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SLOVO ÚVODEM

Milí obãané,
v dobû, kdy pfii-

pravujeme toto ãís-
lo do tisku, je krás-
né sluneãné poãasí,
a tak snad je jaro
opravdu nadosah.
To astronomické uÏ
probûhlo, tak jen
aby tady bylo to
doopravdické tep-

líãko a plno jarních kvûtin. Pak se zazele-
ná svou typicky jarní barvou tráva…

Vminulém ãísle jsme uvefiejnili rozhovor
se starostkou obce Janou Valá‰kovou, nyní
jsme poloÏili podobné otázky místostarosto-
vi ing. Jifiímu Janatovi. Jak se mÛÏete
doãíst, ne v‰e jde hladce.

Musím se pfiiznat, Ïe s velkou chutí ãtu
zprávy od dolnojirãansk˘ch hasiãÛ, které
mi posílá jejich velitel. Je aÏ s podivem, co
ti na‰i dobráci mnohdy dokáÏou, a to bez
náhrady mzdy, ale i ãasto bez odpoãinku, to
kdyÏ po noãní hasiãské smûnû odcházejí do
sv˘ch zamûstnání. Také tentokráte si mÛÏe-
te pfieãíst, jak pomáhali likvidovat ãervené-
ho kohouta, kter˘ se usadil na jedné jese-
nické stfie‰e. K samotn˘m fotografiím (na
titulní stránce a u ãlánku) uÏ není co dodat.

V dne‰ním vydání jsme nezapomnûli ani
na myslivce, ‰koda Ïe se nám neoz˘vají
sportovci, ale vûfiím, Ïe i oni se s jarní
a letní sezonou dostanou na na‰e stránky.

MÛÏete si pfieãíst, kdo slaví narozeniny,
nebo vylu‰tit svoje pravidelné rébusy.
Nechybí ani inzerentní stránky.

V‰echny vás v‰ak prosím, pokud chcete
poslat pfiíspûvky do na‰í redakce, uãiÀte tak
vÏdy nejpozdûji do 10. pfiedchozího mûsíce,
kdy zpravodaj vychází. UÏ jsme o tom nûko-
likráte psali a va‰e opoÏdûné pfiíspûvky pak
nemÛÏeme zafiadit do ãísla vycházejícího
v následujícím mûsíci. Zpravodaj je dvou-
mûsíãník!

A je‰tû mám nûco na srdci: Vím, Ïe se do
ãasopisu obãas vloudí nûjaká ta chybiãka,
za to se plnû omlouvám, ale spojení …moÏ-
ná Ïe… se pí‰e opravdu bez ãárky. Staãí se
jen podívat do Pravidel ãeského pravopisu
vydan˘ch Akademií vûd v roce 1993
a následnû vydan˘ch „Dodatcích“.

V‰em vám pfieji pohodové jaro, vyraÏte
do pfiírody, na zahrádku nebo na kolech po
nûjaké cyklistické stezce. O nich jsme psa-
li v loÀsk˘ch i pfiedloÀsk˘ch Zpravodajích.

Monika Kábová

MASOPUST 2010
I v letošním roce se podařilo psárským sportovcům a hasičům uspořádat Masopustní

rej masek obcí. Průvod byl slavnostně zahájen ve 12 hodin. Principál u fotbalového hřiš-
tě všechny přivítal a poté se průvod za doprovodu kapely vydal na putování po obci.
Z účastníků průvodu vyzařovalo veselí, které brzy přenesli i na přihlížející diváky. Místní
obyvatelé u svých domků netrpělivě vyhlíželi pestrobarevný průvod – řezníky s prasát-
kem, vězně v antonu, skupinu Bony M, včelku Máju s Vilíkem, šumaře, vyvolávače deš-
tě, sněhuláky a řadu dalších a dalších masek - a zvali je na malé pohoštění. O bezpečnost
průvodu se pečlivě starali místní pořadatelé ve spolupráci s Obecní policií Jesenice. Vese-
lou náladu se podařilo udržet až do pozdního odpoledne a k vydařenému masopustu
přispělo i hezké slunečné počasí. Závěrem se sluší poděkovat všem těm, kteří udržují leti-
té tradice. (Fotografie najdete na 2. straně obálky.)
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 30-2009 konaného dne 29. pro-
since v 18.00 hod. na Obecním úřa-
du Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 165/30-2009

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
4. rozpočtové opatření Obce Psáry pro rok
2009 – navýšení o 20 108 Kč.

RO Usnesení č. 166/30-2009

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 2-2010 konaného dne 18. led-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 1/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
nový sazebník úhrad za poskytnutí informa-
cí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

RO Usnesení č. 2/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne mezi Obcí Psáry (oprávněný)
a Nikolou Alferyovou (povinný). Předmě-
tem smlouvy je zatrubněná strouha pro
odvod dešťové vody za jednorázovou
úhradu 2500 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 3/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6008805/1
mezi Obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). Před-
mětem smlouvy je zařízení distribuční sousta-
vy „Jesenice-Horní Jirčany“ za jednorázovou
úhradu 2500 Kč.
II. Schvaluje
znění smlouvy uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6003019/1
mezi Obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). Před-
mětem smlouvy je zařízení distribuční sousta-
vy za jednorázovou úhradu 2500 Kč.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 4/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného místa, parc.
č. 141/1, k.ú. Dolní Jirčany, - vodojem Vyso-
ká, mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce, a.s.
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II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 5/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o spolupráci a finančním kry-
tí nákladů na autobusové spoje linky 332
mezi Obcí Psáry a Tondach ČR (plátce) za
cenu 1052 Kč měsíčně.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 6/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění kupní smlouvy č. 1400100003 mezi
Obcí Psáry a Kámen Zbraslav, s.r.o. Před-
mětem smlouvy jsou dodávky kameniva
v roce 2010 za cenu celkem 106 800 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 7/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
v souvislosti s probíhajícím jednáním o pře-
vodu pozemků z Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových se zněním části
smlouvy:
„Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti sta-
vební parcely č. 604 a pozemkové parcely
č. 85/5 v k. ú. Psáry řádně pečovat, užívat
je pouze k účelům – hasičská zbrojnice SDH
Psáry a přilehlý pozemek v souladu s veřej-
ným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke
komerčním účelům či jiným výdělečným úče-
lům, a ani je nebude k takovým účelům pro-
najímat, současně prohlašuje, že předmětné
nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše

po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnické-
ho práva do katastru nemovitostí.“

RO Usnesení č. 8/2-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 3-2010 konaného dne 1. února
v 17.00 hod. na Obecním úřadu Psá-
ry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 9/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Zřizuje
Komisi sportovní a zájmové činnosti: před-
seda – Petr Krčmář, členové – Dana Piková
a Milan Zetocha.

RO Usnesení č. 10/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závaz-
né vyhlášky č. 6/2008, o veřejném pořád-
ku, opatřením k jeho zabezpečení a čistotě
v obci Psáry:
1/ SK Rapidu Psáry na akci „Sportovní bál“
dne 6. 2. 2010.
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RO Usnesení č. 11/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Tomášem Šťastným.
II. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Miloslavem Buriánem.
III. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Jiřím Hofírkem.
IV. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Janem Přibylem.
V. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Martinem Zelou.
VI. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Michalem Raušerem.
VII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Davidem Raušerem.
VIII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Petrem Škopkem.
IX. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Jaroslavem Přibylem.
X. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Ladislavem Buriánem.
XI. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru

dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Tomášem Popelkou.
XII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Lukášem Skřivanem.
XIII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Obce Psá-
ry mezi Obcí Psáry a Michalem Mendou.
XIV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 12/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Radkem Dubayem.
II. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Janou Dubayovou.
III. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Janem Honkem.
IV. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Jaroslavem Hruškou.
V. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Petrem Hruškou.
VI. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Jindřichem Komárkem.
VII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Michalem Molendou.
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VIII. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Pavlem Šůrou.
IX. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Jakubem Vondrou.
X. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Pavlem Otrubou.
XI. Schvaluje
znění dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Psáry Obce Psáry
mezi Obcí Psáry a Jiřím Křížem.
XIV. Pověřuje
Starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 13/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Jmenuje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Přípojky k budovaným
inženýrským sítím (4. a 5. etapa) – dokon-
čení“ ve složení: Václav Novák, Lucie Kuba-
lošová a Josef Žižka.

RO Usnesení č. 14/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IE-12-
6002657/VB/2 mezi Obcí Psáry a ČEZ
Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je sjed-
nání podmínek pro budoucí uzavření smlou-
vy o věcném břemeni na stavbu Psáry – Na
Stráni – výměna TS č. 614901 – parc.
č. 651 a 652, k.ú. Dolní Jirčany, za jedno-
rázovou úhradu 5000 Kč.

II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 15/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávu o činnosti pečovatelské služby Most
k domovu vč. výsledovky za rok 2009.

RO Usnesení č. 16/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Psá-
ry z hlavní činnosti ve výši 65 102,62 Kč
a z doplňkové činnosti ve výši 28 020,56 Kč.
II. Souhlasí
s navrženým rozdělením výsledku hospoda-
ření ZŠ a MŠ Psáry takto:
1/ do fondu odměn částku 37 249,27 Kč,
2/ do rezervního fondu částku 55 873,91 Kč.

RO Usnesení č. 17/3-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení o pře-
chodu pozemků parc. č. 140/2 o výměře
1114 m², vodní plocha a parc. č. 1116
o výměře 346 m², ostatní plocha vše
v k.ú. Psáry z Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na Obec Psáry.

RO Usnesení č. 18/3-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová
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„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 4-2010 konaného dne 3. února
v 17.00 hod. na Obecním úřadu Psá-
ry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 19/4-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
(objednatel) a EKOEKO, s.r.o. (zhotovitel).
Předmětem smlouvy je zajištění autorského
dozoru na akci „Psáry - výstavba ČOV II.
etapa“ za cenu celkem 137 760 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 20/4-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a Ing. Josefem Vítkem – PIK, projektová
a inženýrská kancelář. Předmětem smlouvy
je zajištění autorského dozoru na akci „Psá-
ry - výstavba inženýrských sítí 4. a 5. etapa
a vodojemu Vysoká“ za cenu celkem 221
340 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné

řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 5-2010 konaného dne 15. úno-
ra v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 21/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Psáry za
rok 2008/2009.

RO Usnesení č. 22/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a Ing. Martinem Příhodou. Předmětem smlou-
vy je zpracování dokumentů a provedení čin-
ností v souvislosti k veřejné zakázce „Přípoj-
ky k budovaným inženýrským sítím (4. a 5.
etapa) – dokončení“ za cenu 19 800 Kč bez
DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 23/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 3 mezi Obcí Psáry
a Aulistav, s.r.o. Předmětem dodatku je
posun termínu pro předání inženýrských sítí
dle smlouvy o spolupráci ze dne 15. 6.
2004 do 30. 6. 2010.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.
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RO Usnesení č. 24/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 mezi Obcí Psáry
a Bytovým družstvem Tábor. Předmětem
dodatku je posun termínu pro úhradu finanč-
ního příspěvku obci do 31. 5. 2010 dle
smlouvy o spolupráci ze dne 3. 4. 2009.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 25/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto naříze-
ní:
1/ Martinu Baxovi – pozemky parcela
č. 465/82, k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 26/5-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psá-
ry č. 6-2010 konaného dne 1. břez-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 27/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Ruší
na základě právního rozboru usnesení
č. 24/5-2010 z 15. 2. 2010.

RO Usnesení č. 28/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o provedení stavby mezi
Obcí Psáry (vlastník pozemku) a Karlem Vrá-
nou a Michalem Vabrouškem (stavebníci).
Předmětem smlouvy je stavba kanalizačního
řadu k č. p. 57 a 147 v Psárech.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 29/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na pro-
vedení stavby „Psáry - výstavba II. etapy
ČOV, IS vodovod a kanalizace“ mezi Obcí
Psáry a Zepris, s.r.o. Předmětem dodatku je
zvýšení ceny za dílo z důvodu zvýšení saz-
by DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 30/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 mandátní smlouvy na
zajištění činnosti technického dozoru při pro-
vádění stavby „Psáry-výstavba II. etapy
ČOV, IS vodovod a kanalizace“ mezi Obcí
Psáry a Družstvo Revital. Předmětem dodat-
ku je zvýšení odměny mandatáře z důvodu
zvýšení sazby DPH.
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II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 31/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpra-
cování projektu pro realizaci stavby „Psáry,
Dolní Jirčany – inženýrské sítě, 4. a 5. eta-
pa - část Dolní Jirčany vodovod - 5. etapa -
realizační dokumentace vodojemu Vysoká“
mezi Obcí Psáry a Ing. Josefem Vítkem-PIK,
projektová a inženýrská kancelář,
s.r.o. Předmětem dodatku je zvýšení ceny za
dílo z důvodu zvýšení sazby DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 32/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zajiš-
tění činnosti autorského dozoru pro realiza-
ci stavby „Psáry, Dolní Jirčany – inženýrské
sítě, 4. a 5. etapa – část Dolní Jirčany vodo-
vod – 5. etapa - vodojem Vysoká“ mezi
Obcí Psáry a Ing. Josefem Vítkem – PIK, pro-
jektová a inženýrská kancelář, s.r.o. Před-
mětem dodatku je zvýšení ceny za dílo
z důvodu zvýšení sazby DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 33/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zajiš-
tění činnosti autorského dozoru pro realiza-
ci stavby „Psáry - rozšíření čistírny odpad-

ních vod“ mezi Obcí Psáry a EKOEKO,
s.r.o. Předmětem dodatku je zvýšení ceny za
dílo z důvodu zvýšení sazby DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 34/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
a SDH Jílové u Prahy. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2000 Kč za pomoc při odklízení sněhu
z budovy MŠ Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

¨

RO Usnesení č. 35/6-2010

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s nákupem 2 ks kontejnerů o objemu 20 m³
za cenu celkem 120 000 Kč.

RO Usnesení č. 36/6-2010
Rada bce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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Hledám paní

na úklid domu

3x týdně celkem na

cca 60 hodin/měsíc,

tel.: 724 030 498.
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CYKLO EMAP PÍSNICE
KE KAŽDÉMU KOLU 2010 (mimo junior)

DÁREK PRO VÁS – VÁMI VYBRANÉ
DOPLŇKY V HODNOTĚ KČ 500,-

akce platí do odvolání
+ STÁLE VÝPRODEJ KOL 2009

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4,tel.261911452
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Ot.doba Po,Ut,St 10-18,Čt 12-20,Pá10-18,So 9-14

od listopadu do února –zimní soboty zavřeno

Pozvánka

Dne 7. 5. 2010 se na návsi u pomníku v Psárech
koná večer s ohňostrojem.

Všichni jste vítáni.
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K dnešnímu dni, tj. 15. 3., kdy je už zima snad za námi, bych rád
uvedl několik statistických údajů v souvislosti s úklidem sněhu a ošet-
řením komunikací.
Za zimu bylo 18 přívalů sněhu. Bylo spotřebováno 77,8 t kamenné drti na posyp.
Pracnost a nákladovost byla oproti loňskému roku více než trojnásobná. Všechny
nástupy úklidových čet na prohrny byly bez prodlení. Snahou obce bylo prohrno-
vat všechny komunikace, tedy i ty, které nebyly uvedeny v plánu zimní údržby. V
místech silně zahuštěné zástavby, v okolí ul. Roklinka a Skalky, v oblasti nad škol-
kou, zastávek PID a přechodů jsme odváželi sníh. S ohledem na množství sněhu,
který byl na četných místech nahrnut ze silnic na chodníky, jsme je nedokázali udr-
žet ve stavu, jaký je žádoucí. Opět bych chtěl apelovat na řidiče parkující na silni-
ci, aby při sněžení uvolnili tyto silnice a umožnili jejich prohrnování. Myslím si, že
zatím není nutné umisťovat dočasné dopravní značky zákazu zastavení a násled-
ně odtahovat auta za účelem úklidu nebo u téměř trvale parkujících automobilů zpo-
platňovat nájem obecního pozemku.

V další části příspěvku bych zopakoval několik informací ke sběrné-
mu dvoru.
– Sběrný dvůr umístěný v ul. Slepá ve Štědříku naproti obecnímu úřadu slouží zdar-

ma plátcům odpadů obci Psáry. Je otevřen každou středu od 15.00 do
18.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00. Přebírá mimo směsný komunální
odpad všechny odpady z domácností, malé množství stavebního odpadu vznik-
lého při úpravách v domácnostech a bioodpad ze zahrad.

– Jmenovitě je přebírán: velkoobjemový odpad (koberce, nábytek apod.) do
množství 1m3, stavební sutě a keramika do množství 0,5 t, plasty, papír, sklo,
nápojový karton a kovy, bioodpad (tráva a listí) a malé pneumatiky. Z nebez-
pečných odpadů jde o domácí chemii, oleje, tuky, barvy, ředidla, léky, baterie,
akumulátory, zářivky a výbojky. Ze skupiny zpětně odebíraných odpadů to jsou:
ledničky a mrazničky, malé elektrospotřebiče a spotřební elektronika včetně tele-
vizí, monitorů, počítačů a příslušenství atd.

– Sběrný dvůr nepřebírá: asfaltové směsi a lepenky a odpady obsahující
azbest, jako osinkocementové střešní šablony. Ty je potřeba odevzdat, stejně jako
větší množství stavebního odpadu, např. u OBR služby, s.r.o., Sulice, Želivec 137,
251 68 Kamenice, tel.: 603 209 114 nebo dojednat u Rumpold-P, s.r.o, oblast
Praha, Kamenné Žehrovice, tel.: dispečink 312 658 057.

Ing. Miroslav Vítkovský
17. 3. 2010

Co se v obci udělalo
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Rodinné centrum DOMEČEK a Místní sdružení ODS
pro Psáry a Dolní Jirčany

vás informuje, že jsme pro vás zorganizovali výlet na:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KDY: 15. května 2010 v sobotu od 19 hod.

KDE: Vinohradské divadlo

NA CO: JISTĚ, PANE MINISTŘE,
jedna z nejlepších komedií,
hrají: Viktor Preiss, František Němec a další.
Jedná se o divadelní zpracování první řady neo-
byčejně vtipného a divácky populárního seriálu
britské televize BBC Jistě, pane ministře, jejíž pře-
klad vyšel u nás rovněž knižně.

DOPRAVA: Autobus /zdarma/ zastavuje:
17:50 hod. Bus Psáry náves
17:58 hod. Bus zastávka Štědřík
18:00 hod. Bus zastávka Dolní Jirčany

VSTUPENKY: plná cena od 220,- do 360,- Kč
důchodci a studenti pouze 100,- Kč
(přispívá rodinné centrum)

k vyzvednutí: DVD-čkárna /v budově obecního úřadu/

Více informací na tel.: 724 030 498
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Místostarostu obce Ing. Jiřího Janatu, CSc., nemusíme
snad ani představovat. Jeho názory znáte z Psárského
zpravodaje už hodně dlouho, takže všichni víte, že kan-
diduje za Stranu zelených. I ta si dala do ještě stávající-
ho volebního období několik svých priorit. Jak se s nimi
vypořádala? Co se jim povedlo, a co je naopak trápí?

� Pane místostarosto, také va‰e strana mûla celou fiadu prio-
rit, s nimiÏ vstupovala do volebního období. MÛÏete je ãte-
náfiÛm trochu pfiiblíÏit?
Musím vás poopravit. Do zastupitelstva obce jsem byl v roce 2002

i 2006 zvolen z kandidátky nezávisl˘ch kandidátÛ, která nesla název
Obec pro obãany. AÏ v roce 2008 jsem se stal ãlenem Strany zelen˘ch.
Máte v‰ak pravdu v tom, Ïe za Zelené jsem jako nestraník kandidoval
uÏ v letech 2004 a 2006, jenÏe v krajsk˘ch a parlamentních volbách.
A v tûchto parlamentních volbách jsem dokonce na druhé, tedy volitelné
pozici. Ale zpût ke komunálu. Prioritami na‰eho volebního uskupení bylo
dokonãit inÏen˘rské sítû ve staré zástavbû, roz‰ífiit ‰kolu matefiskou
a pfiipravovat projekt dostavby ‰koly základní. Stejnû jako pfiedminul˘mi obec-
ními volbami budeme moci tedy i letos ukazovat s klidem ná‰ minul˘ volební
program. Co jsme slibovali, to jsme také splnili. Udûlali jsme i pár vûcí navíc.

� Kromû jiného bylo va‰í snahou alespoÀ ãásteãné vyfie‰ení velmi sloÏi-
té dopravní situace, která se t˘kala pfiedev‰ím spojením s Prahou, jak
se situace r˘suje nyní?
Slibuji jen to, co mohu splnit. Jsou vûci, které mÛÏeme obãanÛm slíbit,

protoÏe o nich obec sama rozhoduje. Pak jsou vûci, které si schopné zastupi-
telstvo dokáÏe zorganizovat a pfiipravit, pfii tro‰e ‰tûstí i prosadit. Tfieba vypracovat projekty a sehnat
peníze z existujících dotaãních programu Kraje, státu i EU. Pfiíkladem jsou investiãní akce jmeno-
vané v pfiedchozí odpovûdi. Ale jsou minimálnû dva problémy, a bohuÏel jsou to právû problémy
nejvût‰í, se kter˘mi obec sama nepohne. Je to doprava. A je to také kapacita základních ‰kol, i o tom
jsem psal mnohokrát. Ale k dopravû. Silnice 2. a 3. tfiídy spravuje Stfiedoãesk˘ kraj, vefiejnou dopra-
vu organizuje také Kraj a praÏsk˘ Magistrát. S dopravou si neví rady ani Stfiedoãesk˘ kraj. Pfieãetl
jsem si, Ïe RathÛv kraj má nejhor‰í silnice v republice. Jezdím po Evropû i po svûtû a myslím si, Ïe
jsou s pfiehledem nejhor‰í v Evropû. JenÏe situace za Bendla lep‰í nebyla. Není to v osobû hejtma-
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Rozhovor s místostarostou obce

Slibuji jen to, co
mohu splnit



na, je to dÛsledek Ïivelného rozvoje okolí metropole, tzv. procesu suburbanizace. A toho, Ïe chybí
vÛle tomuto rozvoji dát pevná pravidla, sladit ho s rozvojem vefiejné infrastruktury. Vãetnû doprav-
ní a ‰kolské. VÏdyÈ o tomto tématu jsem psal uÏ pfied ‰esti i více lety. JenÏe nejsem tím, kter˘ o tûchto
vûcech rozhoduje, má na nû vliv.

A právû i katastrofální stav dopravy byl jedním z momentÛ, kdy jsem si uvûdomil, Ïe tyto vûci
z obecní úrovnû fie‰it ani v˘raznûji ovlivÀovat nelze. A politika na vy‰‰í úrovni neÏ obecní je poli-
tikou stranickou. S tím se nedá nic dûlat. S neutû‰en˘m stavem dopravy v prstenci obcí kolem Pra-
hy se zaãne nûco dûlat aÏ tehdy, kdyÏ bude mít ná‰ region silné zastoupení na úrovni Kraje
a celostátní. Ne jednoho ãlovûka, ale více lidí, z rÛzn˘ch stran. Stát sice dokonãuje dÛleÏitou doprav-
ní stavbu s pozitivním dopadem na ná‰ region, myslím tím Silniãní okruh kolem Prahy. JenÏe Kraj
nestaví plánované návazné komunikace ve smûru do Prahy, tfieba Vesteckou spojku. Nestaví ani mal˘
obchvat Jesenice, pfieloÏku krajské silnice II/101. A co víc: Otálí se s pfiípravou projektu kolejové
dopravy do Jesenice, nebo aspoÀ rychlého autobusu po oddûlené komunikaci. Praha i Stfiedoãesk˘
kraj jsou si sice vûdomy nezbytnosti takového fie‰ení, ale chybí skuteãná politická vÛle, protoÏe chy-
bûjí vlivní politici Ïijící v na‰em regionu, strádající na‰imi problémy.

Nicménû i tady jsme vytûÏili maximummoÏného: Projekt kolejové dopravy, pfiíp. metrobusu nava-
zující na zakonãení trasy metra D byl zanesen do územních plánÛ Prahy i obcí Vestec a Jesenice. Je
to v˘sledek aktivity starostÛ z na‰í oblasti, kterou jsem inicioval je‰tû v dobû, kdy jsem byl staros-
tou. A na‰í obci se povedl dal‰í husarsk˘ kousek: Pevn˘m postojem v jednáních o stavbû PraÏské-
ho okruhu jsme si na ¤editelství silnic a dálnic prosadili protaÏení pfieloÏky krajské silnice II/105
nejen na úroveÀ silnice pÛvodní (tuto ãást pfieloÏky uÏ asi v dobû ãetby ãlánku pouÏíváte pfii cestû
do Prahy), ale aÏ na okraj staré zástavby Dolních Jirãan. Na tuto stavbu s rozpoãtem v fiádu desítek
miliónÛ je uÏ vydáno územní rozhodnutí, je pfiipravena i dokumentace pro povolení stavební a letos
na podzim nebo pfií‰tí rok zjara se bude stavût, vãetnû kruhového objezdu pfied obcí.

� Pfiedpokládám, Ïe ãtenáfiÛm Zpravodaje je jasné, Ïe v obci spolupracuje hned nûkolik stran.
Mám tím namysli spoleãnou snahu o to, aby se v obci vyfie‰ily letité problémy s komunální
politikou – inÏen˘rské sítû, v˘stavba âOV aj. Jak tyto strany pomocí sv˘ch zastupitelÛ
pomáhají situaci fie‰it?
KdyÏ jsem se v úvodu chlubil, Ïe jsme volební program sdruÏení Obec pro obãany splnili, musím

jedním dechem dodat, Ïe v tûch základních vûcech byl ná‰ program shodn˘ i s programem tehdej-
‰í strany KDU-âSL, dnes pfieváÏnû ãlenÛ TOP 09. Amusím doplnit, Ïe konkrétnû o roz‰ífiení matefi-
ské ‰koly na dvojnásobnou kapacitu se zásadním zpÛsobem zaslouÏil jejich pfiedseda Václav Novák.
Je to opût doklad toho, jak je dÛleÏité, aby aspoÀ nûktefií zastupitelé obce mûli dobré vztahy s rÛzn˘mi
politick˘mi stranami. Docela, aby v nich mûli v˘znamn˘ vliv. O potfiebû právû této investice doká-
zal pan Novák pfiesvûdãit tehdej‰ího ministra financí Miroslava Kalouska. Díky tomu nám minis-
terstvo pfiispûlo deseti milióny. Bez tûch by nic nebylo. A fiíkám to tu bez ohledu na to, Ïe dûlám
pfied volbami reklamu lídrovi soupefiící kandidátky. Pokud jde o zájmy obce, musí jít stranické dre-
sy stranou. Hlavní je prospûch obce.

� To znamená, spolupracuje se vám dobfie se zastupitelstvem? Jak by zastupitelé mohli je‰-
tû více pomoct?
Vût‰ina dne‰ních ãlenÛ zastupitelstva zaãala v obci po volbách v roce 2002. To byl pfielom

v historii obce. Tehdy se nakupila spousta problémÛ, obec byla finanãnû na dnû, hrozila stavba spa-
lovny. Taková situace zmobilizuje lidi ãinu. Zastupitelé tehdy vze‰li z trojice rÛzn˘ch kandidátek,
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ale v‰ichni do jednoho jsme byli nestraníci. Byly to prostû obãanské iniciativy. A jestli se nûktefií
z nás pozdûji ãleny stran stali, tak proto, abychom mohli sv˘m vlivem úãinnûji obci pomoci.
S takov˘mi lidmi, vze‰l˘mi z dob obtíÏn˘ch, z obãansk˘ch iniciativ, se mi spolupracuje v˘bornû.
Ale dobrá spolupráce neznamená, Ïe se názorovû shodujeme. Je to spí‰e o úctû a respektu k partnerÛm
v zastupitelstvu. Já a pan Novák se li‰íme skoro ve v‰em. Místem narození, vzdûláním, profesí, Ïivot-
ní zku‰eností, majetkem, témûfi v‰ím. Ale za léta ãinnosti v zastupitelstvu si troufám fiíci za oba, Ïe
jsme si postupnû vybudovali vzájemn˘ respekt. KaÏd˘ z nás zastupuje jistou a jinou skupinu obãa-
nÛ. Oba jsme, troufám si fiíci, v˘razn˘mi osobnostmi.

V minulé otázce jste pouÏila spojení „spolupracuje více stran“. Nejvíce straníkÛ pfii‰lo do zastu-
pitelstva z kandidátky ODS. Pût. JenÏe dnes jsou z nich ãleny jen dva. Z toho je vidût, Ïe mají pro-
blém spí‰e sami se sebou. To není pau‰ální odsudek. JenÏe podle mého názoru se právû mezi nimi
jasnû ukázalo, kdo z nich zaãal pro obec pracovat uÏ právû v tom zmínûném zlomovém období
a teprve pak vstupoval do strany, a kdo naopak. Klidné pomûry, zdá se mi z tohoto pfiíkladu, nedá-
vají vyrÛst v˘razn˘m postavám.

� Pfied tímto volebním obdobím jste vykonával funkci starosty obce. Jak situaci vzájemné spo-
lupráce vidíte jako místostarosta?
Starostou jsem byl neuvolnûn˘m. Co tím chci fiíci. Nikdy jsem se nepfiestal vûnovat své profesi

vûdeckého pracovníka v Akademii vûd. Vedl jsem nebo vedu diplomové a hlavnû doktorské práce
uÏ dvacítky studentÛ. Mí absolventi studují a pracují na universitách v Cambridge, Oxfordu,
v japonské Osace, na Mayo Clinic v USA, ale i v Kriminalistickém ústavu, biotechnologick˘ch
a farmaceutick˘ch firmách. Publikuji a patentuji, vym˘‰lím a fiídím projekty, sedím v nejrÛznûj‰ích
radách. Z toho se zcela vystoupit nedá. Pamatuji se, Ïe ten poslední rok starostování jsem jel úplnû
nadoraz. Kdyby nebyly b˘valy volby, odstoupil bych uÏ o pÛl roku dfiív. Dne‰ní pozice místostaros-
ty je pro mû daleko klidnûj‰í. Dobfie si uvûdomuji, Ïe ve‰kerá tíha kaÏdodenní rutinní dfiiny leÏí na
dámské ãásti vedení obce, na paní starostce Valá‰kové a místostarostce Lucii Kubalo‰ové. Jsem ve
vedení obce spí‰e jako jakási záchranná brzda. Pfiece jen jsem nûjaké zku‰enosti za ta léta získal,
takÏe nûkteré vûci dokáÏu vyjednat, vybudoval jsem si jakési postavení mezi starosty v okolí, na
Kraji, u dal‰ích dÛleÏit˘ch partnerÛ obce. A kdo zná atmosféru na nûkter˘ch zasedáních zastupitel-
stva, rozumí, Ïe nûkdo musí na‰e dámy z vedení obce chránit pfied skuteãnû nevybírav˘mi útoky.

� Jde vÛbec nûjak posoudit, co se v obci udûlalo „dfiíve“ a „nyní“? Mám tím namysli posled-
ní dvû volební období…
První období bylo dobou krizového fiízení. Obec dluÏila, kam se podívala. Bránili jsme se exeku-

cím, soudÛm, ve‰ker˘ majetek obce byl zastaven˘, ãasto vícenásobnû. Do na‰í ‰koly posílala své dûti
jen jedna rodina ze tfií, obec byla neprÛjezdná, ãistiãka odpadních vod neãistila, o to víc zapáchala.
Zdálo se, Ïe obec bude dluhy splácet desítky let a nikdy se nedostaví inÏen˘rské sítû ve staré zástav-
bû. Kraj se obával, Ïe bude muset dosadit nuceného správce obce (to byla noãní mÛra krajsk˘ch úfied-
níkÛ), nám sam˘m se zdálo, Ïe tento pomysln˘ moãál pln˘ nástrah a nebezpeãí skuteãnû pfiejít ani
nebude moÏné, Ïe dfiív nebo pozdûji utoneme. JenÏe na druhou stranu tehdej‰í zastupitelstvo praco-
valo plnû semknuté, nikdo neútoãil zezadu.

Dnes povaÏuji situaci za stabilizovanou. Vím, Ïe tûm, ktefií jsou v obci noví a nepamatují nûja-
k˘ ten pátek zpût, se mÛÏe leccos v obci nepozdávat. Netvrdím, Ïe v‰e je skvûlé. Stále je vidût, Ïe
startovní ãára na‰í obce byla posunuta oproti ostatním. Rozdûlování pfiíjmÛ z daní nás tvrdû diskri-
minuje vÛãi Praze. Ale pfiesto se situace zlep‰uje, nûkolikaleté investice zaãínají b˘t vidût. O to je
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smutnûj‰í, jak pár lidí dokáÏe hatit a otravovat práci ostatním. Ten, kdo si pfieãetl dvû zatím vyda-
ná ãísla Necenzurovan˘ch novin, tu‰í, o ãem je fieã. Pomluvy, ‰pína, polopravdy, lÏi. Ono nic jiné-
ho nezb˘vá tûm, ktefií nic neudûlali, ani se o to nepokusili.

Aby bylo jasno, nemám problém s opozicí, jako takovou. Pro demokracii je nutná. Proto jsme se
nebránili podstatnû podrobnûj‰ím zápisÛm ze zasedání zastupitelstva, zmûnû jednacího fiádu ve pro-
spûch úãasti obãanÛ, v˘tkám na konkrétní pochybení v postupech obce, nikdo se jim nevyhne. JenÏe
tfieba právû ty detailní zápisy jsou skvûl˘m dokladem toho, jak ãasto a jak hodnû si autofii zmínûného
obãasníku pfiekrucují skuteãnost. DokladÛ je tam spousta, ale nechci jimi zdrÏovat. Mûli jsme na obci
v posledním roce smr‰È kontrol na základû udání (Ministerstvo vnitra, ÚOHS, kontrola archivnictví,
anonym na SFÎPa asi toho bylo víc). Bylo podáno trestní oznámení t˘kající se dostavby ‰kolky. V‰ech-
ny kontroly a vy‰etfiování skonãily v˘rokem, Ïe k niãemu nedo‰lo, vãetnû toho trestního oznámení.

� Co se vám podafiilo?
Budu se drÏet v obecné rovinû. Podafiilo se nám stabilizovat nejzadluÏenûj‰í obec Stfiedoãeské-

ho kraje. Dokázali jsme ji dotáhnout do pelotonu ostatních nepostiÏen˘ch obcí. I v atmosféfie Ïivel-
ného rozvoje celého regionu jsme jako jedni z mála v ‰irokém okolí dokázali po celou dobu umís-
Èovat dûti do ‰koly a do ‰kolky. Bude to v‰ak stále tûÏ‰í. Roz‰ífiili jsme nejen ‰kolku, ale i ‰kolu
základní. Tím jsme ukonãili nûkolikasetletou historii malotfiídní ‰koly v obci. A letos dokonãíme
v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí v celé staré zástavbû obce. To je dal‰í historick˘ pfiedûl.

� Co naopak se nepovedlo?
Nepovedlo se nám to, co se ani povést nemohlo. Pfiimût ke spolupráci v zastupitelstvu, tedy k práci

pro obec ty, ktefií to ani nemûli v úmyslu. I jedin˘ ãlovûkmÛÏe totiÏ úãinnû torpédovat práci deseti jin˘ch.
V kaÏdé firmû by byl ãlovûk pracující proti jejím zájmÛm bez milosti eliminován. V zastupitelstvu to
moÏné není. To se mÛÏe povést jedinû obãanÛm v podzimních komunálních volbách.

� Jak˘m zpÛsobem bojujete za finanãní dotace pro obec? Je v‰eobecnû známo, Ïe Stfiedoães-
k˘ kraj dostává finanãních „injekcí“ nejménû…
Se zájmem a úsmûvem jsem si pfieãetl v onom zmínûném obãasníku, jak nám pr˘ pomohla ke

stomiliónové investici na inÏen˘rské sítû zastupitelka Nezmarová sv˘mi kontakty na SFÎP. Pocho-
pil jsem, jak mnoho toho autorka ãlánku a ona zastupitelka v jediné osobû vÛbec netu‰í. Pfiednû lze
ze zmínûn˘ch podrobn˘ch zápisÛ zastupitelstva vyãíst, Ïe zastupitelka Nezmarová odmítla práci ve
skupinû pfiipravující projekt. Z jin˘ch pozdûj‰ích zápisÛ je zase patrné, Ïe ani netu‰ila, co v‰e je sou-
ãástí onoho projektu. Ale pfiesto se neost˘chala pfiihlásit k úspûchu. A pr˘ nûkdo pomohl. Úsmûv-
né. Osobnû a velmi dobfie znám nejen nûkolik námûstkÛ fondu i ministerstva, dokonce i fieditele SFÎP
Petra ·tûpánka. A totéÏ mohu pochopitelnû fiíci o Martinu Bursíkovi, kter˘ rozhodnutí o pfiidûlení
dotace podepisoval. Oba poslednû jmenovaní jsou totiÏ ãleny Strany zelen˘ch. A pfiesto bych nûco
podobného nevyslovil. Nebyla by to pravda. Nikdo si netroufne riskovat a podpofiit projekt, kter˘
by nebyl profesionálnû dobfie pfiipraven. Politiãtí exponenti rozhodnutí sice stvrzují podpisem, ale
fakticky nerozhodují o niãem. TakÏe ani Bursík, ani ·tûpánek a uÏ vÛbec ne nikdo jin˘, ale dobfie
pfiipraven˘ projekt nám zajistil dotaci. KdyÏ jsme po mnoho nocí vysedávali nad finalizací projek-
tu, paní Nezmarovou jsem tam nevidûl…

I ve své profesi pfiipravuji a fiídím projekty, proto se ani o perspektivy na‰í obce neobávám. Zatím
se nám dafií dostávat právû tolik dotací na projekty, kolik jen si mÛÏe dovolit obec spolufinancovat.
Rychleji to nejde.
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Obec Psáry investovala do rekonstrukce
a nástavby Matefiské ‰koly témûfi 25 milio-
nÛ korun, z toho 10 milionÛ byla dotace
z Ministerstva financí. Brzy po otevfiení na
podzim 2008 bylo na vedení obce podáno
anonymní trestní oznámení, Ïe pfii rekon-
strukci do‰lo ke zpronevûfie podstatné ãást-
ky celkov˘ch nákladÛ. Osobnû i já jsem
podávala vysvûtlení na Policii âR. Proto-
Ïe Obec nebyla oznamovatelem, nebyla
o prÛbûhu ani o v˘sledku ‰etfiení informo-
vána.
Na jafie 2009 pfiedloÏil zastupitel Vácha

na zasedání zastupitelstva znaleck˘ posu-
dek, kter˘ byl dle jeho vyjádfiení souãástí
trestního oznámení. Tento dokument nikdy
nebyl Obci pfiedloÏen k vyjádfiení, nebyl
tedy znám jin˘m zastupitelÛm, vãetnû
osob, které pfiedtím podávaly vysvûtlení
Policií âR. Obec ani nevûdûla o jeho exi-
stenci, tedy ani to, kdo zadal jeho vypraco-
vání a na základû jak˘ch podkladÛ znalec
posudek vypracoval. Nedlouho poté jste se
mohli v periodiku Necenzurované noviny
od zastupitelky a pfiedsedkynû MS ODS
Psáry Ing. ·tûpánky Nezmarové dozvûdût
o kriminalizaci celé kauzy.
Obec proto zadala zpracování posudku

soudním znalcem. Posudek byl zpracován
dvûma metodami – podle ceníku ÚRS
a podle vyhlá‰ky 3/2008, o oceÀování
majetku. Na rozdíl od posudku pfiedloÏené-
ho zastupitelem Váchou soudní znalec

vycházel z dokumentace skuteãného prove-
dení a provedl i opakované ‰etfiení na mís-
tû. Závûr posudku potvrdil náklady na
rekonstrukci skuteãnû vynaloÏené obcí,
objasnil i pfiíãiny, proã se závûry posudku
pfiedloÏeného panem Váchou odli‰ují.
Na základû v‰ech tûchto skuteãností

jsem letos v únoru poÏádala Okresní státní
zastupitelství, aby nám sdûlilo v˘sledek
‰etfiení trestního oznámení ve vûci pfiestav-
by matefiské ‰koly v obci. V bfieznu 2010
jsme ze Státního zastupitelství Praha-západ
obdrÏeli následující sdûlení podepsané
Státním zástupcem OSZ pro Prahu-západ
JUDr. Karlem Prokopem:

„Trestní oznámení ve vûci pfiestavby
Matefiské ‰koly v Psárech

K Va‰í Ïádosti ze dne 19. 2. 2010
o informaci o v˘sledku ‰etfiení ve v˘‰e ozna-
ãené vûci Vám sdûluji, Ïe vûc byla usnese-
ním policejního orgánu PâR Krajského
fieditelství policie Stfiedoãeského kraje ze
dne 23. 1. 2009 po provedeném provûfiová-
ní, dozorovaném státním zástupcem zdej‰í-
ho okresního státního zastupitelství, odlo-
Ïena dle § 159a odst. 1 tr. fiádu s tím, Ïe ve
vûci ne‰lo o podezfiení z trestného ãinu
a nebylo na místû vûc vyfiídit jinak. Po spl-
nûní pokynÛ k do‰etfiení státní zástupce ten-
to postup dne 3. 12. 2009 akceptoval.“

Lucie Kubalo‰ová

Státní zastupitelství:
Ve věci přestavby mateřské
školy k trestnému činu nedošlo
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ÚOHS: Ve věci veřejné
soutěže na inženýrské sítě
nedošlo k pochybení
Dal‰í kauzou, pfii které nás nûktefií zastu-

pitelé upozorÀovali na moÏné trestní ozná-
mení a soudní spory bylo v˘bûrové fiízení
na dodavatele stavby „Psáry-v˘stavba
âOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace.
I toto v˘bûrové fiízení bylo na základû ano-
nymního podání ‰etfieno Úfiadem pro ochra-
nu hospodáfiské soutûÏe (ÚOHS).
Obec Psáry obdrÏela v únoru 2010

z ÚOHS v˘sledek ‰etfiení podnûtu podepsa-

n˘ místopfiedsedou úfiadu Mgr. Kamilem
Rudoleck˘m. ÚOHS po pfiezkoumání obsa-
hu zadávací dokumentace o zadání vefiejné
zakázky, obsahu smlouvy uzavfiené
s vybran˘m uchazeãem a s pfiihlédnutím ke
skuteãnostem uveden˘m ve stanovisku
zadavatele konstatuje, Ïe v ‰etfiené vûci
neshledal dÛvody pro zahájení správního
fiízení z moci úfiední.

Lucie Kubalo‰ová

SK Rapid Psáry oddíl kopané pořádá:
nábor žáků – ročník 2004 až 2000.

Zájemci se mohou dostavit

každé úterý a čtvrtek

v 17.00-18.30 na hřiště.

Informace na tel. č.: 602 413 413, Antonín Keller

Radou obce
byla jmenována sportovní komise, jejím předsedou je Petr Krčmář.
Všichni občané, kteří mají podněty, návrhy a připomínky, se
mohou obrátit na tuto komisi prostřednictvím e-mailové adresy
sportovnikomise@psary.cz.



Vodovod a kanalizace
V obci byly zahájeny práce na dokonãení v˘stavby vodovo-

du a kanalizace v její „staré“ ãásti. Jedná se o projekt, na kter˘
bylo vydáno stavební povolení jiÏ v roce 2006. První ãást toho-
to projektu byla realizována v roce 2006-2007. Jedná se o nejvût‰í
investiãní akci v obci, která je spolufinancována z FondÛ Evropské unie (z Evropského fondu pro
regionální rozvoj / Fondu soudrÏnosti) v rámci Operaãního programu Îivotní prostfiedí.

Nyní realizovaná etapa v˘stavby zahrnuje ulice v Psárech: Ve Svahu, Pod StráÏí, Sluneãná,
U Potoka, U NádrÏky, Nad NádrÏkou, Za MÛstkem, Akátová, Pod Strání, Na Stráni, a v Dolních
Jirãanech: Hlavní, Horní, Krátká, Ke Kukaláku, Na V̆ sluní. Dále je souãástí této etapy v˘stavba
vodojemu „Vysoká“ a roz‰ífiení ãistírny odpadních vod.

V souãasnosti jsou poloÏeny hlavní fiady a stoky, které (s ohledem na nepfiízeÀ poãasí) mohly b˘t
realizovány metodou protlaku – jedná se o ulici Sluneãná, Za MÛstkem, ãást ulice U Potoka
a U NádrÏky, vodovod v ulici Horní a hlavní pfiivadûã a gravitaãní propoj k budoucímu vodojemu,
jehoÏ v˘stavba také zaãala. Následnû budou budovány pfiípojky k jednotliv˘m nemovitostem. Na
závûr bude provedena oprava povrchÛ.

V̆ stavba si vyÏaduje doãasné uzavírky ulic a s tím spojené komplikace. Tato opatfiení jsou plá-
nována na dobu nezbytnû nutnou, proto bych chtûla v‰em podûkovat za trpûlivost.

„Vysoká“ – zpráva pracovní skupiny a osadního výboru
Na základû projektové dokumentace, kterou obec nechala zpracovat, bylo v bfieznu vydáno územ-

ní rozhodnutí na umístûní stavby vodovodu a kanalizace v lokalitû „Vysoká“. Rozsah projektu je
uvefiejnûn na webov˘ch stránkách obce www.psary.cz. Dále jako pfiílohu tohoto zpravodaje najde-
te informaãní – Anketní leták zpracovan˘ osadním v˘borem. Prosíme Vás o jeho vyplnûní a pfiedání
osadnímu v˘boru na uvedenou adresu nejpozdûji do konce ãervna.

Lucie Kubalo‰ová
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POZVÁNKA na POUŤ KRAJINOU, KTERÁ NEBUDE – 5. ročník.

V sobotu 24. dubna v 8.45 hodin ráno na vlakovém nádraží Jílové

u Prahy, popřípadě v 9.15 v Lukách pod Medníkem, rovněž u vlaku.

Pouť povede místy ohroženými plánovanou trasou dálnice D3
v dolním Posázaví, bude nenáročná, vhodná pro seniory i děti.

Ukončení v cca 11 hodin v Jílovém u Prahy.

Pořádá občanské sdružení KLID, Okrašlovací spolek Jílové u Prahy, Krajina
2000 a Strana zelených. Více informací na http://jilove.zeleni.cz.
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AUTODOPRAVA – odvoz fekálií
tel.: 241 940 881 � mobil: 602 504 174

servis, služby, vozy: IFA a LIAZ
VÁCLAV NOVÁK

Psáry 65



INZERCE
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Vzhledem k tomu, Ïe nûktefií obãané
v na‰í obci nevûdí, kde mohou parkovat, a jak
se mají fiídit nûkter˘mi dopravními pokyny,
otiskujeme pár informací, které jsme obdrÏe-
li od Mûstské policie Jesenice.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH
ZÁKLADNÍCH POJMŮ
DLE ZÁKONA
č. 361/2000 Sb.

Na základû statistiky dopravních pfiestupkÛ
spáchan˘ch v územním obvodu obce Psáry –
Dolní Jirãany do‰la Obecní policie Jesenice ke
zji‰tûní, Ïe mnoho fiidiãÛ nezná nûkteré základ-
ní pojmy dle zák. 361/2000 Sb.(zákon o provozu
na pozemních komunikacích), ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.

Zejména se jedná o tyto pojmy:
– „Zastavit“
– „Stát“
– „Zastavit vozidlo“
– Obytná zóna
– Obecná úprava
– Místní úprava
– Pfiechodná úprava

„Zastavit“ znamená uvést vozidlo do klidu
na dobu nezbytnû nutnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení pfiepravovan˘ch
osob anebo k neprodlenému naloÏení nebo slo-
Ïení nákladu.

„Stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad
dobu dovolenou pro zastavení.

„Zastavit vozidlo“ znamená pfieru‰it jízdu
z dÛvodu nezávislého na vÛli fiidiãe (napfi. ãer-
ven˘ svûteln˘ signál na kfiiÏovatce, porucha
vozidla apod.).

¤idiã nesmí zastavit a stát – § 27
Z tohoto paragrafu jsou níÏe uvedeny pfií-

pady, se kter˘mi se mohou setkat fiidiãi
v obcích Psáry, Dolní Jirãany.
– v nepfiehledné zatáãce a v její tûsné blízkos-

ti,
– pfied nepfiehledn˘m vrcholem stoupání

pozemní komunikace, na nûm a za ním,
– na pfiechodu pro chodce a ve vzdálenosti

krat‰í neÏ 5 m pfied ním,
– na kfiiÏovatce a ve vzdálenosti krat‰í 5 m

pfied hranicí kfiiÏovatky a 5 m za ní; tento
zákaz neplatí v obci na kfiiÏovatce typu „T“
na protûj‰í stranû vyúsÈující pozemní komu-
nikace,

– v pfiipojovacím nebo odboãovacím pruhu,
– ve vzdálenosti krat‰í neÏ 30 m pfied a 5 m za

oznaãníkem zastávky; je-li prostor zastávky
vyznaãen vodorovnou dopr. znaãkou
„Zastávka autobusu nebo trolejbusu“nebo
„Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen
pro vyznaãen˘ prostor,

– v místû, kde by vozidlo zakr˘valo svislou
dopr. znaãku nebo vodorovnou dopr. znaãku,
„Smûrové ‰ipky“ nebo „Nápis na vozovce“,

– ve vzdálenosti krat‰í neÏ 5 m od zaãátku
a konce vodorovné dopr. znaãky „Podélná
ãára souvislá“ nebo nástupního ostrÛvku tam,
kde bymezi touto dopr. znaãkou nebo nástup-
ním ostrÛvkem a vozidlem nezÛstal alespoÀ
jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 m,

– na mostû,
– pfied vjezdem na pozemní komunikaci

z polní nebo lesní cesty nebo z místa leÏící-
ho mimo pozemní komunikaci,

– na vyhrazeném parkovi‰ti, nejde- li o vozidlo,
pro které je parkovi‰tû vyhrazeno; to neplatí,
jde – li o zastavení nebo stání, které nepfiekro-
ãí dobu tfií minut a které neohrozí ani neome-
zí ostatní úãastníky provozu na pozemních
komunikacích, popfiípadû neomezí fiidiãe
vozidla , pro nûÏ je parkovi‰tû vyhrazeno;

– na silniãní vegetaci, to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemní komunikaci,
na jin˘ch místech, kde by tím byla ohroÏena

bezpeãnost provozu na pozemních komunika-
cích, zejména jízda ostatních vozidel,.

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE
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¤idiã smí zastavit a stát jen – § 25
– vpravo ve smûru jízdy co nejblíÏe k okraji

pozemní komunikace a na jednosmûrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

– v jedné fiadû a rovnobûÏnû s okrajem pozem-
ní komunikace; nedojde – li k ohroÏení bez-
peãnosti a plynulosti silniãního provozu, smí
v obci fiidiã motorového vozidla o celkové
hmotnosti nepfievy‰ující 3500 kg zastavit
a stát kolmo, popfiípadû ‰ikmo k okraji
pozemní komunikace nebo zastavit a stát
v druhé fiadû.

– ve druhé fiadû smí pfii v˘konu taxisluÏby zasta-
vit fiidiã taxisluÏby, je v‰ak povinen dbát
potfiebné opatrnosti, aby neohrozil bezpeãnost
a plynulost provozu na pozemních komunika-
cích.

– pfii stání musí zÛstat voln˘ alespoÀ jeden
jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 m pro kaÏd˘
smûr jízdy; pfii zastavení musí zÛstat alespoÀ
jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 m pro oba
smûry jízdy.

– pfii zastavení a stání nesmí fiidiã ostatním
fiidiãÛm znemoÏnit vyjetí z fiady stojících
vozidel. Pfii zastavení a stání vedle vozidla
s oznaãením „Oznaãení vozidla pfiepravu-
jící osobu tûÏce pohybovû postiÏenou“
musí ponechat boãní odstup nejménû
1,2 m.

Obytná zóna je zastavûná oblast, jejíÏ zaãá-
tek je oznaãen dopravní znaãkou „Zaãátek
obytné zóny“ a konec je oznaãen dopravní znaã-
kou „Konec obytné zóny.“

V obytné zónû smûjí chodci uÏívat pozemní
komunikaci v celé její ‰ífice, pfiiãemÏ pro nû
neplatí ustanovení o chodcích. Hry dûtí na
pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné
zónû. V obytné zónû smí fiidiã jet rychlostí nej-
v˘‰e 20 km/h. Pfiitom musí dbát zv˘‰ené ohle-
duplnosti vÛãi chodcÛm. Stání je v obytné zónû
dovoleno jen na místech oznaãen˘ch jako
parkovi‰tû.

Oba v˘‰e uvedené paragrafy, vãetnû obyt-
né zóny, se vztahují na v‰echny komunikace.

Z tûchto paragrafÛ vypl˘vá, kde fiidiãi mohou
a kde nesmûjí zastavit nebo stát.

Nejãastûji se fiidiãi v územním obvodu obce
Psáry-Dolní Jirãany dopou‰tûjí pfiestupku uve-
deném v § 25 bod 4. Dále k pfiestupkÛm uvede-
n˘m v § 27 bod 4. Tyto se nejvíce vyskytují
v lokalitû ·tûdfiík. Ale tato lokalita není jediná
a je tfieba se na tuto problematiku více zamûfiit.

.Obecná úprava provozu na pozemních
komunikacích je stanovena zákonem
ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Jedná se o v˘‰e uvedené pfiípady v §27 a 25.

Místní úprava provozu na pozemních
komunikacích je úprava provedená dopravními
znaãkami, svûteln˘mi, pfiípadnû doprovodn˘mi
akustick˘mi signály nebo dopravními zafiízení-
mi.

Pfiechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích je provedená pfienosn˘mi doprav-
ními znaãkami svisl˘mi, pfiechodn˘mi doprav-
ními znaãkami vodorovn˘mi, svûteln˘mi signá-
ly a dopravními zafiízeními.

Místní úprava je nadfiazena obecné úpravû.
Pfiechodná úprava je nadfiazena místní a obecné
úpravû.

Svislé stálé dopravní znaãky jsou nadfiazeny
vodorovn˘m dopravním znaãkám. Pfiechodné
vodorovné znaãky jsou nadfiazeny stál˘m vodo-
rovn˘m znaãkám. Pfienosné svislé dopravní
znaãky jsou nadfiazeny v‰em dopravním znaã-
kám.

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE
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Masaryk zpět v Lánech
Hejtman odhalil jeho sochu!

Za velkého zájmu veřejnosti byla v sobotu slavnostně představena
socha T.G.Masaryka před středočeským muzeem v Lánech. Jezdeckou sochu naše-
ho prvního prezidenta odhalil krátce po poledni hejtman Středočeského kraje David
Rath, předseda ČSSD Jiří Paroubek, autor díla sochař Petr Novák a vedoucí muzea
Magdalena Mikesková.

Tato jezdecká socha byla realizována ke 160. výročí narození T. G. Masaryka
zejména díky financím, kte-
ré poskytl Středočeský kraj
na návrh hejtmana
MUDr. Davida Ratha. Stře-
dočeský kraj byl také orga-
nizátorem oslav spojených
s odhalením pomníku. Bohu-
žel pravicové strany nepro-
jevily ani sebemenší snahu
o podíl na financování či
realizaci sochy. Též Petr
Bendl ve funkci hejtmana
mohl finanční prostředky na
realizaci této sochy také

poskytnout. Dokonce měl v rozpočtu více prostředků, protože nebyla krize, ale
o pomoc při realizaci sochy T. G. Masaryka neprojevil žádný zájem.

I přestože se novému vedení podařilo zrealizovat toto jedinečné dílo, tak se sta-
lo terčem kritiky zejména příznivců pravice. Pořadatel akce vyzývá ODS a další
pravicové subjekty, aby přestaly používat strategii agresivních falang, které účelně
nabourávají akce svých
názorových protivníků. Jde
totiž o metody, které do
demokracie nepatří, a byly
hojně používány fašisty
k rozvracení shromáždění
jiných politických subjektů
a k zastrašování jejich příz-
nivců. Zvláště na oslavách
výročí narození T. G. M. to
působilo velmi nevkusně
a sprostě.
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DUBEN
Duben jiÏ b˘vá opravdov˘m jarnímmûsí-

cem. Jarní kvûty rozkvétají, „koãiãky“ (kte-
ré patfií vãelám) odkvétají, bfiízy vyra‰ily
a modfiíny ukazují svoje jemné jarní jehliãí.
Jen to poãasí je stále náladové.

oznaãují svoje teritorium. Silní srnci vytlouka-
jí na tenk˘ch vûtviãkách, mladí si vybírají i malé
stromky, které v‰ak vytloukáním mnohdy
po‰kozují. Uvidíte tak moÏná i po‰kozené mla-
dé modfiíny. Zaãínají se rodit mláìata. Li‰ky kojí
v norách zprvu slepá li‰ãata. V hou‰tinách se
ukr˘vají selata prasete divokého (rodí se od
bfiezna do kvûtna). Matka bachynû je brání neo-
hroÏenû a neleká se psÛ ani ãlovûka. Jinak jsou
divoãáci aktivní hlavnû v noci a za potravou ura-
zí i mnoho kilometrÛ. Útoãní jsou v‰ak pouze,
pokud jsou poranûni nebo nemohou uniknout.
V na‰em okolí jsou dnes poãetní, vidíme i kusy,
které váÏí kolem sta kilogramÛ i více. V potravû
si nevybírají a zkonzumují v‰e, od kofiínkÛ mûk-
k˘‰Û a polních plodin, aÏ po maso. Pro ‰kody,
které tím pÛsobí hlavnû v polích, je nafiízen
jejich zv˘‰en˘ odlov.
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V‰e se v‰ak chystá k novému Ïivotu. První
zajíãci povyrostli (pokud je nesebrali dravci
nebo koãky), baÏantí slepiãky vyst˘lají svá hníz-
da, ãekáme návrat dal‰ích stûhovav˘ch poslÛ
jara. Srnci se doãkali novû narostl˘ch parÛÏkÛ
a postupnû se zbavují l˘ãí. To je jemné osrstûní
obalující parÛÏky, které je protkané Ïilkami
a krevními vláseãnicemi - vyÏivuje a zároveÀ
chrání parÛÏky pfied poranûním. Srnci se l˘ãí
zbavují vytloukáním parÛÏkÛ, ãímÏ si zároveÀ Krmná zafiízení v lese a na polích musí mys-

livci vyãistit a peãlivû vydezinfikovat, pfiekon-
trolovat a doplnit vyloÏenou sÛl. Ta, jako zdroj
dÛleÏit˘ch minerálÛ, je v jarních mûsících
potfiebná ve zv˘‰ené mífie. JiÏ zaloÏená políãka
pro volnû Ïijící Ïivoãichy je potfieba pfieorat,
zkultivovat (nehnojí se chemicky) a osít smûs-
kami (oves, jetelina, proso, pohanka, ãirok,
kapusta). Políãka se nesklízejí, poskytují zvûfii
úkryt a alespoÀ zãásti chybûjící pestrou potravu
v intenzivnû plo‰nû vyuÏívané zdej‰í krajinû.

Text: MS Borovina
Foto: P. Sivaninec



JiÏ sedm˘ hasiãsk˘ zásah v roce 2010 likvidova-
li dobrovolní hasiãi z Dolních Jirãan. Jednalo se
o poÏár stfiechy skladu (dfiíve hospodáfiská budova
druÏstva) v Jesenici u Prahy. Poplach nám byl
vyhlá‰en 5. 3. 2010 kolem tfietí hodiny ráno. Je to
opravdu nepfiíjemné probuzení, kdyÏ bûÏíte
v mrazivé tiché noci do zbrojnice, jen v pyÏamu
amusíte stihnout v˘jezdov˘ ãas. To ráno bylo minus
osm stupÀÛ. V prÛbûhu dal‰í doby jsme si zkusili,
jaké to je, kdyÏ jste u zásahu mokr˘ od hlavy aÏ
k patû a pomalu se promûÀujete v ledovou kostku.
Ale nepfiedbíhejme…

malého rozsahu! Ale rozhodnutí k akci je jen otázka
vtefiiny. Po pfiíjezdu k objektu bylo zfiejmé, Ïe jsou
zasaÏeny dvû tfietiny stfiechy. PoÏár byl zatím uvûznûn
a zufiil v plné síle na pÛdû, plameny poskakovaly jen
na hfiebenu stfiechy. Toto sami nezvládneme! Povolá-
váme proto okamÏitû vysílaãkou posilové jednotky.

Ani na‰e vlastní nasazení nejde jen tak jednodu‰e.
Zasahujeme z návûtrné strany objektu, snaÏíme se
zamezit pfieskoku poÏáru na nezasaÏenou obytnou ãást
stfiechy. Nejdfiíve si v‰ak musíme uhasit hofiící pfiísta-
vek, abychom mohli postavit vysunovací Ïebfiík, ze
kterého budeme zasahovat. Po chvilce se ukazuje, Ïe
stfiíkání na plochu stfiechy není efektivní, pomocí moto-
rové pily vyfiízneme do stfiechy otvor a musíme hasit
z vnitfiních prostorÛ pÛdy. Pomalu pfiijíÏdûjí posilové
jednotky, profesionální kolegové z Jílového a z Prahy.
Právû vãas, voda rychle ub˘vá a hydrant na doplÀová-
ní je v nedohlednu. Zaãínají dojíÏdût i první posilové
jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ. V na‰em úseku nám
pomáhají kolegové ze Zvole. PoÏárem je zasaÏena stfie-
cha v plném rozsahu, dochází k jejímu propadu. Ná‰
kousek stfiechy, kter˘ bráníme, v‰ak zasaÏen není, dafií
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Ohnivé mrazivé ráno

VyjíÏdûli jsme v osmé minutû od nahlá‰ení operaã-
ním stfiediskem. Na tûchto rychl˘ch reakãních ãasech
si zakládáme, mnohdy jde o Ïivot a vãasn˘ dojezd jed-
notky mnohdy rozhoduje o Ïivotû a smrti. Cestou
k zásahu velitel urãuje úkoly pro jednotlivé hasiãe,
ktefií se postupnû dooblékají a nasazují si na záda
d˘chací pfiístroje. Pfiípad byl hlá‰en jako ,,poÏár malé-
ho rozsahu, pravdûpodobnû cisterna v druÏstvu“. Pro
velitele absolutnû nepfiesná informace, musíme ale
vÏdy pfiedpokládat tu hor‰í variantu. My‰lenkov˘ tok
v hlavû velitele je nekoneãn˘. Cesta k zásahu probí-
há rychle. ¤idiã zku‰enû vede cisternu a hasiãi také
nejsou jiÏ Ïádní nováãci. V‰ichni jsou plni oãekává-
ní, co to bude za zásah? Cisterna se prudce nakloní
v poslední pravotoãivé zatáãce pfied Jesenicí, a pfied
námi se objevil po levé stranû objekt b˘valého kraví-
na, na jehoÏ stfie‰e poskakoval ohniv˘ kohout. Oãi
vidí, ale rozum nechce pochopit…vÏdyÈ to má b˘t

se nám ho pfied poÏárem zatím drÏet. VáÏn˘m problé-
mem zaãíná b˘t nedostatek hasební vody. Hydrantová
síÈ nestaãí, na rybníku v obci je tedy zfiízeno ãerpací
stanovi‰tû. KaÏd˘ hasiã nasazen˘ u proudnice podle
ãichu poznal, Ïe to není voda z hydrantu, ale hlavnû Ïe
nûjaká je k dispozici. Chvilku to vypadá, Ïe budeme
muset pro velk˘ Ïár ustoupit, ale zvítûzí to muÏské
a je‰tû k tomu hasiãské ego a zÛstaneme. Neustále se
pfiesunujeme po pÛdû, mûníme smûr a tvar vody na
proudnici a pomalu postupujeme po neznámé, nesta-



bilní podlaze pÛdy. Po na‰í pravé stranû zasahují pro-
fíci. Z v˘‰ky na nás dopadá voda z jílovské plo‰iny.
Pomalu ale jistû zaãínáme b˘t unaveni. Venku zaãíná
svítat, poÏár se pomalu dafií dostat pod kontrolu. ,,Teì
by bodlo kafe“ fiíká si kaÏd˘ z nás, jako ve snu v‰ak
vidím srdnatou pfiítelkyni na‰eho hasiãe Zindulky,
nesoucí dvû termosky horké kávy. Po krátkém odpo-
ãinku zaãínají doha‰ovací práce. Musíme najít kaÏdé
skryté ohnisko hofiení a zlikvidovat jej. Profesionální
hasiãi se jiÏ vystfiídali s novou smûnou. Nás nemá kdo
stfiídat, jsme zde v‰ichni. PoÏáfii‰tûm chodí hasiãsk˘
vy‰etfiovatel a stanovuje pfiedbûÏnou ‰kodu na pût mili-
onÛ. Jednotky zaãínají pomalu odjíÏdût na základny,
poÏár je zlikvidován, koneãnû máme ãas na cigaretu
a popovídat si s ostatními kolegy. Setkání hasiãÛ pfii
odpoãinku u zásahu takového rozsahu b˘vají vût‰inou
velice srdeãná, kaÏd˘ rád vidí známého kolegu
a popovídá si s ním. âásteãnû se tak zásah rozebere
a vymûní se zku‰enosti. Je to jiÏ taková hasiãská zvy-
klost, která posiluje vztahy.

Koneãné máme sbaleny v‰echny vûci a mífiíme
domÛ. ·pinaví, mokfií, zmrzlí, ale v pohodû. VydrÏe-
li jsme nejdéle, ná‰ zásah byl efektivní, nikdo nebyl
zranûn, v‰ichni jsme v této zkou‰ce obstáli. V‰echny
nás ctí, Ïe na‰e práce je ryze dobrovolná, bez nároku
na odmûnu. Vût‰ina z nás se doma jen pfievlíkne, ospr-
chuje a pospíchá do svého zamûstnání. Îivot bûÏí dál.
NemÛÏeme tu‰it, Ïe v pozdních noãních hodinách
tohoto dne budeme opût zasahovat. Tentokrát ov‰em
v Radûjovicích, pfii poÏáru chaty. Potkáme se opût
s kolegy z Jílového, a dokonce i z Prahy, jako bychom
se vidûli poprvé…

Na fotografiích je jen ãást ãlenÛ JSDHODolní Jir-
ãany, ktefií zasahovali v Jesenici. Ostatní jiÏ pospícha-
li do zamûstnání. Já si jen vymûnil dres, pfiijel jsem
jako velitel první jednotky a odjíÏdûl jsem s praÏsk˘m
sborem rovnou do práce...

Miloslav Burián,
velitel SDH Dolní Jirãany
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V Psárech někomu vadí siréna
Naše jednotka se svolává k výjezdu ve všední den akustickou sirénou. Tento sig-

nál používáme do 22. hodiny s ohledem na klid občanů. Svolávání jednotek požár-
ní ochrany (JPO) ukládá vyhláška č. 247/2001 Sb., O organizaci a činnosti jedno-
tek požární ochrany. Je to stanoveno i v požárním řádu obce. Nejčastěji využíváme
systém KANGA, který nám prostřednictvím operačního střediska na Kladně roze-
šle výjezdovou SMS zprávu. Akustickou sirénu používáme opravdu jen občas.

Při cestě k zásahu používáme s naším zásahovým vozem světelná a zvuková
výstražná zařízení. Je to stanoveno v zákoně O provozu na pozemních komunika-
cích 361/2000 Sb., konkrétně se řídíme § 41 a 42 o jízdě vozidel s právem před-
nosti v jízdě. Samozřejmě se snažíme akustickou houkačku na voze používat co
nejméně, obzvláště v nočních hodinách, ale každý z občanů musí pochopit, že pospí-
cháme řešit krizovou událost, a proto by nám velice pomohlo, kdyby řidiči tato
výstražná znamení respektovali.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

ZA KULTUROU

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22001100

•• VV  dduubbnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::    MMiilluuššee  RRaakkoovváá,,    AAnnnnaa  HHáájjkkoovváá,,
VVllaaddiimmíírr  ŠŠaarrbboocchh..

•• VV  kkvvěěttnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::  TToommáášš  VVllaassáákk,,  AAnnttoonníínn  BBuucchhttaa..

Všem oslavenkyním a oslavencům gratulujeme a přejeme především
hodně zdraví, ale i štěstí a lásky.

Obecní úřad v Psárech,
za  redakci Monika Kábová

Milí občané, 
v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dolních Jirča-
nech, 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.

Zveme vás do Jílového u Prahy:

HOMAGE JAN HANUS
9. května 2010 – tradiční vzpomínková akce na hudebního skladatele, 

čestného občana našeho města, MISTRA JANA HANUŠE. 

Pietní akt na místním hřbitově u rodinné hrobky v 15 hodin.
Koncert v kostele sv. Vojtěcha v 16:00 hodin.

Vystoupí pěvecké sdružení LAETITIA. 
Na programu skladby Jana Hanuše a dalších skladatelů.

Koncert se podařilo uskutečnit za laskavé podpory Středočeského kraje. 

ProtoÏe máme opravdu málo místa, zafiazujeme
alespoÀ tolik oblíben˘ kvíz, tentokráte vskutku
jarní. Jeho vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.

Velikonoãní kraslice
Kraslice – objevují se témûfi v kaÏdé rodinû.
Na‰e ãtyfii hospodynû mají kaÏdá jin˘ druh.
25letá Paulová kupuje ãokoládová vajíãka, zato
Milu‰e Krátká je barví klasicky v ãervené cibu-
li. 38letá SoÀa je vafií postupnû v ãervené, mod-

ré a Ïluté barvû. Paní Strettové je 50 let, Vûfie
není 65. Karla je star‰í neÏ Tur‰ová. Jedna z nich
pracuje voskovou technikou. Kdo to je? Komu
je 65 let? Jak se jmenuje Tur‰ová?

¤e‰ení: Jarní kvítí (únor 2010) 
La‰ková Nechvátalová Závodská Rouãková
Zuzka Naìa Lucka Radka
bledule petrklíã fialka snûÏenka
3.lavice 1. 4. 2.



Světový den proti TBC -
letos 24. březen
Víte, Ïe âeská republika patfií k zemím s nízk˘m v˘skytem tuberkulózy (TBC), nemoc

zde v‰ak zcela nevymizela. Ke vzniku onemocnûní pfiispívá stárnutí ãeské populace, zhor-
‰ující se imunita i pfiib˘vající poãet nakaÏen˘ch imigrantÛ ze státÛ v˘chodní Evropy. Pfii
Svûtov˘ dne boje proti tuberkulóze pfiipadl na 24. bfiezna. V na‰í zemi onemocní roãnû
TBC  10 aÏ  14 lidí  ze 100 000. Je to relativnû nízké ãíslo, ale pfiesto je tfieba mít se na
pozoru. K oslabení imunity populace vedou stále pfiib˘vající choroby, jako je cukrovka
a obezita. Obranyschopnost organismu zhor‰ují také chronick˘ stres a pfiepracovanost. Imu-
nitu mÛÏe potlaãovat i biologická léãba podávaná u nûkter˘ch nespecifick˘ch zánûtÛ. Pfied
nasazením tûchto lékÛ je proto nutné pacienta vy‰etfiit, zda nemá známky tuberkulózy. 
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RŮZNÉ

ROZLUŠTĚNÍ SUDOKU
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