Její větší část leží v národní přírodní
památce stejného jména , tedy Medník, a je známa především kvůli kriticky ohrožené rostlině kandík psí zub.
Stezka však doznala značných úprav. Na turisty čekají změny trasy, která je o několik set metrů kratší, a ubylo cedulí. Namísto původních šestnácti zdevastovaných je jich nyní jen čtrnáct a jak jinak – jsou v novém kabátě. Lidé mají možnost si na nich přečíst o místních bučinách, dozvědí se
zajímavosti z geologie, o historii trampingu, vodáctví i turistice v oblasti Posázavského pacifiku. Na děti pak má čekat interaktivní hra u prameniště
potůčku. A konečně pod vrcholem Malého Medníku vzniklo navíc nové
odpočívadlo.
● Novou důchodovou tabulku najdete na straně 27.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 7-2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Psáry konaného
dne 19. 11. 2009 v 19:00 hodin na
Obecním úřadu, Pražská 137,
252 44 Psáry

starostka
Jana Valášková

USNESENÍ č. 43/7-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany“, uvedeného v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
II. Schvaluje
zadání změny č. 5 územního plánu sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany podle § 6 odst.
5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze
č. 1 tohoto usnesení.

„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.“

III. Ukládá
(1) starostce zabezpečit zpracování návrhu
změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany v souladu se schváleným zadáním;
(2) starostce požádat Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, o upuštění od požadavku na
zpracování dokumentace posouzení vlivů
změny č. 5 na životní prostředí, tzv. „SEA“;
(3) starostce předat dokument „Zadání změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany – Doklady o pořizování
a schválení“ po jednom vyhotovení obci Psáry, výkonnému pořizovateli a projektantovi
návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany;
(4) starostce podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence
územně plánovací činnosti.

místostarosta
Ing. Jiří Janata

místostarostka
Lucie Kubalošová

Usnesení č. 8-2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Psáry konaného
dne 16. 12. 2009 v 19:00 hodin na
Obecním úřadu, Pražská 137,
252 44 Psáry
USNESENÍ č. 44/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Bere na vědomí
a) protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti u obce Psáry č.j. MV-709837/ODK-2009 ze dne 26. 11. 2009.
b) zápisy z kontrol FV konaných v letech
2006-2009 na OÚ Psáry a ZŠ a MŠ Psáry.
c) zápisy z kontrol KV konaných v letech
2006-2009.
II. Schvaluje
zprávu o způsobu odstranění závad zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Psáry dne 27. 10.
2009.
USNESENÍ č. 45/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
3. rozpočtové opatření Obce Psáry pro rok
2009 – snížení o 2 897 474 Kč.
II. Pověřuje
Radu obce Psáry příp. schválením 4. rozpočPSÁRSKÝ

ÚNOR 2010

ZPRAVODAJ

3

psa?ry_1_unor:Sestava 1

10.2.2010

10:32

Stránka 4

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
tového opatření obce na rok 2009 ke konci roku do výše 200 000 Kč.
USNESENÍ č. 46/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočet Obce Psáry na rok 2010 ve výši
35 886 000 Kč jako přebytkový - příjmy ve
výši 35 886 000 Kč, výdaje ve výši 33 834
000 Kč, financování ve výši 2 052 000 Kč.
USNESENÍ č. 47/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpočtový výhled Obce Psáry na rok
2010, 2011 a 2012.
USNESENÍ č. 48/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
termíny veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Psáry na rok 2010: 24. března, 16.
června, 22. září.
USNESENÍ č. 49/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
stejnou výši cen na rok 2010 za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2006, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad.
USNESENÍ č. 50/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
(obdarovaná) a Markem Ulčem (dárce).
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod
pozemku parc.č. 679/11 o výměře 49 m²
v k.ú. Psáry.
II. Schvaluje
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znění darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
(obdarovaná) a Staving Olomouc, s.r.o. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod
pozemku parc.č. 161/3 o výměře 5007m²
v k.ú. Psáry, stavby komunikace a veřejného
osvětlení v lokalitě Za Zahradami.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.
USNESENÍ č. 51/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a Michalem Řezníčkem (kupující).
Předmětem smlouvy je pozemek parc.č.
141/203 o výměře 89 m² v k.ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 71 200 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 52/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znění směnné smlouvy mezi Obcí Psáry
a Jiřím Fürbacherem. Předmětem smlouvy je
směna pozemku parc. č. 127/4 o výměře
102 m² (nabývá obec) a parc.č. 1089/18
o výměře 98 m² (nabývá J. Fürbacher), vše
v k.ú. Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
USNESENÍ č. 53/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Zřizuje
Osadní výbor pro část obce Na Vysoké.
II. Určuje
počet členů osadního výboru 3.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
III. Určuje
jako členy osadního výboru Na Vysoké tyto
osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v části obce Na Vysoké:
pan Michal Řezníček, trvale bytem Psáry,
Dolní Jirčany 228E, PSČ 252 44,
paní Vlasta Málková, trvale bytem Psáry, Na
Vysoké 306, PSČ 252 44,
Ing. Petr Jaško, trvale bytem Psáry, Na Vysoké 468, PSČ 252 44.
IV. Volí
za předsedu osadního výboru Na Vysoké
člena osadního výboru pana Michala Řezníčka.
USNESENÍ č. 54/8-2009
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Psáry, IČ
70840512.
starostka
Jana Valášková

místostarosta
Ing. Jiří Janata

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.“

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
PSÁRY â. 25-2009 KONANÉHO DNE
4. LISTOPADU V 18.00 HOD. NA OBECNÍM Ú¤ADU PSÁRY, PRAÎSKÁ 137,
252 44 PSÁRY
RO Usnesení ã. 131/25-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
Protokol o otevírání obálek v rámci zadávacího fiízení na vefiejnou zakázku malého rozsahu „Technick˘ dozor pfii realizaci stavby Psáry
– v˘stavba âOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“, zahájenou odesláním V˘zvy k podání
nabídky ze dne 19. 10. 2009.
II. Bere na vûdomí
Protokol o hodnocení nabídek podan˘ch
v rámci zadávacího fiízení na vefiejnou zakázku malého rozsahu „Technick˘ dozor pfii realizaci stavby Psáry – v˘stavba âOV II. etapa, IS
vodovod a kanalizace“, zahájenou odesláním
V˘zvy k podání nabídky ze dne 19. 10. 2009.
III. Rozhoduje
v souladu s v˘sledkem hodnocení nabídek
o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky v˘‰e uvedeného
zadávacího fiízení následovnû:
jako nejvhodnûj‰í nabídka byla vybrána nabídka uchazeãe, která se umístila na prvním místû v pofiadí hodnocení nabídek, tj. nabídka
uchazeãe:
DruÏstvo Revital, se sídlem Praha 5, Strojírenská 260, PSâ 155 21, Iâ 00505803.
IV. Ukládá
starostce Janû Valá‰kové uzavfiít smlouvu
s uchazeãem, kter˘ pfiedloÏil nejvhodnûj‰í
nabídku v rámci zadávacího fiízení na vefiejnou
zakázku malého rozsahu „Technick˘ dozor pfii
realizaci stavby Psáry- v˘stavba âOV II. etapa,
IS vodovod a kanalizace“.
starostka
Jana Valá‰ková

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
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 â. 26-2009 KONANÉHO DNE
9. LISTOPADU V 18.00 HOD. NA OBECNÍM Ú¤ADU PSÁRY, PRAÎSKÁ 137,
252 44 PSÁRY
RO Usnesení ã. 132/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo mezi
Obcí Psáry a Unicen, s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je zmûna doby plnûní.
RO Usnesení ã. 133/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Ru‰í
Jednací fiád Rady obce Psáry ze dne 9. 11. 2006.
II. Schvaluje
Jednací fiád Rady obce Psáry.
RO Usnesení ã. 134/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy ã. IV-12-6007966/1 o uzavfiení
budoucí smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
mezi Obcí Psáry (povinn˘) a âEZ Distribuce,
a.s. (oprávnûn˘). Pfiedmûtem smlouvy je uzavfiení smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene spoãívající v právu umístûní, provozování a údrÏby distr. kabel. rozvodu na pozemku parc. ã. 1076/1
v k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 2500 Kã.
II. Schvaluje
znûní smlouvy ã. IP-12-6002491/1/09/ves
o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. (oprávnûn˘). Pfiedmûtem
smlouvy je uzavfiení smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene spoãívající v právu umístûní, provozování a údrÏby distr. zafiízení na pozemku
parc., ã. 343/34 v k. ú. Dolní Jirãany za jednorázovou úhradu 2500 Kã.
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III. Schvaluje
znûní smlouvy ã. IV-12-6008751/2/09/ves
o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. (oprávnûn˘). Pfiedmûtem
smlouvy je uzavfiení smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene spoãívající v právu umístûní, provozování a údrÏby distr. zafiízení na pozemcích
parc. ã. 583/14 a 583/32 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 2500 Kã.
IV. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
ã. IV-12-6003356/2 mezi Obcí Psáry (povinn˘)
a âEZ Distribuce, a.s. (oprávnûn˘). Pfiedmûtem
smlouvy je strpûní vûcného bfiemene na
pozemku parc. ã. 1089/10 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 2500 Kã.
V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.
RO Usnesení ã. 135/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
ã. 1059/2009/OOBCH mezi Obcí Psáry (povinn˘) a PraÏskou plynárenskou Distribucí,
a.s. (oprávnûn˘) a Jifiím Olmerem (investor).
Pfiedmûtem smlouvy je bezúplatné zfiízení vûcného bfiemene na pozemku parc. ã. PK 686 v k.
ú. Dolní Jirãany.
II. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
mezi Obcí Psáry (povinn˘) a Aulistav,
s.r.o. (oprávnûn˘). Pfiedmûtem smlouvy je zfiízení vûcného bfiemene na pozemcích parc.
ã. 692 a 408 v k. ú. Dolní Jirãany za jednorázovou úhradu 2500 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
RO Usnesení ã. 136/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH
Psáry (pfiíjemce) ve v˘‰i 5000 Kã. Pfiíspûvek
bude pouÏit na uspofiádání Mikulá‰ské nadílky.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.

RO Usnesení ã. 139/27-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o umístûní a provozování
kontejneru mezi Obcí Psáry a Elektrowin, a.s..
Pfiedmûtem smlouvy jsou dva kusy velkoobjemového kontejneru do sbûrného dvora.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 137/26-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

RO Usnesení ã. 140/27-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
dle posouzení pracovní pozemkové skupiny:
1/ zámûr prodeje pozemku parc. ã. 102/3
o v˘mûfie 253 m2, k. ú. Psáry,
2/ zámûr prodeje pozemku parc. ã. 141/203
o v˘mûfie 89 m2, k. ú. Dolní Jirãany,
3/ zámûr smûny pozemkÛ parc. ã. o v˘mûfie
127/4 102 m2 a 1089/18 o v˘mûfie 98 m2, k. ú.
Psáry .

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 â. 27-2009 KONANÉHO DNE
23. LISTOPADU V 18.00 HOD. NA OBECNÍM Ú¤ADU PSÁRY, PRAÎSKÁ 137,
252 44 PSÁRY
RO Usnesení ã. 138/27-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení dodatku ã. 2 ke smlouvû na pfievod
práv k uÏívání poãítaãového programového
vybavení a dat mezi Obcí Psáry a Gepro,
s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je aktualizace programu za cenu 6093 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 141/27-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavfiení dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel)
a Rodinn˘m centrem Domeãek Dolní Jirãany
(pfiíjemce) ve v˘‰i 5000 Kã. Pfiíspûvek bude
pouÏit na uspofiádání Mikulá‰ské besídky.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.
RO Usnesení ã. 142/27-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
nav˘‰ení kapacity základní ‰koly, souãásti
Základní a Matefiské ‰koly Psáry, okres Prahazápad, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze
125 na 185 ÏákÛ, tedy o 60 ÏákÛ, s úãinností
od 1. 9. 2010.
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RO Usnesení ã. 143/27-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
upravené znûní pfiílohy ã. 3 organizaãního fiádu
Obecního úfiadu Psáry – obsluha datov˘ch
schránek.
RO Usnesení ã. 144/27-2009
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 â. 28-2009 KONANÉHO DNE
7. PROSINCE V 18.00 HOD. NA OBECNÍM Ú¤ADU PSÁRY, PRAÎSKÁ 137,
252 44 PSÁRY
RO Usnesení ã. 145/28-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní protokolu o hodnocení nabídek na vefiejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování realizaãní dokumentace pro stavbu vodojemu
Vysoká“.
II. Souhlasí
s v˘bûrem nejvhodnûj‰í nabídky od Ing. Josefa
Vítka - PIK, projektová a inÏen˘rská kanceláfi,
za cenu 198 000 Kã bez DPH.
RO Usnesení ã. 146/28-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní protokolu o hodnocení nabídek na vefiej-
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nou zakázku malého rozsahu „Restaurování
pomníku padl˘m vojínÛm v Psárech“.
II. Souhlasí
s v˘bûrem nejvhodnûj‰í nabídky od Olgy Du‰kové za cenu 78 500 Kã bez DPH.
RO Usnesení ã. 147/28-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním Ïádosti o dotaci – regionální operaãní program regionu soudrÏnosti Stã. âechy na
projekt „Z metropole na kole do kraje zlatokopÛ“.
RO Usnesení ã. 148/28-2009
Rada Obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 smlouvy o pronájmu nebytov˘ch prostor ze dne 29. 9. 2009 mezi Obcí
Psáry (pronajímatel) a Evou Nezmarovou
(nájemce). Pfiedmûtem smlouvy je úprava
v˘povûdní lhÛty.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 149/28-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovan˘) a Václavem Hubiãkou (dárce). Pfiedmûtem smlouvy je bezplatn˘ dar pásového dopravníku.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 150/28-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
aktuální stav informatizace obecního úfiadu.
Obecní úfiad vyuÏívá informaãní systém
MUNIS pro vedení agend úfiadu.
vyslovuje zájem
o zaji‰tûní licence plné verze Elektronické spisové sluÏby MUNIS prostfiednictvím ORP –
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Mûsta âerno‰ice v souladu s podmínkami
V˘zvy k pfiedkládání Ïádostí o finanãní podporu v rámci IOP na rozvoj sluÏeb eGovernmentu v obcích vyhlá‰ené dne 27. 10. 2009 s tím,
Ïe tato licence spisové sluÏby bude provozována na vlastních technick˘ch prostfiedcích obce.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou sdûlením tohoto
usnesení pfiíslu‰né obci s roz‰ífienou pÛsobností a zji‰tûním, zda bude Ïádost o dotaci v rámci
této v˘zvy podávat.

RO Usnesení ã. 151/28-2009
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 â. 29-2009 KONANÉHO DNE
21. PROSINCE V 18.00 HOD. NA OBECNÍM Ú¤ADU PSÁRY, PRAÎSKÁ 137,
252 44 PSÁRY
RO Usnesení ã. 152/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
pfiíkaz k provedení inventury a sloÏení inventarizaãní komise: Ing. P. Odstrãil, Ing. Kriegsman, Ing. J. Kratinová, Ing. M. Vítkovsk˘,
I. ·imková, M. Procházková. J. Valá‰ková.

RO Usnesení ã. 153/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
závazné ukazatele rozpoãtu Z· a M· Psáry pro
rok 2010 a to: plyn 460 000 Kã, el. energie
350 000 Kã, vodné a stoãné 90 000 Kã.
RO Usnesení ã. 154/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 2 ke smlouvû o spolupráci ze
dne 15. 4. 2005 mezi Obcí Psáry a Jifiím Olmerem. Pfiedmûtem dodatku je zmûna termínu
pfievzetí inÏen˘rsk˘ch sítí, vefiejného osvûtlení
a komunikace.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 155/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou
a Otakarem Kukalem (jako stavebníci). Pfiedmûtem bezúplatné smlouvy je zokruhování
vodovodního fiadu na pozemcích parc. ã. 309/6
a 465/108, k.ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 156/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s prodlouÏením termínu pro dokonãení stavby
komunikace a pfiilehl˘ch chodníkÛ dle smlouvy o spolupráci a finanãním pfiíspûvku ze dne
1. 9. 2004 mezi Obcí Psáry a Hedoz, s.r.o., do
30. 6. 2011.
RO Usnesení ã. 157/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s prodlouÏením termínu pro úhradu finanãPSÁRSKÝ

ÚNOR 2010

ZPRAVODAJ

9

psa?ry_1_unor:Sestava 1

10.2.2010

10:32

Stránka 10

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
ních pfiíspûvku na rozvoj infrastruktury dle
smlouvy o spolupráci a finanãním pfiíspûvku ze
dne 3. 4. 2009 mezi Obcí Psáry a Bytov˘m
druÏstvem Tábor do 31. 1. 2010.
RO Usnesení ã. 158/29-2009
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 pro:
1/ Vladímíra Zítka - pozemek parc. ã. 343/143,
k.ú. Dolní Jirãany.
RO Usnesení ã. 159/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zv˘‰ením ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2010 firmou Rumpold-P,
s.r.o., z dÛvodu zmûny v˘‰e sazeb DPH.
RO Usnesení ã. 160/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Psáry
(povinná) a âEZ Distribuce, a.s. (oprávnûná).
Pfiedmûtem smlouvy je stavba kabelového
vedení, mj. pfies pozemky parc. ã. PK 683 parc.
ã. 683, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu 3195 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.
RO Usnesení ã. 161/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
zmûnu pfiílohy ã. 3 smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru elektrozafiízení mezi Obcí Psáry
a Asekol, s.r.o.
RO Usnesení ã. 162/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Zemûdûlsk˘m druÏstvem Agrofarma
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v likvidaci. Pfiedmûtem smlouvy je nájem ãásti budovy na pozemku parc. ã. st. 37/1 o v˘mûfie
52 m2 a pozemku parc. ã. 718 o v˘mûfie 693 m2
za cenu 5500 Kã mûsíãnû.
II. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Spoleãenstvím vlastníkÛ jednotek ·tûdfiík
151. Pfiedmûtem smlouvy je nájem ãásti pozemeku parc. ã. 621/7 o v˘mûfie 50 m2 za cenu
10 000 Kã roãnû.
III. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a SK
âechoslovan Dolní Jirãany. Pfiedmûtem smlouvy jsou pozemky parc. ã. 379/2 o v˘mûfie 8026
m2, parc. ã. 343/21 o v˘mûfie 1410 m2 a parc.
ã. st. 573 o v˘mûfie 195 m2 za cenu 100 Kã
roãnû.
IV. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy ã. 54N08/81 mezi Obcí
Psáry a Pozemkov˘m fondem âR. Pfiedmûtem
smlouvy je ãást pozemku parc. ã. 558/2
o v˘mûfie 3000 m2 za cenu 21 000 Kã roãnû.
V. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 k nájemní smlouvû
ã. 17N07/81 mezi Obcí Psáry a Pozemkov˘m
fondem âR. Pfiedmûtem dodatku je roz‰ífiení
nájmu o pozemek parc. ã. 465/331 o v˘mûfie
824 m2 na celkovou cenu 2632 Kã roãnû.
VI. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Obãansk˘m sdruÏením Rodinné centrum
Dolní Jirãany. Pfiedmûtem smlouvy jsou nebytové prostory v ul. Spojovací ã.p. 600 za cenu
10 000 Kã roãnû.
VII. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a ¤editelstvím silnic a dálnic âR. Pfiedmûtem
smlouvy jsou pozemky parc. ã. 660/5 o v˘mûfie
1686 m2, 660/6 o v˘mûfie 326 m2, 660/7
o v˘mûfie 353 m2, 696/2 o v˘mûfie 33 m2,
727/12 o v˘mûfie 417 m2, 727/13 o v˘mûfie
107 m2, 696/4 o v˘mûfie 50 m2, 696/5 o v˘mûfie
105 m2 za cenu 21 539 Kã roãnû.
VIII. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
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a Michalem Tydlitátem. Pfiedmûtem smlouvy je
pozemek parc.ã. PK 47/1 o v˘mûfie 1561 m2 za
cenu 100 Kã roãnû.
IX. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a ·tûpánem Jusko. Pfiedmûtem smlouvy je dle
situaãního plánu ãást 1 pozemku parc.ã. 577/1
o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2 000 Kã roãnû.
X. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a manÏ.
Rau‰erov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je dle situaãního plánu ãást 2 pozemku parc. ã. 577/1
o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã roãnû.
XI. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a manÏ.
Herákov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je dle situaãního plánu ãást 3 pozemku parc. ã. 577/1
o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã roãnû.
XII. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a manÏ. Lorencov˘mi ml. Pfiedmûtem smlouvy je dle situaãního plánu ãást 4 pozemku
parc.ã. 577/1 o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã
roãnû.
XIII. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a manÏ.
Lorecov˘mi st. Pfiedmûtem smlouvy je dle situaãního plánu ãást 5 pozemku parc. ã. 577/1
o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã roãnû.
XIV. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a manÏ.
Chramostov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je dle
situaãního plánu ãást 6 pozemku parc. ã. 577/1
o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã roãnû.
XV. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Brunhildou Hriagyelovou. Pfiedmûtem
smlouvy je dle situaãního plánu ãást 7 pozemku parc. ã. 577/1 o v˘mûfie 17 m2 za cenu
2000 Kã roãnû.
XVI. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a manÏ. Dzianov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je
dle situaãního plánu ãást 8 pozemku parc. ã.
577/1 o v˘mûfie 17 m2 za cenu 2000 Kã roãnû.

XVII. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.
RO Usnesení ã. 163/29-2009
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním Ïádosti o dotaci na Stfiedoãesk˘ kraj
z programu FROM na akci „Rekonstrukce
a pfiístavba ‰koly Psáry“.
II. Souhlasí
s uvolnûním finanãní ãástky do v˘‰e 12 mil. Kã
na financování podílu Ïadatele pfii podání
Ïádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a pfiístavba ‰koly Psáry“.

RO Usnesení ã. 164/29-2009
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

PSÁRSKÝ
ÚNOR 2010

ZPRAVODAJ

11

psa?ry_1_unor:Sestava 1

10.2.2010

10:32

Stránka 12

Z OBCE

Co se v obci udělalo
od 15. 11. 2009 do 15. 1. 2010
V tomto období byly vykonány práce v následujícím rozsahu:
- čištění Rybníčku v DJ od řas a zbytků větví a biologické očkování (aplikace podpůrného biopreparátu),
- příprava místa pro kotvení vánočního stromku v Psárech nedaleko zvoničky v ul.
Kutná, následné osazení jedličky, výzdoba osvětlením a rozsvícení na první
adventní neděli,
- ve dnech 25. až 27. 11. byl proveden prořez stromů v Psárech u pomníku, dále
bylo provedeno snížení topolu vedle pomníku,
- prořez a kácení stromů podél cesty k vodárně na Štědříku,
- prořezy cest k chatovým oblastem, zejména v Psárech Na Bábě,
- běžné údržbové práce,
- likvidace víkendových sněhových kalamit v průběhu ledna stály pracovní četu údržby Obce hodně úsilí a finančních prostředků. Přinesly i potíže se svozem odpadů. V rámci technických a časových možností jsme se snažili všem občanům
i chatařům vyhovět.
Vážení spoluobčané, žádám Vás o pomoc při zjištění, kdo dává stavební odpady do hnízda separovaného odpadu v Jirčanech u Rybníčku.
Pravidelně každý pátek při svozu je prostor mezi kontejnery zcela zaplněn pytli převážně se stavebním odpadem. Dne 27. 11. 09 byla navíc
vylita akrylátová barva na zámkovou dlažbu. Pro likvidaci stavebních
materiálů je k dispozici Sběrný dvůr, který je zdarma pro všechny občany obce, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu.
Dále upozorňujeme, že každý stavebník je dle stavebního zákona
povinen veškeré odpady likvidovat na řízených skládkách
k tomu určených a vše dokladovat Stavebnímu úřadu.
V příloze: přikládám foto
z novoroční procházky na Štědříku. Co tomu říkáte?
Ing. Miroslav Vítkovský
20. 1. 2010
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Putování broučků
s lucerničkami za překvapením
Obec ve spolupráci se Základní ‰kolou
a Matefiskou ‰kolou Psáry pfiipravila
„Putování brouãkÛ s lucerniãkami za pfiekvapením“, které se uskuteãnilo dne 2. 12.
2009. Sraz v‰ech – mal˘ch i velk˘ch
úãastníkÛ byl v 16.30 pfied budovou
základní ‰koly. Na dûtech, kter˘ch se se‰lo
více neÏ 60, byla vidût zvûdavost. Takovéto setkání se uskuteãnilo premiérovû.
Nûkteré dûti pfii‰ly vybaveny skuteãn˘mi
lucerniãkami, jiné je nahradily lampiony.
Od ‰koly se vydal prÛvod dûtí
v doprovodu rodiãÛ a prarodiãÛ smûrem
do ·tûdfiíka, a to ulicí Hlavní, kolem Junãáku pfies sídli‰tû ·tûdfiík aÏ k matefiské
‰kolce. Celá trasa byla vyznaãena hofiícími svícemi, a proto se asistence pfii prÛvodu úãastnila nejen Obecní policie Jeseni-

ce, ale i ãlenové SDH Dolní Jirãany, ktefií dohlíÏeli na hladk˘ prÛbûh. Asi nejmlad‰ím úãastníkem byl 14denní Kry‰tÛfek, kterého si py‰ná babiãka vezla
v koãárku ozdobeném lampionem.
U ‰kolky jsme si spoleãnû zazpívali
koledy a po zavolání „JeÏí‰kovi“ se rozsvítil adventní stromek. A jako pfiekvapení
byly za pomoci muÏsk˘ch úãastníkÛ prÛvodu vypu‰tûny lampiony ‰tûstí. Na závûr
bylo pro v‰echny pfiipraveno malé poho‰tûní – pro dûti ãaj a zákusky, pro dospûláky voÀav˘ punã a svafiák.
Putování se setkalo s kladn˘m ohlasem
a myslím si, Ïe je to zaãátek dobré tradice.
Pozn. red.:
fotografie najdete na 2. stranû obálky

Setkání seniorů aneb
Ondřejovské heligonky
Ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením
Most k domovu pfiipravila obec odpolední
setkání se seniory, které se konalo 9. prosince 2009. Na zaãátek v rámci diskuse Jifií
Kabát, pfiedstavitel sdruÏení Most
k domovu, podal podrobnou informaci
o sluÏbách klientÛm a o moÏnostech vzájemné spolupráce. Vysvûtlil, Ïe pracovníci
sdruÏení pomáhají pfii zaji‰Èování stravy,
nákupÛ, úklidu, lékÛ i osobní hygieny, pro14

stû základních potfieb obãanÛ, ktefií tyto ãinnosti zvládají s obtíÏemi. Zájem o tuto sluÏbu pomalu, ale jistû stoupá a urãitû pomÛÏe na‰im star‰ím spoluobãanÛm zajistit
sobûstaãnost a prodlouÏit tak aktivní Ïivot
v domácím prostfiedí.
Po krátké prezentaci se uÏ slova ujala
úÏasná paní Lidu‰ka Koutská a její Onfiejovské heligonky, které hrály pfiítomn˘m
nejen seniorÛm, ale i mlad‰ím k poslechu
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Z OBCE
i zpûvu známé písniãky. PfiestoÏe jsme
pfiedbûÏnû poãítali, Ïe setkání bude trvat tak
kolem dvou hodin, nûktefií odcházeli aÏ
v pozdních veãerních hodinách.
A protoÏe tato akce mûla velk˘ úspûch,
rádi bychom Vás v‰echny pozvali na dal‰í
setkání s Ondfiejovskou heligonkou a paní
Lidu‰kou Koutskou.
Dal‰í setkání nejen seniorÛ s Ondfiejov-

skou heligonkou se uskuteãní v pátek dne
16. dubna v 17 hodin v restauraci Rubín.
Na setkání s Vámi se tû‰í
Jana Valá‰ková, starostka
Pozn. red.:
fotografie najdete na 2. stranû obálky

OBEC PSÁRY
zve
v‰echny dfiíve narozené – seniorky a seniory
ze Psár a Dolních Jirãan
na pfiátelské posezení s mal˘m poho‰tûním
a pfiíjemn˘mi melodiemi
v podání souboru

ONDŘEJOVSKÉ HELIGONKY
dne 16. dubna 2010 v 17 hodin
v restauraci RUBÍN
Pfiijìte si popovídat
a tfieba i tak trochu
zavzpomínat.
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ROZHOVOR
Rozhovor se starostkou obce

Co se podařilo, a co ne…
Souãasné volební období je od listopadu 2006 a mûlo by skonãit v fiíjnu 2010.
Starostka obce Jana Valá‰ková byla
ãlenkou kandidátky Obec pro obãany. Ta
mûla ve svém volebním programu mimo
jiné: dobudovat inÏen˘rské sítû v celé
obci, zajistit roz‰ífiení matefiské ‰koly,
pfiipravovat roz‰ífiení ‰koly základní,
a úzce spolupracovat se ‰kolou na roz‰ífiení mimo‰kolních aktivit v podobû
zájmov˘ch krouÏkÛ. Dále zajistit peãovatelskou sluÏbu pro obãany a spolupracovat se v‰emi místními spolky, jako jsou
hasiãi, sportovci, myslivci, tenisté.
Předpokládám, že jste
navázala na práci předchozího
vedení obce…
Samozfiejmû. Nejen já, ale i fiada zastupitelÛ obce byla zvolena podruhé, s nimi
pokraãujeme i v tomto volebním období
v dfiíve zapoãaté práci. Z minulého období
byla totiÏ obec pfiipravena na fiadu investiãních akcí v podobû projektÛ a vydan˘ch
stavebních povolení.
Poprvé v tomto volebním období je v‰ak
zastupitelstvo patnáctiãlenné, a z toho
vypl˘vá povinnost zfiídit radu obce, ta je
pûtiãlenná. NárÛst agendy je tak velk˘, Ïe
v souãasné dobû máme dva uvolnûné zastupitele, a to starostku a místostarostku.
Obec se za toto volební období (od listopadu 2006 do dne‰ního dne) rozrostla cca
o 600 obãanÛ s trval˘m pobytem v obci
a odhadujeme, Ïe cca stejn˘ poãet lidí zde
není pfiihlá‰en.
16

Co konkrétního se tedy v obci
v tomto volebním období
povedlo?
Koncem roku 2006 a dále v prÛbûhu let
2007-2008 se nám podafiil jeden z hlavních
úkolÛ, a to vybudovat v˘znamnou ãást
inÏen˘rsk˘ch sítí ve staré zástavbû. Bylo
dokonãeno více neÏ 2 km kanalizace, na
vût‰inû úsekÛ byla spolu novû zavedena
i voda a plyn, v celkové hodnotû 25 milionÛ korun. V roce 2008 jsme postavili
nástavbu matefiské ‰koly, tím se zv˘‰ila její
kapacita z 56 na 112 dûtí. Tuto akci jsme
úspû‰nû zvládli i díky 10milionové dotaci
z Ministerstva financí âR. Celkové stavební náklady na pfiístavbu a rekonstrukci byly
totiÏ pfies 20 milionÛ korun. A dal‰í finanãní náklady si vyÏádalo vybavení novû
vznikl˘ch tfiíd. V roce 2009 byla dokonãena kuchynû nákladem 2 miliony korun.
Stravování pro dûti v matefiské, ale
i základní ‰kole tak uÏ nemusíme dováÏet,
vystaãíme si sami. Navíc tuto sluÏbu
mohou vyuÏívat i na‰i seniofii. Ale i pfies
provedenou nástavbu a vybudování dvou
nov˘ch tfiíd stále kapacita matefiské ‰koly
nestaãila. Tento problém se nám podafiilo
zatím vyfie‰it díky vstfiícnosti vedení Stfiedoãeského kraje, a zejména Domova Laguna, kde máme pronajaty prostory pro dal‰í
tfiídu nejmen‰ích dûtí.
I pfies snahu vût‰iny zastupitelÛ zajistit
na‰im mal˘m obãánkÛm moÏnost nav‰tûvovat moderní matefiskou ‰kolu, je vedle
uspokojení a radosti z vykonaného díla tato
akce i terãem tûÏko pochopiteln˘ch útokÛ
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na jednotlivé zastupitele. Kolují
zde pomluvy, mnohdy i z fiad
zastupitelÛ, ktefií tvrdí, Ïe pfii
stavbû byly zpronevûfieny nemalé peníze. BohuÏel tyto pomluvy vycházejí z posudku, kter˘
stanovuje reprodukãní hodnotu
stavby, místo toho aby posuzoval, zda vynaloÏené náklady
odpovídají cenám obvykl˘m.
Navíc znalec sám uvádí, Ïe
matefiskou ‰kolu ani nenav‰tívil
(!), a vychází pouze z projektu
pro stavební povolení, kter˘ dle
na‰eho zji‰tûní nemûl k dispozici. Navíc byl tento posudek
pouÏit jako podklad pro anonymní trestní oznámení. O jeho
existenci jsme se dozvûdûli aÏ
prostfiednictvím jednoho z kritizujících zastupitelÛ, kter˘ ho dal
k dispozici na zasedání zastupitelstva.
A co škola základní?
V roce 2007 obec vypsala architektonickou soutûÏ, jejímiÏ porotci byli celostátnû
i mezinárodnû renomovaní architekti – Zdenûk Luke‰, Mikulá‰ Hulec a Oldfiich Hájek.
Zadáním bylo navrhnout dostavbu stávající
budovy základní ‰koly a novou stavbu pro
druh˘ stupeÀ s tûlocviãnou a jídelnou, pro
kterou byl vybrán prostor na jirãanské návsi.
Místo bylo zvoleno s ohledem na vlastnictví pozemkÛ (které jsou obce), existenci
inÏen˘rsk˘ch sítí, v neposlední fiadû pak
kvÛli historicky danému umístûní stávající
‰koly v centru obce a dostupnosti místa
vefiejnou dopravou. Tato akce bohuÏel narazila na nepochopení nûkolika obãanÛ, ktefií
svou peticí protestovali proti umístûní ‰koly v centru obce.

To ovšem není všechno, co se
obci podařilo…
Samozfiejmû, ale v˘ãet by byl dlouh˘,
takÏe jen krátce. Jako velk˘ úspûch povaÏuji uzavfiení spolupráce s obãansk˘m sdruÏením Most k domovu. Toto obãanské
sdruÏení zaji‰Èuje sociální pomoc seniorÛm
a obãanÛm, ktefií jsou pro nemoc nebo operaci odkázáni na pomoc jin˘ch. V souãasné
dobû legislativa na seniory a nemohoucí
nemyslí a zodpovûdnost za nû pfienesla na
jejich blízké. Ti v‰ak mnohdy z ãasov˘ch,
ale i finanãních dÛvodÛ sami péãi nezvládnou. Obec proto finanãnû dotuje sluÏby
obãanského sdruÏení Most k domovu, aby
se staly dostupn˘mi v‰em. O ãinnosti
a nabízen˘ch sluÏbách jsme jiÏ nûkolikrát
informovali.
Obec se snaÏí spolupracovat i s ostatními organizacemi, které v obci jsou. JedPSÁRSKÝ
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ná se pfiedev‰ím o sportovce, hasiãe, myslivce a dal‰í. Pravidelnû tyto spolky dotujeme nemalou finanãní ãástkou na provoz.
Navíc obec prÛbûÏnû pfiispívá na pofiádání
kulturních akcí, jako jsou drakiáda, Dûtsk˘
den, Mikulá‰ská apod.
Co se nepovedlo?
Trápí nás, Ïe jsme i pfies velkou snahu
nebyli schopni zajistit stavební povolení na
pfiístavbu stávající ‰koly. Projekt pro stavební povolení vznikl na základû architektonické soutûÏe jiÏ v roce 2008, kdy byla
podána i první Ïádost o stavební povolení.
BohuÏel se k tomuto fiízení stále odvolávají sousedé. Bez této pfiístavby budeme mít
letos a v následujících letech problém
s umístûním ÏákÛ prvního stupnû. Navíc
bez pravomocného stavebního povolení
pfiichází obec i o moÏnosti Ïádat a ãerpat
dotaãní tituly, bez kter˘ch si realizaci dokáÏu jen tûÏko pfiedstavit.
V obci došlo k uzavření, tedy
zakonzervování továrny Tondach. Jaký vliv to má na obec?
Musím se pfiiznat, Ïe jsme v‰ichni byli
nemile pfiekvapeni, kdyÏ 1. ãervence 2009
do‰lo k ukonãení v˘roby. Podle sdûlení
fieditele spoleãnosti Tondach âR, s.r.o., se
jedná pouze o doãasné fie‰ení. Provoz byl
uzavfien v dÛsledku stagnace ve stavebnictví, kdy do‰lo k velkému poklesu prodeje
v˘robkÛ Tondach. BohuÏel se zastavila
pouze jedna továrna z koncernu Tondach,
a to ta, která mûla nejstar‰í zafiízení,
a náklady na v˘robu byly neúmûrnû vysoké. Jednalo se o závod Dolní Jirãany. Propu‰tûní se t˘kalo cca 30 obãanÛ na‰í obce.
Obec se snaÏila zkontaktovat firmy, které
zde pÛsobí a poÏádala je o zamûstnání tûch18

to obãanÛ. BohuÏel ne v‰ichni b˘valí
zamûstnanci jiÏ nové zamûstnání na‰li.
Jak se – konkrétně vám –
spolupracuje se zastupitelstvem
a s pracovnicemi úřadu?
Zaãátky jsou vÏdycky tûÏké. Moje
pfiedstavy byly jiné, neÏ je skuteãnost. Práce starosty je zejména o komunikaci
s obãany pfii fie‰ení jejich kaÏdodenních
problémÛ a mnohdy i sousedsk˘ch vztahÛ.
Se zamûstnanci úfiadu se mi pracuje dobfie. Tû‰í mû, Ïe jsou samostatní na poli své
pÛsobnosti. V‰ichni mají nejv˘‰e dosaÏené
zkou‰ky odborné zpÛsobilosti na svoje
specializace.
Z vlastní iniciativy zamûstnanci úfiadu
zfiídili jiÏ v lednu 2009 pracovi‰tû Czech
POINT. Tato sluÏba není pro malé obce,
jako je ta na‰e, povinná. Jedná se tedy
o jak˘si nadstandard ve sluÏbách obãanÛm.
Pfiekvapivû je tato sluÏba hodnû vyuÏívána,
a to i obãany okolních obcí. Pfiístup na‰ich
úfiednic je kladnû hodnocen, protoÏe bez
ohledu na úfiední dny jsou ochotny vyjít
vstfiíc jejich poÏadavkÛm (ovûfiování podpisÛ a listin, v˘pisy z Czech POINT apod.).
Také s ãleny zastupitelstva se mi pracuje
dobfie. BohuÏel se v poslední dobû najdou
i takoví, ktefií místo spolupráce a snahy
o dobr˘ v˘sledek zpochybÀují rozhodnutí
nejen mé, ale i celého zastupitelstva.
Na závûr musím také vzpomenout na
b˘valého zastupitele a kolegu Vláìu Kadefiábka, jenÏ nás tak neãekanû opustil. Sv˘mi znalostmi o obci mnû byl vÏdy oporou
a pomocnou rukou pfii fie‰ení vznikl˘ch
problémÛ.
Pozn. red.: na fotografii starostka obce
Jana Valá‰ková z pfiedvánoãního koncertu v na‰em kostele
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POPLATKY ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD 2010
USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY
č. 49/8-2009 KONANÉHO 16.12. 2009 SE VÝŠE CEN
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI DLE OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 7/2006 NEMĚNÍ

Popelnice 120 litrů /jedna známka/
Popelnice 240 litrů /dvě známky/
Odpady rekreační objekt
Pes
Druhý a další pes

2.145,-Kč
3.795,-Kč
1.210,-Kč
100,-Kč
200,-Kč

Poplatek je splatný do 28. 2. 2010.
Úřední hodiny: pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
středa 8.00-12.00 13.00-18.00
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna, a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo
telefonické dohody.
Pytle budou posílány pouze na písemnou žádost.
PSÁRSKÝ
ÚNOR 2010
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Vánoční zpívání
Kostel svatého Václava v Dolních Jirãanech je vyzdoben urostl˘mi jedliãkami.
Dfievûn˘ malovan˘ betlém dominuje pravé
stranû jevi‰tû. Zb˘vá jen nûkolik minut do
zaãátku vánoãního koncertu, kter˘ si tu
pomalu, ale jistû vybudoval tradici. V‰ak se
konal jiÏ pát˘m rokem.
Svûtla v kostele pomalu zhasínají a ve
vzduchu je cítit napjaté oãekávání. Ticho.
Tu se ozve zvuk varhan. Zaznívá slavná
Modlitba. Ze tmy pfiichází Adriana, stoupá
doprostfied jevi‰tû, svûtlo na oltáfii záfií a její
hlas se nese pln˘m kostelem. Po potlesku
nastupují klienti Domova Laguna. Ohromují obecenstvo sv˘m totálním nasazením
jak ve zpûvu, tak i v hraní na Orffovy
nástroje.
Program v‰ak pokraãuje. První tóny
pfiedehry se nesou kostelem a dûti ze
Základní ‰koly v Psárech-Dolních Jirãanech jsou nastoupeny na pódiu
a pfiipravují se na podání co nejlep‰ího
v˘konu. Na‰i mladí zpûváãci se dívají na
zaplnûná místa v kostele, oãkama bloudí
po pfiítomn˘ch náv‰tûvnících a hledají své
dÛvûrnû známé tváfie – rodiãe, pfiíbuzné,
INZERCE

kamarády i uãitele, ktefií je dnes pfii‰li podpofiit.
Za jejich v˘born˘m v˘konem v‰ak stojí
mnoho ãasu, práce i úsilí. Nejvût‰í úspûch pfii
nácviku, ale nakonec i pfii koncertu sklidily tfii
evropské koledy. Nejsnáze se dûti nauãily starofrancouzskou Andûlskou píseÀ pfieloÏenou
do ãe‰tiny. Ve stfiedovûké písni What child is
this uplatnily své znalosti z angliãtiny. Naopak pfii nácviku ‰panûlské písnû A La nanita
nana si nejprve musely osvojit základní pravidla ‰panûlské v˘slovnosti, coÏ zvládly
docela rychle, protoÏe k této písni pfiistupovaly s velkou chutí se ji nauãit.
Dal‰ím vût‰ím pásmem byla Hra
s jesliãkami, ve které zaznûlo nûkolik znám˘ch i ménû znám˘ch koled a také se v ní
objevila krátká herecká pasáÏ. Po jejím
dÛkladném nacviãení si ji dûti opravdu uÏívaly.
Sborovû doprovodily Adrianu ve spirituálu Vozíãku, ke mnû leÈ! V podání Eli‰ky
Rajmonové zaznûla Libá písniãka od J. J.
Ryby a Anetka Kuková zazpívala vánoãní
koledu Ráda bych k Betlému.
Vánoãní koncert byl pfiíjemn˘m zpestfiením adventní doby. Koncert, kterého se
mezi jin˘mi vzácn˘mi hosty zúãastnili
senátor Jifií Oberfalzer a poslanec Miroslav
Kalousek, konãil velk˘m potleskem. Rozjasnûné tváfie lidí hovofiily za v‰echno.
V‰em úãinkujícím, fieditelce ‰koly i tûm,
kdo dûti v základní ‰kole i klienty
z Domova Laguna na vystoupení pfiipravili, podûkovala za krásn˘ záÏitek starostka
obce Jana Valá‰ková.
Pozn. red.:
fotografie najdete na 3. stranû obálky
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Vánoční besídky v mateřské škole
Tak už zase jako vloni,
cukroví ve školce voní,
a tak jsem si zcela jistá,
že se opět něco chystá.
Pootevřu dveře třídy,
co to moje oči vidí?
Na nástroje děti hrají,
až se mi dech skoro tají,
v další třídě zpívají,
zahanbit se nedají.
Pak se ještě recituje,
Běhá, cvičí a tancuje.
Že by nějaké přehlídky?
Kdepak, to jsou besídky!
A když potlesk zazní třídou,
Na řadu i slzy přijdou.
Tiše dveře zavírám,
dobrý pocit z toho mám,
všechno je tak, jak má být
nezbývá – než domů jít.

INZERCE

CYKLO EMAP PÍSNICE
KOLEKCE KOL 2010 JIŽ SKLADEM
+
VÝPRODEJ KOL 09 A OBLEČENÍ
DO VYPRODÁNÍ

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, Pá10-18, So 9-14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
PSÁRSKÝ
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HASIČI SDH DJ

Od požárů po sport
Nejen požáry likvidoval jirčanský hasičský sbor v roce 2009
Zasahovali jsme u tfiiceti událostí. Nejãastûji v Jesenici, Psárech a okolních obcích. Vzhledem k lokálním pfiívalov˘m de‰ÈÛm jsme celkem ‰estnáctkrát zasahovali u technick˘ch
zásahÛ. âerpáním zaplaven˘ch sklepÛ, rozfiezáváním spadl˘ch stromÛ, odstraÀováním pfiekáÏek z koryt potokÛ jsme strávili mnoho dní.
ObãanÛm jsme jako novinku nabídli odstraÀování rojÛ a hnízd bodavého hmyzu. Hlavnû
v jarních a letních mûsících byla tato sluÏba
obãany hojnû vyuÏívána. Nejkurióznûj‰ím zásahem bylo sundání koãky z vysoké borovice
v Psárech. Pomocí lezecké techniky byla koãka
zachránûna a pfiedána ‰Èastné chovatelce. Tímto
zásahem jsme naplnili známé hasiãské heslo
o záchranû lidí, zvífiat a majetku.

Dal‰í neménû poãetnou skupinou jsou
zásahy u poÏárÛ, kter˘ch bylo celkem ‰estnáct.
Od poÏáru stfiechy v novostavbû na Radlíku,
pfies poÏáry komínÛ, osobních automobilÛ, plastov˘ch kontejnerÛ, po poslední a tragick˘
poÏár ve Vestci.
Díky na‰emu vãasnému zásahu se podafiil
zachránit pfied poÏárem sklad potravin v Horních Jirãanech. V jeho tûsné blízkosti hofiel
v plném rozsahu osobní automobil. Jako posi-

22

lová jednotka dorazilo hasiãské druÏstvo
z Prahy, nebylo v‰ak jiÏ co hasit. PoÏár byl na‰í
jednotkou zlikvidován a ‰koda byla na‰tûstí jen
na osobním voze.
Pfii tragickém poÏáru ve Vestci do‰lo k úmrtí
dvou osob. Jednalo se o poÏár bytu a stfiechy
bytového domu. Koufiem byly zasaÏeny ostatní
prostory domu, zasahovali jsme proto
s ostatními hasiãi v d˘chací technice. Tato událost byla posledním na‰ím v˘jezdem v roce
2009. Zásahy byly jen malou ãástí na‰í práce.
Mnoho ãasu jsme trávili v˘cvikem a ‰kolením v˘jezdové jednotky. Celkem pfii osmi
tematick˘ch ‰kolicích celcích jsme trénovali
na‰í pfiipravenost. Velice zajímavé bylo taktické provûfiovací cviãení v objektu vodárny ve
Vestci. Jednalo se o únik chloru v prostoru skladu. Na‰e jednotka zaji‰Èovala vystrojování profesionálních kolegÛ do pfietlakov˘ch chemick˘ch oblekÛ, zfiízení dekontaminaãního
stanovi‰tû a vlastní dekontaminaci. K tomuto
úãelu, pro ochranu hasiãÛ, jsme koncem roku
zakoupili dva ochranné chemické obleky Sunit.
Dal‰í na‰e pfiedurãení je na zásahy u dopravních
nehod. Máme ‰kolené hasiãe na poskytování
první pomoci a na‰e zdravotnická v˘bava je
srovnatelná s profesionálními kolegy. Úspû‰nû
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HASIČI SDH DJ
jsme provedli montáÏ elektrického navijáku do
na‰eho zásahového vozu. Postupnû sháníme
finanãní prostfiedky na nákup hydraulického
vypro‰Èovacího zafiízení. Budeme tak schopni
zranûného fiidiãe nejen vyprostit, ale i o‰etfiit
a v stabilizovaném stavu ho pfiedat záchranné
sluÏbû. Silniãní okruh máme kousek od obce,
nebezpeãn˘ch silniãních úsekÛ v okolí je také
mnoho, proto je na‰e iniciativa velice opodstatnûná.

Posledním velk˘m celkem na‰í práce byl
sport a spoleãenské akce. Ve sportu hlavnû
poÏární sport, kter˘ má u nás dlouhou
a úspû‰nou tradici. Mnoho
získan˘ch pohárÛ z minulého
roku je toho dokladem. Novû
jsme soutûÏili na lyÏích,
kolech a dokonce na vodû.
Procviãili jsme si nejen fyziãku, ale hlavnû jsme utuÏili
pfiátelství a dobré vztahy
s ostatními hasiãi z okolních
sborÛ. Preventivnû v˘chovné
akce patfiili dûtem. Dûtsk˘ch
dnÛ jsme se zúãastnili
v Dolních Jiãanech a v Lukách pod Medníkem. Pfii této
akci jsme i o‰etfiovali mladíka, kter˘ utrpûl zranûní pfii
zásahu elektrick˘m proudem.

Ve v˘ãtu událostí nesmím je‰tû zapomenout na
uspofiádání oblíbené zábavy a v˘letu do Plznû.
Z uveden˘ch hlavních událostí je vidût, Ïe jirãansk˘ sbor rozhodnû nezahálel. KaÏd˘ t˘den se
u nás nûco dûlo. Hlavním základem úspûchu
tûchto aktivit je mal˘ sehran˘ kolektiv, kter˘ je
hlavním motorem tûchto akcí. V tomto roce
máme mnoho vysok˘ch a stfiedních cílÛ, na kter˘ch budeme usilovnû pracovat. O dal‰ím dûní
v na‰em sboru vás budeme informovat.
Pfiejeme na‰im spoluobãanÛm mnoho ‰tûstí
v roce 2010
Velitel SDH Dolní Jirãany
Miloslav Burián
www.hasici-dolnijircany.wgz.cz
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Z DOPISŮ / RŮZNÉ

Fotografie

Od 16letého studenta Stfiední ‰koly
elektrotechniky
a strojírenství (obor
leteck˘ mechanik)
Tomá‰e Poslu‰ného
jsme dostali pfiekrásné fotografie. Jednu
z nich otiskujeme na
pfiední stranû obálky,
dal‰í jsme zafiadili
k MS Borovina. Pfiedev‰ím nás tû‰í, Ïe
se nám ozval nûkdo
z mlad‰ích pomocníkÛ ãasopisu. Tomá‰ pr˘ nejradûji fotí vlaky a letadla, ale poslední dobou ho zaujala i pfiíroda, jak je
vidût i z pfiiloÏen˘ch fotografií. Dûkujeme a vûfiíme, Ïe i nadále
nám tento mladiãk˘ fotograf bude zasílat své snímky.
Redakce
Foto: Tomá‰ Poslu‰n˘

Změny v roce 2010
postupně se zvyšuje důchodový věk – viz tabulka na straně 27 • prodlužuje se doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod ze stávajících 25 let na 35 let • ruší se doba studia získaná po 31. prosinci 2009
• změny se týkají i invalidních důchodů • Zdroj: zákon č.306/2008 Sb.,
www.cssz.cz/informace
INZERCE

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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MS BOROVINA

Okénko do přírody
ÚNOR
Zdá se, Ïe se pomalouãku blíÏí konec zimy. Ta ale mÛÏe
je‰tû nepfiíjemnû potrápit. Zvlá‰tû sv˘mi pfiímrazky vlhké
zemû a trav, z nichÏ prvním zajíãkÛm – ledÀáãkÛm – namrzají nebezpeãnû bfií‰ka. Ptákem mûsíce by mûla b˘t koroptev, dnes jiÏ zcela chránûná. U nás zde ji vzácnû vidíme asi

ve dvou hejnkách. Zdej‰í prostfiedí tohoto kdysi hojného lovného ptáka vlastnû jiÏ dlouhá léta likviduje. Koroptev b˘vala vûrná svému rodi‰ti, potravu sbírá na okrajích polí, remízku, na loukách, v pícninách, v bramborách, fiepû
a v kulturních obilovinách. Tou potravou jsou plevelná
semena, ‰kodliv˘ hmyz a ‰kÛdci. Uvádí se, Ïe dospûlá
koroptev dennû spotfiebuje okolo 300 kusÛ ‰kodlivého hmyzu a 500 kusÛ pleveln˘ch semen. Dnes pestrá skladba zemûdûlsk˘ch plodin neexistuje a velké zemûdûlské plochy jsou
chemicky sterilní a mrtvé bez drobn˘ch mikroorganismÛ.
Koroptve, pfieãkávající zimu v hejnkách, se koncem února rozdûlují do jednotliv˘ch párkÛ, mladí
kohoutci si hledají svoji slepiãku u cizích hejnek,
nikdy ne u vlastních. Jak poznáte kohoutka od slepiã-

ky? Traduje se, Ïe podle tmavû hnûdé podkovy v pefií
na hrudi. Tu ale mÛÏe mít i star‰í slípka. Spolehlivû
to rozli‰í jen myslivec, kter˘ uÏ nûco pamatuje, a to
podle zbarvení a prouÏkÛ na krycích kfiídelních krovkách. Pfiirozenû Ïe jen vzácnû, velmi zblízka.
Myslivci mají kromû pfiikrmování zvûfie v únoru
spí‰e administrativní starosti. Zpracování a odesílání
pfiedepsané administrativy a statistick˘ch v˘kazÛ
i sestavování vlastního finanãního rozpoãtu a shánûní
pfiíslu‰n˘ch prostfiedkÛ – velké poloÏky kaÏdoroãnû
ãiní krmiva, léãiva a pfiedepsané nájemné k udrÏování
honitby. To bylo v prÛbûhu let za lesní pozemky LâR
v˘znamnû upravováno.

Závûrem blahopfiejeme ÏákÛm Zuzanû Bri‰ové
a Ivanu ·ebestovi (vûkové kategorie 3. aÏ 5. tfiídy),
ktefií se umístili na v˘sledkové listinû dvoukolového
finále soutûÏe 10. v˘tvarn˘ podzim v první desítce.
Tuto soutûÏ vyhlásil Okresní mysliveck˘ spolek Praha-západ a v˘sledky byly zvefiejnûny také
v celostátním mysliveckém tisku.
Text: MS Borovina
Foto: P. Sivaninec
Tomá‰ Poslu‰n˘
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Z OBCE / ELEKTROODPAD

Na Vysoké – osadní výbor
VáÏení spoluobãané, chatafii,
rádi bychom Vás informovali o zaloÏení osadního v˘boru Na Vysoké. Na základû iniciativy
a Ïádosti obãanÛ byl zastupitelstvem obce jmenován osadní v˘bor, kter˘ bude zastupovat zájmy
obyvatel a chatafiÛ této lokality a to zejména pfii
pfiípravû projektu vodovodu a kanalizace Na
Vysoké. Pfiedsedou osadního v˘boru byl jmenován pan Michal ¤ezníãek, dal‰í ãlenové v˘boru
jsou paní Málková a pan Ja‰ko. Pro komunikaci

s nimi byl zfiízen mailov˘ úãet: vysoka@psary.cz . Na stránkách obce www.psary.cz je
také k nahlédnutí pfiehledná situace projektu vodovodu a kanalizace.
V souãasné dobû probíhá územní fiízení na
umístûní vodovodu a kanalizace, a proto jedním
z hlavních úkolÛ osadního v˘boru bude spolupráce s obcí a hledání moÏností, jak organizovat dal‰í stupnû tohoto projektu, zejména, jak
získat finanãní prostfiedky.

Muzeum spotřebičů
Na Leti‰ti Praha v odletové hale Terminálu 2
probíhá v˘stava historick˘ch spotfiebiãÛ. Expozici
nazvanou Muzeum spotfiebiãÛ pofiádá ve spolupráci s Leti‰tûm Praha nezisková spoleãnost ASEKOL,
která organizuje sbûr a recyklaci elektroodpadu.
Odborn˘m garantem pfii v˘bûru a datování exponátÛ bylo Technické Muzeum v Brnû. Vstup do
muzea bude volnû pfiístupn˘ a celá expozice bude
na leti‰ti k vidûní do 5. dubna 2010.
Muzeum spotfiebiãÛ je interaktivní v˘stava mapující v˘voj elektrick˘ch zafiízení od poãátku minulého
století do souãasnosti. Tvofií ji devût panelÛ zamûfien˘ch na gramofony, magnetofony, rádia, pfienosné pfiehrávaãe, telefony, televize a poãítaãe. Souãástí expozice je i socha ·rotozem‰Èana, která byla v roce 2008
postavena z elektroodpadu na praÏském Andûlu.
Ústfiedním bodem muzea je ãást t˘kající se recyklace
vyslouÏil˘ch spotfiebiãÛ
My‰lenka vzniku Muzea spotfiebiãÛ vze‰la ze soutûÏe pro obecní sbûrné dvory O nejstar‰í sebran˘ elektrospotfiebiã, jejíÏ v˘sledky ASEKOL vyhlásil v roce
2009. Celkem se se‰la témûfi stovka spotfiebiãÛ,
z nichÏ mnohé zaslouÏí velkou pozornost.
Cílem Muzea spotfiebiãÛ je vedle zábavy
a roz‰ífiení obecného povûdomí o elektronice i vzdûlávání vefiejnosti v oblasti tfiídûní elektrozafiízení.
V âesku lidé systematicky tfiídí elektroodpad od roku
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2005. KaÏd˘ âech roãnû odevzdá zhruba pût kilogramÛ elektroodpadu. To je sice nejvíce mezi státy stfiední Evropy, ale ve srovnání se Západem stále zaostáváme. Napfiíklad ve Skandinávii od kaÏdého prÛmûrnû
vyberou kolem 16 kg.
Dal‰í informace o Muzeu najdete na adrese
www.muzeumspotrebicu.cz. Fotografie Muzea spotfiebiãÛ najdete na adrese http://press.amic.cz/cs/asekol/
fotoarchiv/muzeum-spotrebicu/.
ASEKOL, s.r.o., je nezisková spoleãnost, která provozuje kolektivní systém zpûtného odbûru elektrozafiízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR jako jedin˘ systém pro
zpûtn˘ odbûr historick˘ch elektrozafiízení v oblastech
v˘poãetní, telekomunikaãní 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 3950 mûsty
a obcemi a 3390 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.
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INFORMACE
Důchodová tabulka platná od 1. ledna 2010

Odchody do důchodu u pojištěnců narozených 1936-1968:
Ïen s poãtem vychovan˘ch dûtí

rok narození muÏÛ
0

1

2

3

4

5 a více

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1937

60r+4m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1938

60r+6m

57r

56r

55r

54r

54r

53r

1939

60r+8m

57r+4m

56r

55r

54r

54r

53r

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

54r

53r

1941

61r

58r

56r+8m

55r+4m

54r

54r

53r

1942

61r+2m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

54r+4m

53r

1943

61r+4m

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

54r+8m

53r+4m

1944

61r+6m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

55r

53r+8m

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

55r+4m

54r

1946

61r+10m

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+8m

54r+4m

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

56r

54r+8m

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

56r+4m

55r

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

56r+8m

55r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

57r

55r+8m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r

61r+8m

60r+4m

59r

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+4m

62r

60r+8m

59r+4m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+8m

62r+4m

61r

59r+8m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

62r+8m

61r+4m

60r

60r

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r

61r+8m

60r+4m

60r+4m

59r

1961

64r+4m

64r+4m

63r+4m

62r

60r+8m

60r+8m

59r+4m

1962

64r+6m

64r+6m

63r+8m

62r+4m

61r

61r

59r+8m

1963

64r+8m

64r+8m

64r

62r+8m

61r+4m

61r+4m

60r

1964

64r+10m

64r+10m

64r+4m

63r

61r+8m

61r+8m

60r+4m

1965

65r

65r

64r+8m

63r+4m

62r

62r

60r+8m

1966

65r

65r

65r

63r+8m

62r+4m

62r

61r

1967

65r

65r

65r

64r

62r+8m

62r

61r+4m

1968

65r

65r

65r

64r

63r

62r

61r+8m
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Milí občané,
v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirčanech, ale i ve vašem blízkém okolí. Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem a pokud
chcete, aby byla redakce přítomna u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.
Blahopřání – jubilanti 2010
• V únoru oslaví narozeniny:
Josef Soukup, Václav Kotchera a Marie Troníčková.
• V březnu oslaví narozeniny: Marie ŠVARCOVÁ
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 jed né 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.
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…A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem

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

1. Malé dûti vyz˘váme, aby nakreslily, jak s rodiãi strávily Vánoce, v˘kresy pak postupnû otiskneme ve Zpravodaji.
2. Velké dûti mohou vylu‰tit tento problém: Dvû matky a dvû dcery mûly k veãefii koláãe. KaÏdá snûdla jeden makov˘ koláã, jeden povidlov˘ a jeden tvarohov˘. Dohromady v‰ak snûdly jen devût koláãÛ. Máte vysvûtlit, jak je to moÏné.
3. Vylu‰tûte doplÀovaãku! Její vylu‰tûní najdete na stranû 31.
1. Potfieba miminek
DOPLŇOVAČKA:
2. Péfiová pfiikr˘vka
3. Placat˘ pokrm z tûsta
Dokud není všechno ztraceno, není… (tajenka)
4. Spona na pásku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Finanãní úhrada
6. Prostor prorvan˘
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
náporem ÏivlÛ
7. Letora
8. Zvífiecí tlapka
9. M˘tina
10. Vtipné zakonãení
vyprávûní
11. Klid
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Pro
pokročilé
věkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho
vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.
Jarní kvítí
Paní uãitelka povûsila na tabuli velk˘ obraz
s namalovan˘mi kvûtinami. „BlíÏí se jaro, dûti,
a v pfiírodû se objevují první kvûty, které obdivujeme jako posly jara. Vyberte si jeden z nich
a nakreslete.“ A ãtyfii dívenky z rÛzn˘ch lavic se
daly do práce. Závodská ze ãtvrté lavice zvoli-

la fialku, La‰ková, Nechvátalová a Rouãková
vybíraly také. (Dûvãata se jmenovala Lucka,
Naìa, Radka, Zuzka).
V první lavici sedí Naìa, ve druhé Rouãková.
Radka volí snûÏenku, ve tfietí lavici to bude bledule. Nechvátalová sedí blíÏe k tabuli neÏ La‰ková. Dvû z dívek mají iniciály ze dvou stejn˘ch
písmen. Na jedné z kreseb je petrklíã.
Jak se jmenuje Závodská? Co kreslí Nechvátalová?
Kdo bleduli? Jakou kvûtinu zvolila Rouãková?
¤e‰ení: Vánoãní nákupy (prosinec 2009)
Marta

StáÀa

Olga

Sta‰ková

Petrová

Velenská Hanková

Vûra

‰unka

becherovka

sekt

kapesníky

encyklopedie

ruãníky váza

potravinov˘ ko‰
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Počátky cyklistiky v Čechách
Jako sportovní odvûtví vznikla cyklistika ve Francii v 60. letech 19. století. Jak
to vypadalo s tímto sportem u nás?
Velociped se dostal do Čech v roce
1867, kdy Josef Pechánek, technik
a strojník z Hořic, navštívil světovou výstavu v Paříži a uviděl tam velocipedy. Když
přijel domů, vyrobil si podobný velociped
a zkoušel jízdu na dvoukolovém vozidle.
Ta se nedařila a vozidlo se změnilo na tříkolové. Když však vnikl do tajemství
záhad rovnováhy, předělal ho opět na
dvoukolové.
Od roku 1879 bydlel v Praze na Smíchově v domě továrníka Jana Kohouta mladý
Angličan William Crowl, který vlastnil
vysoký Excelsiorbicykl, na němž se projíž-

30

děl v prostorném dvoře továrny. Největší
nadšení vzbudil u mladých synů továrníka
Kohouta, Josefa a Františka. Ti o tom referovali svému příteli, nadšenému sportovci
Karlu Schulzovi, který nejenže znal jízdu na
kole, ale vynikal i jako krasojezdec na
bicyklu dřevěném. Ten si, podle Crowlova
bicyklu, objednal stejný, ale s tím rozdílem,
že kola měla být dřevěná. Skupina kamarádů pak podnikala výlety do okolí Smíchova. Přes zimu si oba Kohoutové nechali
v otcově továrně vyrobit bicykly železné,
přesně podle Crowlova vzoru.
V českých zemích tedy patřili k zakladatelům cyklistiky především bratři Josef
a František Kohoutové z Prahy-Smíchova.
Oba dojeli jako první v roce 1880 z Prahy
do Plzně a 28. srpna 1890 vyzval továrník
své syny, aby se vydali do Vídně na kolech,
což se jim podařilo za dva a půl dne (poštovní kočáry jezdily tuto trasu o den déle).
Josef Kohout tehdy ve vzpomínkách
napsal: „…při našem návratu na kolech do
Prahy očekávaly nás tisícihlavé davy a jásot
nebral konce…“ Kroužek smíchovských
cyklistů se rozhodl založit Klub českých
velocipedistů.
Dne 2. ledna 1881 byla úředně schválena první česká cyklistická asociace pod
názvem Klub českých velocipedistů Smíchov. V počátcích měl 186 členů s 215
koly, zápisné bylo 5 zlatých a roční příspěvek 18 zlatých.
K novému kolu patřilo i nové oblečení.
Tehdejší tisk doporučoval: „Kabát budiž na
způsob saka šitý, nepříliš dlouhý, jelikož ten-
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to při jízdě překáží proto, že šosy jeho do
kola se pletou a při rychlejší jízdě jako praporce vlají. Kalhoty budiž široké, krátké, pod
kolena sahající a pod těmito gumou stažené,
tzv. plundry, punčochy dlouhé…“
Členové Klubu českých velocipedistů
Smíchov podnikali zpočátku turistické jízdy do pražského okolí. Nejoblíbenější byla
trasa od klubovny u Železničního mostu
podél Vltavy přes Chuchli na Zbraslav (o
sto let později, v roce 1981, na této trase
bojovali nejlepší cyklisté světa o medaile
MS na 100 km v závodě družstev).
První mezinárodní mistrovství Rakousko-Uherska se konalo 11. června 1882 ve
Vídni. Josef Kohout zvítězil v závodě na
jednu anglickou míli a získal jako první
Čech titul mistra.

V Praze se první závod konal na dráze
28. září 1883 pod názvem Velké mezinárodní závody ČKV Smíchov. Dráha
s povrchem z udusané hlíny byla vybudována na vojenském cvičišti na Invalidovně.
Závody zahájila slavnostní jízda všech 80
přihlášených závodníků přivedených na
dráhu Josefem Kohoutem. Vyvrcholením
programu byl závod na 10 km o titul mistra Čech. Josef Kohout v něm skončil druhý, když prvenství i titul si z Prahy odnesl
německý závodník Julius Huber.
Cyklistika se potom rozšířila do celých
Čech a nutno podotknout, že v současné
době má opět „zelenou“. Množství cyklistických stezek, které rostou jako houby po
dešti, je určitě chvályhodné.
mk

V letošním roce vyjde Psárský zpravodaj
v měsících: únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu
a prosinci.
Termín pro odevzdání veškerých podkladů do
redakce je vždy do 12. dne předchozího měsíce,
po telefonické domluvě pak maximálně do 15.
Pokud nebudou termíny dodržené, je pravděpodobné, že příspěvek vámi opožděně podaný již
nebude do stávajícího čísla zařazený.
redakce

ŘEŠENÍ

INZERCE

2. Byla to matka, dcera a vnuãka
3. DoplÀovaãka: …nic ztraceno
¤e‰ení sudoku:
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KŘÍŽOVKA / SUDOKU
SPOLEČENSTVÍ
CHROUST
VČEL

CHOD
KONĚ

MUŽSKÉ
JMÉNO

DĚTSKÝ
POZDRAV

MPZ
POBÍDKA
RUMUNSKA

OBJEV
CHEMICKÝ
PRVEK

2 SPOJKA
HAD

SLOVENSKY
STRÝC

7 CHEM.ZN.
SELENU

ZKRATKA VŠ

PŘEDLOŽKA

ÚTOČIŠTĚ

SOPEČNÁ
VYVŘELINA
NESOUHLAS

6

PRAŽSKÝ
KOSTEL

NITRO
ZKR.LÉKAŘSKÉ
KOMISE

JEDLÉ
HOUBY
ZÁJMENO

EVROPAN

RUSKY ANO
PŘEDLOŽKA
ZN.DUTÉ
MÍRY

ŘÍMSKY 500

MPZ
BELGIE
1

AFRICKÉ
JEZERO

2

3

,

4

PŘEDLOŽKA

5

4

6

6

7

5

3
9

8
2

8

5

6

2
9
3

4

7

3
8

3

OSTROV

3
7

ŘÍMSKY
ŠEST

SAMOHLÁSKA

LITERÁRNÍ
SOUPIS

32

4

KUSY LEDU
ZÁJMENO

UŽITKOVÁ
ROSTLINA

POLNÍ PRÁCE

KOLEM
NĚMECKY
JE

1

ODPOR

5

KOREKTURA
MPZ
ŠPANĚLSKA

OHNIŠTĚ

VOJNY

2
7

9

1

4

7

4
5

7

8
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