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SLOVO ÚVODEM

Milí ãtenáfii,
také se divíte, jak ta letní horka rychle utekla a jak

se rychle pfiibliÏuje podzim? A s podzimem se blíÏí
i komunální a senátní volby, do nichÏ mÛÏete sv˘mi hla-
sy zasáhnout i vy. Îe se vám uÏ nechce chodit volit?
Máte pocit, Ïe va‰e hlasy pfiijdou vniveã? Nenechte se
m˘lit, va‰e právo je jít rozhodovat, tak toho vyuÏijte –
ostatnû nejvíce pfiipomínek k práci politikÛ mívají ti,
ktefií volit ne‰li. Snad jsme stále národ jak˘chsi vûãnû
nespokojen˘ch a nadávajících rebelÛ. Nelíbí se nám
úplnû v‰echno: politika, lidské vztahy, rÛzné poplatky,
ale i tfieba poãasí. Jednou je zima, jindy zase horko…
A ony lidské vztahy? Nemyslíte, Ïe jsou právû takové,
jaké si je umíme udûlat sami?
Ve Zpravodaji dnes pfiiblíÏíme, jak jsme ostatnû ãte-

náfiÛm slíbili, opravu pomníku padl˘ch, nahlédneme do
zpravodajství ze zastupitelstva a z rady, kde se dozvíte, co se v obci událo za poslední dva
mûsíce. Nabídneme i rozhovory se zastupitelem obce ing. Petrem Odstrãilem, ale
i s hvûzdou fotbalu Pavlem Kukou ãi Josefem Vaverkou.
Je aÏ k neuvûfiení, jak pomáhá na‰emu hospodáfiství tfiídûn˘ sbûr. Jako velice zajímavé

se jeví tfiídûní elektroodpadu. V ãlánku s touto tematikou jak˘msi pfiepoãtem ukáÏeme, kolik
jsme v na‰í obci u‰etfiili za rok 2009.
V rubrice pro zábavu najdou dûti zemûpisn˘ kvíz a dospûlí jako vÏdy jeden logick˘ rébus

k vylu‰tûní. Tyto hádanky mohou velmi dobfie fie‰it i Ïáci druhého stupnû ‰koly pomocí tabul-
ky…, ale dál uÏ neprozradíme. Monika Kábová

Důchodové pojištění
Máte vše v pořádku?

Abyste měli přehled o získaných dobách pojištění a mohli případně chybějící doklady
dohledat (pozor! , to ovlivní váš důchod), můžete požádat Českou správu sociálního pojiš-
tění o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Ten obsahuje veš-
kerý přehled dob důchodového pojištění (případně náhradních dob) a od
roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Získání zákonem
požadované potřebné doby pojištění je jedním z předpokladů pro nárok na všech-
ny dávky (veškeré důchody). Týká se to zaměstnanců i OSVČ (osob samostatně výděleč-
ně činných). List ČSSZ zašle zdarma do 90 dnů od doručení žádosti. Uveďte v ní svoje
celé jméno a rodné příjmení, rodné číslo a doručovací adresu.
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Usnesení ã. 2-2010 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 16. 6.
2010 v 18:00 hodin na Obecním úfiadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 10/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s následující opravou zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva konaného dne 24. 3. 2010:
na str. 1 zápisu se místo slova „povinna“ vklá-
dá text „dle §129a zákona o obcích povinna na
nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva“.
II. NedoplÀovat
zápis ve vûci pfieãtené zprávy pfiedsedy kontrol-
ního v˘boru. Zápis ze zasedání zastupitelstva
dne 24. 3. 2010 v tomto pfiípadû ponechat.

USNESENÍ ã. 11/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
pfiednesenou zprávu starostky o ãinnosti obce.

USNESENÍ ã. 12/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávy o ãinnosti finanãního a kontrolního
v˘boru obce.

USNESENÍ ã. 13/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
informace o kontrolách, které probûhly v roce
2009.

USNESENÍ ã. 14/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
celoroãní hospodafiení a závûreãn˘ úãet obce

Psáry za rok 2009, vã. zprávy o v˘sledku pfie-
zkoumání hospodafiení obce za rok 2009 bez
v˘hrad.

USNESENÍ ã. 15/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
2. rozpoãtové opatfiení obce na rok 2010 - nav˘-
‰ení pfiíjmÛ o 2 952 490 Kã, financování 11 000
000 Kã (rozpu‰tûní zÛstatku 2009), nav˘‰ení
v˘dajÛ 13 952 490 Kã.

USNESENÍ ã. 16/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním Ïádosti na Správu a údrÏbu silnic
Kladno o bezúplatn˘ pfievod stavby komunika-
ce II/105 na pozemcích p.ã. 660/6 a 660/7, k. ú.
Dolní Jirãany.
II. Souhlasí
s podáním Ïádosti o uzavfiení smlouvy
o smlouvû budoucí darovací se Stfiedoãesk˘m
krajem na pfievzetí stavby uvedené v bodu I.

USNESENÍ ã. 17/2-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiení smluv o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Ing. Krylem a J. ÎiÏkou.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Ing. Jifií Janata

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 ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY



Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 12-2010 konaného dne 3. květ-
na v 9.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 71/12-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
spoluúčast obce při úhradě nákladů do výše
50 % na vybudování přípojek inženýrských
sítí v Psárech a Dolních Jirčanech k hranici
pozemku. Každá přípojka bude řešena indi-
viduální smlouvou.

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. 13-2010 konaného dne 10. květ-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 72/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry ve výši
5000 Kč. Příspěvek bude použit na uspořá-
dání dětského dne.
II. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a SK Čechoslovan
Dolní Jirčany ve výši 5000 Kč. Příspěvek
bude použit na uspořádání dětského dne.

III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 73/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dodatku č. 1 k obchodní smlouvě mezi
Obcí Psáry a Accor Services CZ,
s.r.o. Předmětem dodatku je změna výše pro-
vize za poskytnuté služby a poštovného.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 74/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IP-12-
6002751/1 mezi Obcí Psáry (budoucí
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněná). Předmětem smlouvy je sjedná-
ní podmínek pro uzavření vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 141/4, k.ú. Dolní Jirčany, za cenu
5000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 75/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí nadačního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a Nadačním fondem
Naděje třetího tisíciletí. Předmětem smlouvy
je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
1 300 000 Kč na obecní mobiliář.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
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RO Usnesení č. 76/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Ing. Arno Krylem – pozemek parc. č. 109/5,
k.ú. Dolní Jirčany, za cenu 216 600 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 77/13-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ Ing. A. Krylovi – pozemek parc.
č. 109/5, k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 78/13-2010

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. 14-2010 konaného dne 24. květ-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 79/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
zprávu hodnotící komise o posouzení
a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Přípojky k budovaným
inženýrským sítím
(4. a 5. etapa) – dokončení – Dolní Jirčany“,
zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky.
II. Rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky, která byla
nejvýhodnější, a to nabídky od uchazeče
Zepris, s.r.o., IČ 25117947.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem smlou-
vy o dílo na výše uvedenou zakázku
mezi Obcí Psáry a Zepris, s.r.o., za cenu
1 922 798 Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 80/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Tichými, za cenu celkem
14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a manželi Šolcovými, za cenu celkem
6 492 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Scheuchovými, za cenu celkem
14 707 Kč.
IV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.
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RO Usnesení č. 81/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi
Obcí Psáry a Ing. Martinem Příhodou. Před-
mětem dodatku je zpracování podkladů pro
veřejnou zakázku „Přípojky k budovaným
inž. sítím (4. a 5. etapa) – dokončení Dolní
Jirčany“ za cenu 5500 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 82/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psá-
ry a Josefem Žižkou - pozemek parc.
č. 18/6, k.ú. Psáry, za cenu 100 000 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 83/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ J. Žižkovi - pozemek parc. č. 18/6, k. ú.
Psáry,
2/ R. Lukovi – pozemek parc. č. 465/257,
k.ú. Dolní Jirčany,
3/ M. Markovi – pozemek parc. č. 343/16,
k.ú. Dolní Jirčany, komunikace.

RO Usnesení č. 84/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o poskytování poradenské čin-
nosti v oblasti bezpečnosti práce a požární
ochrany mezi Obcí Psáry a Václavem Brab-
cem. Předmětem smlouvy je zajištění pora-

denství v této oblasti za cenu 830 Kč bez
DPH měsíčně.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 85/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí nadačního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a Nadačním fondem
Naděje třetího tisíciletí. Předmětem smlouvy
je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
500 000 Kč na veřejné osvětlení.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 86/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6002701/001 mezi Obcí Psáry
(povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná).
Předmětem smlouvy je věcné břemeno pro
stavbu Psáry, Dolní Jirčany – kNN na pozem-
cích parc. č. 128/4 a 128/8, vše k.ú. Dolní
Jirčany, za cenu 500 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 87/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
aktualizované znění smlouvy o smlouvě
budoucí o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě mezi Obcí Psáry
a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlou-
vy je budoucí uzavření smlouvy o při-
pojení odběrného místa – SSZ v ul. Jílov-
ská.
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II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 88/14-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene stavby mezi Obcí Psáry
a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou
a Otakarem Kukalem. Předmětem smlouvy je
uzavření budoucí smlouvy na věcně břeme-
no – ochranné pásmo plynovodu na pozem-
cích p.č. 309/6 a 465/108, k.ú. Dolní Jir-
čany.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 89/14-2010

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

starostka člen rady obce
Jana Valášková Václav Novák

„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. 15-2010 konaného dne 7. červ-
na v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 90/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psá-
ry (budoucí povinná) a Uni Stavební,
s.r.o. (budoucí oprávněná). Předmětem
smlouvy je sjednání podmínek uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemek parc. č. 355/4, k.ú. Dolní Jirča-
ny, – umístění stavby vodovodní a kanali-
zační přípojky.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 91/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Míkovcovými, za cenu celkem
14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Černými, za cenu celkem
6 492 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Černými, za cenu celkem
14 707 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a M. Kabátovou, za cenu celkem 14 707 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a M. Valešovou, za cenu celkem 14 707 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manželi Vackovými, za cenu celkem
14 707 Kč.
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VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a E. Červinskou a Mgr. M. Adámkem, za
cenu celkem 14 707 Kč.
VIII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 92/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci
mezi Obcí Psáry a Aulistav, s.r.o. Předmětem
dodatku je úprava znění smluovy
o spolupráci a finančním příspěvku ze dne
27. 12. 2007 – úprava splatnosti finanční-
ho příspěvku, úprava závazků stavebníka
a závazků obce a smluvních sankcí.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 93/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry
a Aulistav, s.r.o. Předmětem smlouvy je výstav-
ba inženýrských sítí po trase komunikace K3
přes pozemky parc. č. 465/324, 465/325,
465/326, 465/327 a 465/331, k.ú. Dolní
Jirčany.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 94/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
předložení cenové nabídky č. 1 od STAV-
DOZ na zajištění technického dozoru na

akce „Přípojky IS 4. a 5. etapa-dokončení
Psáry“ a „Přípojky IS 4. a 5. etapa-dokon-
čení Dolní Jirčany“ za cenu 2 % z ceny díla
bez DPH.
II. Bere na vědomí
předložení cenové nabídky č. 2 od
S. Černého na zajištění technického dozoru
na akce „Přípojky IS 4. a 5. etapa-dokonče-
ní Psáry“ a „Přípojky IS 4. a 5. etapa-dokon-
čení Dolní Jirčany“ za cenu 3 % z ceny díla
bez DPH.
III. Souhlasí
S výběrem výhodnější cenové nabídky, a to
od STAVDOZ.
IV. Pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo na výše
uvedenou akci mezi Obcí Psáry a STAVDOZ.

RO Usnesení č. 95/15-2010

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/ Janě Moravcové na akci – vystoupení
hudební skupiny na hřišti v Dolních Jirča-
nech.

RO Usnesení č. 96/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry a SK Rapid Psáry ve
výši 5700 Kč. Příspěvek bude použit na
uspořádání fotbalového turnaje „Memoriál
Karla Vondráčka“.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
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RO Usnesení č. 97/15-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s doplacením faktury za pohřeb J. Zaváza-
la, ve výši 7963 Kč z důvodu sociální situa-
ce bratra.

RO Usnesení č. 98/15-2010

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.“
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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

Kdy odevzdat podklady pro Psárský
zpravodaj?

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník, vychází tedy 6krát do roka. Podklady
k publikování prosím dodejte nejlépe v elektronické podobě maximálně do 15.
dne předešlého měsíce. Protože však Zpravodaj není nafukovací, je vhodné do
10. předcházejícího měsíce alespoň telefonicky upřesnit zájem o publikování či
inzerci.
Poté následuje zpracování redakcí a časopis je předáván tiskárně. Po uzávěrce
časopisu, která je tedy 15. dne předešlého měsíce, nebude váš příspěvek zařa-
zen do Zpravodaje. Psárský zpravodaj letos vyjde ještě v říjnu (mimořádně se
posouvá uzávěrka na 10. 9. 2010) a v prosinci.
Kontakty najdete na 2. straně časopisu v tiráži nebo u inzerce.



Dopřejte Vašim financím náskok!
• Bydlete trvale za nejnižší hypotéční sazbu na trhu
• Půjčujte si opravdu výhodně
• Spořte chytře
• Zajistěte si včas dostatečný příjem v důchodu
• Naplánujte si větší budoucí výdaje
• Chraňte svoje hodnoty
• Investujte se ziskem
• Připravte se na studia Vašich dětí
• Využijte všech státních příspěvků
• Vyměňte drahé úvěry za levnější – jde to snadno

Poraďte se teď – vyplatí se Vám to!

Za pár let může být pozdě...

Pro bezplatné osobní, rodinné a firemní poradenství volejte:

602 621 910

www.partners.cz www.krotiteledluhu.cz
www.finmag.cz
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od 15. 5. do 31. 7. 2010

1. Téma černá skládka na Babě
V noci z 23. na 24. 6. a v neděli 27. 6. někdo vysypal dvě fůry odpadů ze stavby s plasty
na pozemek KN 1026/7 PS v soukromém vlastnictví. Bohužel se nám žádným způsobem
nepodařilo zjistit původce. Podle složení odpadů se jedná o odpad z již používané
a rekonstruované stavby, zřejmě v blízkosti. V odpadech bylo mimo jiné několik dřevěných
rámů z oken bez skel ve tvaru půlkruhu o šířce asi 1,5 m a dál starý bleděmodrý gumo-
plastový bazén větších rozměrů. Osobně mohu doložit, že jsem se během dvou let, co pra-
cuji v Obci Psáry, s takovým případem ještě nesetkal, a musím potvrdit to, že většina obča-
nů odpady likviduje přes sběrný dvůr. Při této příležitosti bych vás chtěl požádat o pomoc
při zjištění, kdo je původcem.

2. Téma: informace o činnosti obecní údržby
Převažující pracovní činností údržby bylo sečení obecních pozemků. Proběhlo celkem dva-
krát, na hřbitovech a v parcích čyřikrát. Ke konci června to představuje množství travin,
tedy odpadu z rostlinných pletiv předaných ke kompostování podle průběžné evidence odpa-
dů ve výši 2/3 z celkového množství 99,5 t – tj. objemově 603 m3.

3. Rozšířili jsme síť košů pro sběr psích exkrementů z počtu 26 na 41 ks.

4. Nechali jsme zrestaurovat pomník padlých na náměstí v Psárech.

5. Začátkem prázdnin, kdy je mateřská škola uzavřena, probíhá údržba
a vylepšení zahrady. Založilo se nové pískoviště, staré pískoviště se upravilo na vydláž-
děné sprchovací plato, na místa s vyšlapanou trávou 40 m2 se položily nové travní kober-
ce, přerostlé okrasné keře se redukovaly prořezem na 50 %, dorovnával se terén zahrad-
ní zeminou a travním osivem.

6. Údržba cest probíhala v místech, která vyžadovala v souvislosti s výstavbou vodovodní
a kanalizační sítě zajistit náhradní dopravní propojení k nemovitostem.

Ing. Miroslav Vítkovský, 26. 7. 2010

Co se v obci udělalo



Práce pro obec
je druh charity

Zastupitel Ing. Petr Odstrãil spolupracoval s vedením obce jiÏ v pfiedchozím volebním obdo-
bí, podílel se na procesu oddluÏení obce, privatizaci ·tûdfiíku, fie‰ení právních sporÛ apod. Byl
ãlenem finanãního v˘boru. Je tedy logické, Ïe v práci v tomto v˘boru pokraãoval i ve stávají-
cím volebním období jako pfiedseda finanãního v˘boru. Také jemu jsme poloÏili nûkolik otá-
zek t˘kajících se jeho práce pro obec.

� Jak byste zhodnotil svoji dosavadní ãinnost ve finanãním v˘boru?
Hlavním úkolem finanãního v˘boru (FV) obce je kontrola hospodafiení s majetkem obce. Kro-

mû toho jsme se chtûli na zaãátku funkãního období soustfiedit na oblast získávání dotací – to se
pozdûji ukázalo jako nereálné, neboÈ bylo tfieba souãinnosti vedení obce, propojení na dal‰í komise
obce apod. Zastupitelstvo proto rozhodlo o sníÏení poãtu ãlenÛ FV a o zúÏení jeho ãinnosti na zákon-
n˘ rozsah s tím, Ïe agenda okolo dotací zÛstala na vedení obce.

Pokud jde o kontrolní oblast – kontroly probíhaly ãtvrtletnû. Kromû toho se na‰i ãlenové úãast-
nili prací v inventarizaãních komisích. Za celé uplynulé období Ïádné pfiípady nehospodárnosti pou-
Ïití obecních prostfiedkÛ ãi v˘znamnûj‰í nesrovnalosti v úãetní evidenci nebyly zji‰tûny, coÏ je potvr-
zeno ze strany následn˘ch kontrol z kraje. Úsporn˘ reÏim, v nûmÏ obec funguje, je patrn˘ pfii pouhém
pohledu na budovu obecního úfiadu, kdy rekonstrukce ‰kolky a v˘stavba kanalizací a vodojemu dosta-
la pfiednost. Hospodafiení obce skonãilo v loÀském roce rekordním pfiebytkem pfiesahujícím 8 mil.
Kã, a to v‰e za situace, kdy obec je trvale platebnû schopná a dále sníÏila své úvûrové zatíÏení. Tím
byl vytvofien pfiedpoklad pro zaji‰tûní spolufinancování dotovan˘ch investiãních akcí v leto‰ním roce
(kéÏ by takto hospodafiily i ostatní ãásti vefiejn˘ch rozpoãtÛ). Zastupitelstvo obce dále pfiijalo vÛãi
vedení obce zpfiísnûn˘ reÏim pro zadávání vefiejn˘ch zakázek, kdy se urãitému schvalovacímu reÏi-
mu podrobují zakázky jiÏ od 200 tis. Kã (zákon vyÏaduje aÏ od 2 mil. Kã).
� Pokud tedy byla va‰e práce v pofiádku, proã do‰lo ke zv˘‰enému poãet kontrol v obci?

Závûr volebního období je bohuÏel charakterizován zv˘‰en˘m poãtem kontrol státních orgánÛ rea-
lizovan˘ch v na‰í obci na základû oznámení obãanÛ (anonymních a neanonymních). PfiestoÏe ve‰ke-
ré dosud realizované kontroly skonãily závûrem, Ïe k podstatnému poru‰ení právních pfiepisÛ ze stra-
ny obce nedo‰lo, kontroly komplikovaly ãinnost úfiadu a zbyteãnû vázaly jeho kapacitu. Ukazuje se,
Ïe podávání stíÏností a podnûtÛ proti obci (s následn˘m zvefiejnûním) se stalo formou pfiedvolební-
ho nátlaku. Jako nov˘ a velmi nebezpeãn˘ prvek vidím zneuÏívání institutu trestního oznámení vÛãi
osobám ve vedení obce. Jako nejznámûj‰í pfiípad bych chtûl uvést rekonstrukci M·, kdy se vedení
obce podafiilo v rekordním ãase úspû‰nû vypofiádat s tehdy nejnaléhavûj‰ím problémem obce, ãímÏ
byla zcela nedostateãná kapacita M·. „Odmûnou“ za tuto úspû‰nou akci bylo anonymní trestní ozná-
mení (vûcnû zcela nesmyslné a posléze policií shledané jako nedÛvodné) a okamÏitá dehonestující
kampaÀ ze strany obãasníku vydávaného zastupitelkou ·tepánkou Nezmarovou. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
drtivá vût‰ina rodiãÛ vyuÏívajících sluÏeb rekonstruované budovy M· tuto skuteãnost ani netu‰í.
� Plno práce, samá kontrola, co tedy pro vás znamená práce pro obec?

Neuvolnûní zastupitelé vykonávají svoji práci ve volném ãase, na úkor vlastní rodiny – za sym-
bolickou odmûnu. âlenÛm komisí a v˘borÛ ani Ïádná odmûna nepfiíslu‰í. V‰ichni mají vlastní zamûst-
nání ãi podnikání, a to vût‰inou v oborech s ãinností obce zcela nesouvisejících. Za svoji ãinnost
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nesou osobní odpovûdnost, a navíc riskují, Ïe se stanou terãem Ïaloby ãi trestního oznámení, popfi.
potupné kampanû v tisku. Z tohoto pohledu povaÏuji práci pro obec jako urãit˘ druh charity.
� Tvrdíte, Ïe práce pro obec chápete jako druh charity. Bylo v‰ak zvefiejnûno, Ïe jste svoji ãin-
nost spojenou s oddluÏením obce provádûl za finanãní odmûnu.

V pfiedcházejícím funkãním období – tj. v letech 2002–2006 jsem nebyl zastupitelem ani radním
a na klíãov˘ch kauzách ve vûci oddluÏení obce jsem skuteãnû spolupracoval bezplatnû – ‰lo pfiitom
o úspû‰nû ukonãené kauzy v fiádech nûkolika desítek milionÛ korun. V fiíjnu 2003 se zastupitelstvo
rozhodlo poskytnout mnû mimofiádnou odmûnu 21 tis. Kã.AÏ od dubna 2004 jsem pÛsobil na zákla-
dû poradenské smlouvy. âinnost se t˘kala dal‰ích kauz ve druhé polovinû funkãního období (priva-
tizace ·tûdfiík, U Studny, SFÎP, Tip Servis apod.). Obec si z finanãních dÛvodÛ nemohla dovolit stan-
dardní právní sluÏby advokátní kanceláfie, proto jsem v tûchto vûcech vypomáhal. Celková v˘‰e
odmûn za roky 2004 aÏ 2006 ãinila cca 55 tis. Kã – coÏ by v pfiípadû právních sluÏeb u fiady advo-
kátních kanceláfií nepokrylo ani jeden mûsíãní pau‰ál.
� Ale chodník pfied domem jste si za obecní peníze vybudovat nechal, nebo ne?

Chodník pfied m˘m domem vybudovala, stejnû jako u dal‰ích domÛ v na‰í lokalitû, spoleãnost
Central Group. Za tuto ãinnost jsem jí fiádnû zaplatil a s obcí to nemûlo nic spoleãného. Ten chod-
ník, o kter˘ mi tehdy ‰lo, byl chodník v ulici Pod Vápenkou – a to mezi kfiiÏovatkou s ulicí PraÏ-
skou a zaãátkem tehdy jiÏ vybudovaného chodníku. Mnozí si jistû vzpomenou, Ïe ‰lo o frekventované
místo nebezpeãné pro pû‰í, zvlá‰tû ve veãerních hodinách uÏívané vût‰inou obyvatel na‰í lokality
pfii cestû k zastávce MHD. Omyl paní Nezmarové dokládá, Ïe si vÛbec neumí pfiestavit situaci, kdy
by nûkdo poÏadoval v˘hodu ne pro sebe, ale ty pro druhé.
� A jak to bylo s pfievody firem mezi vámi a místostarostou Janatou?

Paní Nezmarová ve svém obãasníku zvefiejnila „‰okující“ informaci o pfievodech majetkov˘ch
podílÛ u dvou spoleãností mezi mnou a místostarostou Janatou, z nichÏ ihned dovozuje, Ïe ‰lo
o zakrytí nûãeho nelegálního, co se transparentnû provést nedá. V‰echny pfievody byly fiádnû zve-
fiejnûny v obchodním rejstfiíku, probûhly za trÏní cenu a obvykl˘ch podmínek a souvisely
s kandidaturou místostarosty Janaty ve volbách do poslanecké snûmovny.Ahlavnû, ‰lo o soukromou
záleÏitost, která s ãinností obce nijak nesouvisí. Nicménû pro pokus o skandalizaci pfiedstavitelÛ obce
je paní Nezmarové kaÏdá záminka dobrá.
� Jaká je va‰e nejvût‰í zku‰enost z práce pro obec…

Z dosavadních zku‰eností mû pomûrnû pfiekvapil obecnû nezájem velké vût‰iny obãanÛ o ãinnost
obce. Tento nezájem je pochopiteln˘ z toho pohledu, Ïe pokud obec „normálnû“ funguje, není tfie-
ba se jí blíÏe zab˘vat. Pokud obãané zájem projeví, vût‰inou jde o pfiípady, kdy prosazují nûjak˘
svÛj zájem, resp. zájem malé skupiny obãanÛ proti zájmu obce jako celku. Za hlavní úkol zastupi-
telÛ povaÏuji hájit zájem obce jako celku vÛãi zájmÛm vnûj‰ím, a rovnûÏ zájmÛm jednotlivcÛ a skupin
obãanÛ, pfiiãemÏ vût‰ina obãanÛ, jejichÏ zájem je vedením obce chránûn, si tuto skuteãnost ani neu-
vûdomí. Je pochopitelné, Ïe jednotliví obãané, jimÏ nebylo ze strany obce zcela vyhovûno, proje-
vují s prací vedení obce nespokojenost a stávají se jeho kritiky. Tito obãané jsou pak náchylní popu-
listick˘m slibÛm slibujícím komukoliv cokoliv (na úkor tûch ostatních). Klasick˘mi pfiíklady tûchto
stfietÛ zájmÛ je napfi. nov˘ územní plán, spor o umístûní nové Z·, v˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí, pro-
deje obecních pozemkÛ, apod.
� A va‰e pfiedstava o budoucí ãinnosti v obci?

Pfies zostfiení atmosféry v závûru stávajícího volebního období jsem se rozhodl opûtovnû kandi-
dovat – jako hlavní úkol si kladu zabránit pfievzetí obce zájmov˘mi skupinami napojen˘mi na penû-
zovody z vefiejn˘ch penûz. Svoji budoucí kandidaturu beru jako nabídku obãanÛm, pokud tato nabíd-
ka nebude pfiijata – pro mû osobnû to Ïádná tragédie nebude. Jako obãan Psár v‰ak ztratím dosavadní
jistotu, Ïe vedení obce prioritnû hájí zájem obce jako celku.
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Více než polovina řadů a stok dokončena
V dobû kdy se k vám dostává toto ãíslo zpravodaje, nebude uÏ asi nadpis pravdou. âlánky

jsou pfiipravovány pfiibliÏnû v mûsíãním pfiedstihu.
Nyní jsou jiÏ kompletnû dokonãeny fiady a pfiípojky v Dolních Jirãanech – ulice Hlavní, Horní,

Na V̆ sluní, Ke Kukaláku a probíhá dokonãování finálních povrchÛ a kolaudaãní fiízení.
V Psárech jsou kompletnû dokonãeny ulice Ve Svahu, Pod StráÏí, Sluneãná, Akátová, Na Strá-

ni, Na Stráni II, Pod Strání, Za MÛstkem. Jsou dokonãovány fiady a pfiípojky v ulicích U NádrÏky
a Nad NádrÏkou.

Co v‰ak není moc vidût, ale je souãástí této akce, je v˘stavba vodojemu, která se dokonãuje,
a probíhá v˘stavba druhé etapy ãistírny odpadních vod.

Obec Psáry uzavfiela v polovinû ãervence smlouvu o poskytnutí finanãní podpory se Státním fon-
dem Ïivotního prostfiedí, bez které bychom takto rozsáhlou akci nebyli schopni sami financovat. Jed-
ná se o finanãní prostfiedky z FondÛ Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fon-
du soudrÏnosti) v rámci Operaãního programu Îivotní prostfiedí. Jak je patrné, tak cel˘ proces od
akceptace na‰í Ïádosti v únoru 2009 (Ïádost sama byla podána jiÏ v kvûtnu 2008) aÏ po samotné
uzavfiení smlouvy trval více neÏ rok. Byl to rok, ve kterém probíhalo mnoho jednání a konzultací
se zástupci SFÎP a bylo vyhlá‰eno nûkolik v˘bûrov˘ch fiízení, o kter˘ch jste se zde mohli doãíst.
Nejvût‰í (a troufám si fiíci i nejvût‰í v historii obce) bylo otevfiené v˘bûrové fiízení na dodavatele
stavby „Psáry – âOV 2. etapa, IS – vodovod a kanalizace“. Vítûzem tohoto v˘bûrového fiízení se
stala spoleãnost ZEPRIS.

Vût‰iny z vás se v˘stavba vodovodu a kanalizace pfiímo ãi nepfiímo dotkla. Pfiímo tûch, ktefií dosud
nemûli moÏnost odkanalizovat své nemovitosti jin˘m zpÛsobem neÏ septikem ãi nemûli moÏnost
napojení na obecní zdroje vody. Nepfiímo se to dotklo vût‰iny z vás, a to rÛzn˘mi omezeními dopra-
vy.

V‰em bychom rádi podûkovali za toleranci a vstfiícnost. Bez té bychom celou akci realizovali
o mnoho déle.

JV, LK
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Spolupráce Domečku
se školou

KdyÏ jsme v záfií 2008 otvírali Matefiskou ‰kolu s nav˘‰enou kapacitou, vûdûli jsme, Ïe
problém s umístûním dûtí není definitivní. Ukázalo se to jiÏ dal‰í rok, kdy se nám podafii-
lo navázat spolupráci se Stfiedoãesk˘m krajem a následnû s domovem Laguna na pronájem
prostor, kam mÛÏe chodit 25 dûtí. V leto‰ním roce ale bohuÏel ani tato pomoc nestaãí.

ZvaÏovali jsme na‰e moÏnosti jak je‰tû roz‰ífiit kapacitu. Oslovili jsme proto pfiedsed-
kyni Obãanského sdruÏení RC Domeãek Mgr. Martinu BûÈákovou na vyuÏití budovy b˘va-
lého kadefinictví v Dolních Jirãanech. Víme, Ïe toto zafiízení nebylo v dopoledních hodi-
nách vyuÏíváno, a proto jsme navrhli vzájemnou spolupráci na roz‰ífiení sluÏeb tohoto
sdruÏení o dopolední hlídání mal˘ch dûtí, které nebyly pfiijaty do Matefiské ‰koly. Spolu-
práce spoãívá v tom, Ïe se na ní podílejí „tfii strany“ – obec, ‰kola a RC Domeãek. Obec
bude hradit provoz této budovy, ‰kola zajistí metodické vedení a stravu z kuchynû Matefi-
ské ‰koly a RC Domeãek personální obsazení. V souãasné dobû probíhají v „Domeãku“
drobné úpravy, tak aby od záfií mohl b˘t zahájen provoz. Poãítáme s kapacitou osmi dûtí
na dopolední hlídání, kdy budou zapojeny i do aktivit M· – náv‰tûva divadel, soutûÏe,
krouÏky a dal‰í programy.

Vûfiím, Ïe tato spolupráce bude úspû‰ná a spoleãnû se nám podafií zajistit pfiíjemné pro-
stfiedí pro na‰e malé obãánky.

Jana Valá‰ková,
starostka obce
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Nyní pomník padlých,
předtím zvonička

Není to tak dávno, co jsme v Psárském zpravodaji psali o restaurování psárské zvoniãky, které tenkrát
probûhlo v de‰tivém studeném poãasí. Restaurátorka Olga Du‰ková nyní pro zmûnu pracovala v „letních“
vedrech, i o tom je v‰ak práce na opravû památek.

Pomník padl˘ch první a druhé svûtové války kraluje obklopen zelení na psárské návsi. Jak fiíká Olga Du‰-
ková: „Také zeleÀ a stromy se podepsaly poniãením pfiedev‰ím na pískovci, ze kterého je ãást pomníku posta-
vena. Mech se doslova zaÏral tam, kam nemûl, na zadní stranû je pískovec úplnû rozdrolen˘ – i poãasí a pfiíroda
totiÏ hrají svou roli. Snad o nûco lépe jsou na tom Ïulové desky, na kter˘ch jsou vyryta jména padl˘ch. Ale kaÏ-
dá památka chce svÛj postup, a pak uÏ to jde samo – kromû tûch bezpoãet hodin stráven˘ch pod palbou sluneã-
ních paprskÛ.“

Mnozí z vás si urãitû v‰imli, Ïe zadní ãást pomníku byla znaãnû po‰kozená, samotná socha plná mechu
a betonové desky pfied pomníkem prohnuté.

Ve‰kerá renovace a oprava zapoãala prostfiiháním stromÛ, aby se pomník vynofiil z temného prostfiedí. Res-
taurování zapoãalo v horní ãásti pomníku a postupovalo se smûrem dolÛ. Z pískovce se pak odstranil ve‰ker˘
mech, vyãistily se skuliny, zadní ãást se dÛkladnû od‰krabala a posléze následovalo zaspárovaní, dotvofiení vydro-
len˘ch ãástí a rohÛ, následovalo jakési „doladûní“ pískov-
covou hmotou s urãitou pigmentací – tu si paní Olga namí-
chává osobnû - a socha se patinovala a retu‰ovala. Îe se to
zdá takto popsané jako hraãka? Vyãistily se Ïulové desky
a pfiele‰tily. Nakonec se v‰echno nechalo pofiádnû vysu‰it a
napustilo se impregnací proti vlhkosti. Úplnû jako poslední
opravila restaurátorka prohnuté betonové desky: ty vynda-
la, podsypala hmotou a znovu zasadila. Snad by byl vhod-
n˘ je‰tû kolem „kaãírek“, takové drobné kamínky, prozra-
dila závûrem.

„Chodily se na mû dívat i místní obãané, jeden mlad‰í
pán dokonce pfiispûl na opravu pomníku ãástkou 2000 korun,
kterou jsem pfiedala obci. Také jsem mûla stálou náv‰tûvni-
ci z blízkého okolí, která chodila okukovat, a jeden ãipern˘
senior, jenÏ se vÏdycky se mnou rád bavil, kdyÏ jsem cho-
dila pro vodu do restaurace na hfii‰tû.“

JiÏ nûkolikrát jsme ve zpravodaji psa-
li, jak tragick˘ byl v na‰í obci konec
2. svûtové války, a kolik na‰ich obãanÛ
pfii‰lo v jejích posledních dnech o Ïivot.
Máme za to, Ïe oprava pomníku v‰em
hrdinÛm první i druhé svûtové války je
pfiinejmen‰ím slu‰nost, ne-li na‰e povin-
nost.

Text mk, foto: archiv Olgy Du‰kové
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Byla by určitě škoda považovat soukromou školku pouze za místo, kde pohlída-
jí Vaše děti v době, kdy si zařizujete neodkladné záležitosti nebo musíte být
v zaměstnání. Spousta soukromých školek funguje na principu „klasických“ stát-
ních školek – tedy s uceleným vzdělávacím programem, který dětem něco dá,
a pobyt ve školce tak není pouhým přežíváním doby, kdy maminka není. Někte-
ré se specializují na výuku cizích jazyků, případně rozvíjejí sportovní schopnos-
ti. Nový pohled na možnosti trávení času dítěte v předškolním zařízení přináší
Ekoškolka.
Ekoškolka je nestátní předškolní zařízení pro maximálně 25 dětí ve věku již od
18 měsíců do 6 let. Děti zde většinu času tráví ve věkově smíšeném kolektivu,
který umožňuje kooperativní učení a zafixování potřeby vzájemného respeku
a pomoci druhým – mladším, slabším, pomalejším... Veškeré činnosti denního
programu a kroužků jsou přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte.
Ekoškolka dětem nabízí vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzděláva-
cí prostředí, v němž se může cítit jistě, bezpečně a spokojeně, a které mu zajišťuje
možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat se přirozeně dětským způsobem.
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SE PŘEDSTAVUJE

CENÍK ŠKOLKOVNÉHO ZA MĚSÍC

Více informací o Ekoškolce naleznete na stránkách www.eko-skolka.cz
nebo nás můžete navštívit na adrese Ke Kašně 7, Praha 4 - Písnice,

tel.: 602 612 972

Počet dní Celý den Třičtvrtědne Půldne

v týdnu 7.30–17.30 7.30–15.00 7.30–13.00

5x týdně 8500,- Kč 7900,- Kč 7000,- Kč

4x týdně 7900,- Kč 6900,- Kč 6000,- Kč

3x týdně 6500,- Kč 5500,- Kč 4900,- Kč

2x týdně 4900,- Kč 4000,- Kč 3500,- Kč

1x týdně 2500,- Kč 2200,- Kč 1900,- Kč
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NAHRABEME VEŠKERÉ
MEDAILE,
říká Pavel Kuka
V počátcích fotbalový obránce, posléze útočník a československý
reprezentant, který profesionálně působil v reprezentacích od roku
1987 do 2005. V té době sehrál 433 zápasů, v nichž nastřílel 164
branek. Kromě československých klubů, převážně Slavia Praha, se
proslavil také v Německu – Kaiserslautern, Norimberg, Stuttgart. Co
ho přivedlo do Psár a jaké má tady plány?

�Fotbalovû jste poslední dobou pÛsobil v Jílovém? Souvisí to nûjak s tím, Ïe jste se
dostal do Psár?
Dalo by se fiíct, Ïe se jedná o shodu náhod. B˘val˘ spoluhráã Jirka Lerch tady prodá-

val dÛm, mûlo to b˘t pfiechodnû, stavûli jsme v Libfii, ale moc se nám tu líbilo, tak jsme
se rozhodli zÛstat.
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Na sportovní fotografii poznáte Pavla Kuku zcela určitě (druhý zleva nahoře)



�Tady jste získal tedy bydlení, ale jak to souvisí s tím, Ïe na hfii‰ti v Psárech provo-
zujete restauraci?
Od fotbalistÛ jsem dostal informaci, Ïe v Psárech se uskuteãnilo v˘bûrové fiízení na ten-

to post, a protoÏe na‰e firma má v okolí nûkolik restaurací a sportbarÛ, pfiihlásili jsme se
a ze tfií pfiihlá‰en˘ch vyhráli.
�Co obná‰ela renovace restaurace?

Pfiedev‰ím spoustu ãasu. Lidé byli netrpûliví, chodili s dotazy, kdy se to tady otevfie,
celá rekonstrukce se totiÏ musela udûlat, jak se fiíká, z gruntu od podlahy. A to chvíli trva-
lo. A peníze? Samozfiejmû zadarmo to nevzniklo, ale to je aÏ na druhém místû. Byl bych
velmi rád, kdyby zde bylo hlavnû dobré, kvalitnû o‰etfiené a stáãené pivo. A pfiedev‰ím
pfiíjemná obsluha. A pfiedev‰ím ãisté prostfiedí s pfiíjemnou obsluhou.
�Sám máte dûti, dva kluky a nejmlad‰í sleãnu. Ta doufám fotbal nehraje. Budete
zde trénovat dûti, nebo tu budete sám také hrát?
Jako hráã bych si tady také rozhodnû zahrál, ale uvidíme, jak to zvládnu. BohuÏel tolik

ãasu, abych zde hrál pravidelnû, nemám. ZáleÏí tedy na okolnostech a na klucích, jak to
budou brát. Sám za sebe to beru tak, Ïe není moc férové chodit nepravidelnû. Ale uvidí-
me, co pfiinese budoucnost.
�Pozor, tady jsou také docela nebezpeãné turnaje, kdy hrají Ïeny proti muÏÛm, uÏ
to víte?
Nevím to. Ale je úÏasné, Ïe se v obci drÏí spoleãné zájmy, mûlo by to tak b˘t v‰ude.

� Jakou bude mít va‰e restaurace otvírací dobu?
KaÏd˘ den, od 10 hodin do posledního hosta.
Jako specialitu nabízíme mimo jiné uvnitfi stÛl, kam se nesmí s obãansk˘m prÛkazem,

takÏe stÛl do 14 let.
�A va‰e pfiání?

Pro mû je v‰ak nejdÛleÏitûj‰í, abychom sehnali hodnû mládeÏe, tedy dûtí, které by se
zájmem chodily trénovat a pochopitelnû u kopané nûjakou tu dobu vydrÏely. MÛj nejstar-
‰í devatenáctilet˘ syn uÏ mezi Ïáky nepatfií, mlad‰í syn tady samozfiejmû bude hrát za mlad-
‰í Ïáky a malá? To se uvidí, zdali bude chodit na trénink, nebo ne. Hlavnû potfiebujeme
hodnû ÏákÛ, a tady bych rád zdÛraznil, Ïe nejen ze Psár, ale i z Dolních Jirãan a dal‰ích

21PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJSRPEN 2010

Z OBCE

Největší úspěchy:
� V české soutěži nastřílel 104 branek
� 50 gólů dal v německé Bundeslize
� Dalších 10 v druhé největší německé soutěži
� Mistr Německa: 1998
� Vítěz Německého poháru: 1996
� Vítěz českého poháru: 2002
� Finalista ME: 1996
� Člen Klubu ligových kanonýrů



okolních obcí. To pak záleÏí zase na rodiãích. Sám mám na starosti jednu kategorii mlad-
‰ích ÏákÛ. Kluky to musí bavit, chci, aby mûli pûkné dresy, aby vydÏeli – a ostatnû i tady
je hodnû dobr˘ch trenérÛ a hfii‰tû je také velmi dobré. Faktem je, Ïe kopaná má v souãas-
né dobû obrovskou konkurenci v poãítaãov˘ch hrách a jin˘ch zábavních aktivitách. Pfie-
sto vûfiím, Ïe jednou nahrabeme ve‰keré medaile ze v‰ech soutûÏí.

Text: mk
Foto: archiv Pavla Kuky, Dana Picková
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Už víte, kde najdete
naše hřiště?
Hřiště Rapidu Psáry se nachází ve Sportovní ulici č. 220, v blízkosti
náměstí ve Psárech. Sportovní výbor však zdůrazňuje, že zde rád
uvidí i občany z Dolních Jirčan, ale také všechny přespolní i z blíz-
kého okolí.

V polovinû roku konãila smlouva pÛvodnímu nájemci. Rozhodli jsme se vypsat v˘bû-
rové fiízení, které provedla nezávislá firma. Tento dokument obsahoval podmínky, za jak˘ch
chceme hfii‰tû pronajmout. Mimo jiné byla podmínka zlep‰it zázemí a prostor pro obãer-
stvení a upravit klubovnu. Ze tfií uchazeãÛ splnil podmínku jeden, a to firma DERBY s.r.o..

A na této fotografii už vidíte zaměstnance nové restaurace, další snímky na 2. str. obálky



Obãerstvení bylo ote-
vfieno v sobotu 31. 7.
2010 a urãitû splÀuje
to, co jsme si v‰ichni
pfiedstavovali. Vûfiím,
Ïe se bude líbit pfiíz-
nivcÛm SK i v‰em
ostatním. Hfii‰tû zalé-
váme automatickou
závlahou, lajnování
obstarává Antonín
Zouzal, sekání a os-
tatní technické vûci
provádí Jifií âermák.
V minulém soutûÏním
roãníku skonãilo “A”
muÏstvo na ãtvrtém
místû, béãko na pfiedposledním místû, star‰í Ïáci svoji skupinu vyhráli. Pro fotbalovou sezo-
nu 2010-11 jsme do soutûÏe pfiihlásili star‰í a mlad‰í pfiípravku, mlad‰í Ïáky a A i B dospû-
l˘ch. Pfied zaãátkem leto‰ní fotbalové sezony jsme 14. 8. 2010 uspofiádali tradiãní, jiÏ 17.
roãník Memoriálu Karla Vondráãka.

Zveme v‰echny Ïáky, nejen ze Psár, ale i z Jirãan a ‰irokého okolí, aby se k nám pfii‰li
kouknout a budou-li mít chuÈ a elán, mohou se k nám pfiihlásit. Tfieba je ãeká pfiekvapení
v podobû trenéra.

Text: Josef Vaverka

23PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJSRPEN 2010

Z OBCE

SK Rapid Psáry oddíl kopané pořádá:
nábor všech žáků, tedy ze Psár, Dolních Jirčan

a blízkého okolí

– 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



Černá zvěř
Určitě si už hodně z vás během procházky lesem či po poli všimlo rozryté
země a rozválených bahnisek. Možná jste už něco podobného objevili i na
pozemku své chaty. Zemědělci mohou upozornit na škody na polích. V tisku
se dočtete o zraněných psech. Všechny tyto problémy mají společného jme-
novatele – černou zvěř neboli prase divoké.

MÛÏe to znít jako paradox, ale Ïádn˘ druh zvûfie se námi vybudovanému typu krajiny tolik nepfii-
zpÛsobil jako právû prasata. Nemají prakticky Ïádn˘ respekt z na‰eho pachu, vesele plení lidmi prac-
nû pûstované plodiny. Své k tomu mohou fiíci také fiidiãi. SráÏka s divoãákem bezosty‰nû pfiecháze-
jícím komunikaci uÏ provûtrala penûÏenku mnoh˘m.

Jak pfiedejít tomu, aby setkání ãlovûka s divoãákem dopadlo nûkter˘m z tûchto zpÛsobÛ?
KdyÏ potkáte v pfiírodû divoãáka, navzdory tomu, Ïe by vás mohl ãasto zadupat do zemû, se vût-

‰inou obrátí a uteãe. V̆ jimku ov‰em tvofií bachynû starající se o malá selata. Ta je bude bránit bez
ohledu na vlastní zranûní. Zvlá‰tû pro psy, podlehnuv‰í bûhem procházky lovecké vá‰ni, mÛÏe b˘t
takovéto setkání kritické. Nenechte proto své miláãky lézt do nízk˘ch hou‰tin a vzrostl˘ch polí, nej-
obvyklej‰ích míst v˘skytu tûchto ‰tûtinatcÛ.

Co se t˘ãe ‰kod na plodech lidské ãinnosti, situace je v celé Evropû stejná.
Cel˘ kontinent hlásí v˘razn˘ nárÛst poãtu divok˘ch prasat (oproti vût‰inû ostatních druhÛ, kte-

r˘ch ub˘vá). V nûkter˘ch zemích se snaÏí situaci fie‰it radikálním lovem. I v na‰em státû mnozí nalé-
hají na myslivce, aby se více soustfiedili právû na prasata. To ov‰em v dlouhodobé perspektivû niãe-
mu nepomÛÏe.

Jakkoliv je totiÏ prase prasetem
a kazisvûtem, v lesním ekosystému fungu-
je jako pfiirozen˘ vysavaã. Jako v‰eÏravec
se ne‰títí pozfiít rÛzné ‰kÛdce a neãistoty,
stejnû jako si pochutná na mr‰inách nebo
kukufiici.

I kdyÏ se nám to nelíbí, pfiíroda divoãá-
ky potfiebuje. MÛÏeme je pouze zkou‰et
drÏet dál od na‰ich domovÛ, na coÏ se

zamûfiuje stále více vûdcÛ s rÛznû efektiv-
ními i úsmûvn˘mi v˘sledky. Myslivci
mohou pfiispût lovem v rámci moÏností.
Pro bûÏného náv‰tûvníka ãesk˘ch luhÛ
a hájÛ platí, Ïe kdyÏ uÏ potkáte na sv˘ch
toulkách divoãáka, kter˘ se nemá
k odchodu, vezmûte nohy a psa na rame-
na a utíkejte.

Text a foto: Petr Sivaninec
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Díky zodpovědným občanům ušetřila naše
obec životnímu prostředí řadu surovin

Loni naši občané odevzdali k recyklaci

přes sběrný dvůr 418 televizí a 139 monitorů

Na‰e obec uÏ nûkolik let poskytuje obãanÛm moÏnost tfiídit vyslouÏilé spotfiebiãe
– mimo jiné televize a monitory. Nyní mÛÏeme pfiesnû vyãíslit, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu u‰etfiili Ïivotnímu prostfie-
dí, stejnû jako o kolik jsme sníÏili produkci skleníkov˘ch plynÛ nebo nebezpeãného
odpadu. Informace nám poskytla anal˘za neziskové spoleãnosti ASEKOL, která pro
nás zaji‰Èuje sbûr a recyklaci obãany tfiídûn˘ch elektrozafiízení.

Zpûtn˘ odbûr a recyklace jedné televize uspofií tolik energie, kolik spotfiebuje Ïárovka
za ãtyfii mûsíce nepfietrÏitého svícení, spotfiebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy
nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zji‰tûní pfiinesla anal˘za dopa-
du sbûru a recyklace televizí a monitorÛ na Ïivotní prostfiedí, jejíÏ vytvofiení iniciovala spo-
leãnost ASEKOL. V̆ sledek studie jednoznaãnû prokázal, Ïe zpûtn˘ odbûr elektrozafiíze-
ní je pro Ïivotní prostfiedí pfiínosn˘.

Studie posoudila systém zpûtného odbûru televizorÛ a poãítaãov˘ch monitorÛ. Hodno-
tí jejich sbûr, dopravu a zpracování aÏ do okamÏiku finální recyklace jednotliv˘ch frakcí
vyfiazen˘ch spotfiebiãÛ do nového produktu nebo k jejich koneãnému zne‰kodnûní. Pro kaÏ-
dou frakci byly vyãísleny dopady na Ïivotní prostfiedí. V̆ sledky studie byly prezentová-
ny jako spotfieba energie, surovin, emise do ovzdu‰í, vody a produkce odpadu.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provo-
zu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní
prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy
zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do pří-
rody, ale nosí jej do sběrného dvora.
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Z OBCE, UMÍME RECYKLOVAT

Podle údajÛ spoleãnosti ASEKOL obãané na‰í obce v loÀském roce vytfiídili 418
televizí a 139 monitorÛ. Tím jsme uspofiili 85 260 kWh elektfiiny, 2,23 tuny uhlí,
1632 litrÛ ropy, a 5,9 tuny primárních surovin. Navíc jsme sníÏili emise skleníko-
v˘ch plynÛ o 22,9 tuny CO2 ekv. a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 88,3 tuny.



INZERCE
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Máme vizi, víme, co chceme!

5 priorit volebního programu
• Vlídný a nearogantní úřad pro občany.
• Kvalitní povrchy komunikací a zpomalení provozu

v obci.
• Otevření nové devítileté základní školy a zefektivnění

provozu ZŠ a MŠ.
• Nové centrum obce s občanskou vybaveností

a společenským zázemím.
• Řešení infrastruktury včetně skutečně funkční kana-

lizace a vodovodu.

CChhcceemmee  ttaaddyy  bbyyddlleett,,  nnee  jjeenn  ppřřeessppáávvaatt!!



Unikátní studie LCA vyčíslila přínos sběru
a recyklace elektrozařízení pro životní
prostředí 
Zpětný odběr a recyklace jedné
televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsí-
ce nepřetržitého svícení, spotřebu
ropy osobního automobilu za
22 km jízdy nebo zabrání vzniku
odpadní vody z deseti sprchování.
Tato zjištění přinesla analýza
dopadu sběru a recyklace televizí
a monitorů na životní prostředí,
jejíž vytvoření iniciovala nezisko-
vá společnost ASEKOL. Výsle dek
studie, která je celosvětově unikát-
ní, jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Tfiídûní a recyklace elektroodpadu probíhá v âR jiÏ pût let. Za tu dobu zde byla zaji‰-
tûna recyklace 1 302 222 televizí a 694 238 monitorÛ. Nezisková spoleãnost ASEKOL,
která zpûtn˘ odbûr televizí, monitorÛ a dal‰ích elektrozafiízení zaji‰Èuje, se rozhodla zjis-
tit jeho konkrétní dopady na Ïivotní prostfiedí. V rámci Fondu ASEKOL proto loni ASE-
KOL ãástkou ve v˘‰i 270 000 podpofiil anal˘zu LCA (Life Cycle Assessment) Ing. Marie
Tiché ze spoleãnosti MT Konzult. „Tfiídûní a recyklace jsou obecnû povaÏovány za ãin-
nosti pfiíznivé pro Ïivotní prostfiedí a za jednu z hlavních cest k udrÏitelnému rozvoji. Nyní
jsme schopni pfiínos zpûtného odbûru vyãíslit konkrétnû. Díky sbûru a recyklaci elektroza-
fiízení dochází k v˘znamnému sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ, úspor energie a surovin,“
fiíká jednatel spoleãnosti ASEKOL Jan Vrba. 

Sbûr a recyklace televizí a monitorÛ v âR doposud uspofiil 298 276 MWh elektfiiny,
coÏ je napfiíklad roãní spotfieba domácností Královéhradeckého kraje. VyuÏitím 7690 tun
uhlí by se parní lokomotivou pûtkrát objel svût. Primární suroviny, které se díky recykla-
ci nemusí vytûÏit, váÏí více neÏ Eiffelova vûÏ. Úspora témûfi 1,5 miliardy m3 vody se rov-
ná denní spotfiebû obyvatel mûsta Brna a blíÏí se objemu desátého nejvût‰ího jezera na svû-
tû, Ontarijského jezera. SníÏením emisí skleníkov˘ch plynÛ o 79 722 tun CO2 ekv. se maÏe
roãní produkce 40 000 osobních aut. Dále se uspofiilo témûfi 6 milionÛ litrÛ ropy a sníÏila
produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ o 301 983 tun.

Pokraãování na str. 30

27PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJSRPEN 2010

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

I takto lze odvážet televizor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22001100

•• VV  zzáářříí  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::    
MMaarriiee  BBuurriiáánnoovváá,,    MMaarriiee  ŠŠiimmkkoovváá,,  MMiilloossllaavv  BBuurriiáánn  

aa  MMiilluušškkaa  VViittoocchhoovváá..

Všem oslavenkyním a oslavenci gratulujeme a přejeme přede-
vším 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.

KAM ZA KULTUROU

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. dub-
na 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 umoÏ-
nûna pouze pro pfiedem objednané náv‰tûvníky na pevnû sjednan˘ den a hodinu.

Královské zlatohorní město Jílové u Prahy
vás  zve na Dny evropského dûdictví, které se uskuteãní ve dnech 17.–18. 9. 2010.
V tûchto dnech mÛÏete shlédnout plno rozmanit˘ch akcí, napfiíklad: rytífisk˘ turnaj, ohÀo-
vou show, vystoupení kejklífiÛ, ukázku práva útrpného, dobovou hudbu aj. Tyto oslavy
zahájí veãerní prÛvod s louãemi po mûstû s pfiíchodem zpût pfied pódium a ceremoniáfi ohlá-
sí program na druh˘ den.
V‰ichni jste vítáni, malí i velcí. Spoleãnû nahlédneme do dob dávn˘ch minul˘ch. Jakou-
si perliãkou navíc je urãitû i ukázka gotického tance s moÏností v˘uky tancÛ pro dûti
i dospûlé. Tak nezapomeÀte, v záfií!!!

Regionální 
Muzeum 
v Jílovém u Prahy



…a letos rostou

Milé dûti, doufáme, Ïe jste proÏily pûkné
prázdniny a zaÏily mnohá dobrodruÏství.
Pokud máte chuÈ, napi‰te nám pfiíbûh, kte-
r˘ jste zaÏily, posílat mÛÏete i fotografie.
Urãitû va‰e literární dílka otiskneme.
A pfiipsat mÛÏete i nûco o sobû a vá‰ vûk.
A protoÏe uÏ konãí prázdniny, pfiipravili
jsme pro vás nûjaké rébusy:

Poãetní hádanky
První  úkol:
Znaãku § nahraìte vÏdy jedním ze znamé-
nek: +, -, x, :, tak aby platila rovnost zápi-
su. 
72 § 41 § 8 = 400.
Druh˘ úkol:
Text je stejn˘, je to tro‰ku obtíÏnûj‰í.
81 § 16 § 5 § 13 = 0

Zemûpis
1. Kde se nachází stát Peru?
2. Víte, kolik má âeská republika krajÛ?
3. S jak˘mi zemûmi sousedí na‰e republi-

ka?
4. Vyjmenujte alespoÀ 5 africk˘ch státÛ.
5. Kde pramení fieka Labe?
6. Jaké je hlavní mûsto Rakouska?
7. Jaké je hlavní mûsto ·v˘carska?
8. Jaké je správní ãlenûní Spojeného krá-

lovství Velké Británie a Severního
Irska? (úfiedním jazykem je angliãtina)

9. Kter˘mi státy protéká fieka Dunaj?
10. Vyjmenuj skandinávské zemû, proã se

jim tak fiíká?

A jeden navíc: Víte, z jakého materiálu je
vuvuzela? A co to je?

Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní v‰ak najdete aÏ v pfií‰tím ãís-
le.

Prázdniny u mofie
Prázdniny uÏ se krátí, ‰kola se blíÏí. âtyfii
spoluÏaãky – ·imeãková, PrÛ‰ková, Bredo-
vá a Souãková – si vyprávûjí o sv˘ch
pobytech u mofie s rodiãi. KaÏdá mûla jinou
dobu pobytu: 7, 10, 14 a 20 dní. Marcela
byla v Itálii. Hana Souãková zÛstala u mofie
nejdéle z nich. Kvûta nav‰tívila na 10 dní
·panûlsko, PrÛ‰ová cestovala do ¤ecka,
jiná z dívek do Chorvatska. I Hedvika si
uÏívala mofie. Marcelin pobyt byl del‰í neÏ
mûla Bredová.
Urãete plná jména, cíl jejich cest a dobu
pobytu.

¤e‰ení: BlíÏí se prázdniny (ãerven 2010)
Karel Daniel Milo‰ Va‰ek ·imon
Fi‰er Mare‰ Koláfi Balcar ·ámal
Sázav. babiãka Morava Jizer. statek
chata Brdy tábor hory       
0 3 4 1 2
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A NĚCO PRO ZÁBAVU

Dětem
Pro 
pokročilé 
věkem
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Dokonãení ze str. 27

„Studie LCA posoudila systém zpûtného odbûru televizorÛ a poãítaãov˘ch monitorÛ.
Hodnotí jejich sbûr, dopravu a zpracování aÏ do okamÏiku finální recyklace jednotliv˘ch
frakcí vyfiazen˘ch spotfiebiãÛ do nového produktu nebo k jejich koneãnému zne‰kodnûní.
Pro kaÏdou frakci byly vyãísleny dopady na Ïivotní prostfiedí. V̆ sledky studie byly prezen-
továny jako spotfieba energie, surovin, emise do ovzdu‰í, vody a produkce odpadu,“ vysvût-
luje metodiku studie autorka Marie Tichá a dodává: „V̆ sledná bilance vyznûla pro zpût-
n˘ odbûr elektrozafiízení jednoznaãnû pozitivnû, a to ve v‰ech aspektech.“

Pfiínos sbûru a recyklace televizí a monitorÛ pro Ïivotní prostfiedí

TV Monitory Celkem 

Poãet sebran˘ch kusÛ za období 2005 – 2010* 1 302 222 694 238 1 996 460 

Úspora elektrická energie (MWh) 211 468 86 808 298 276  

Úspora ropy (l) 3 763 422 2 117 426 5 880 848  

Úspora uhlí (t) 5 704 1986 7690  

Úspora primárních surovin (t) 12 671 965 13 636  

Úspora vody (m3) 970 155 525 538 1 495 693  

SníÏení produkce nebezpeãného odpadu (t) 188 822 113 161 301 983  

SníÏení produkce skleníkov˘ch 

plynÛ (t CO2 ekv.) 57 298 22 424 79 722  

* Poãet sebran˘ch televizí a poãítaãov˘ch monitorÛ kolektivním systémem ASEKOL od srpna 2005 do kvûtna 2010.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém
zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán
Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr his-
torických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské
techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj.
skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odbě-
ru s 3950 městy a obcemi a 3390 opravnami a prodejnami elektro. Další tisí-
ce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na
drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje spo-
lečnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech
kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana
ČR průměrně 1,65 kg elektroodpadu.
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RŮZNÉ / ŘEŠENÍ  ZE STR. 29

Poãetní hádanky: 8.41+72=400
1-16-5.13=0

Druhá úloha je tro‰ku tûÏ‰í, pfii v˘poãtech se nejdfiív
násobí, nebo dûlí a pak teprve sãítá, nebo odãítá, tj.
zde napfi. 81-16-(5.13).

Zemûpis:
1. Na západním pobfieÏí JiÏní Ameriky.
2. Od roku 2000 má âeská republika 14 samostat-

n˘ch krajÛ (dfiíve jich mûla 7). Jsou to kraje: Kar-
lovarsk˘, PlzeÀsk˘, Jihoãesk˘, Ústeck˘, Stfiedo-
ãesk˘, Praha, Libereck˘, Královéhradeck˘,
Pardubick˘, Vysoãina, Jihomoravsk˘, Olomouc-
k˘, Moravskoslezsk˘, Zlínsk˘.

3. Slovensko, Polsko, Nûmecko, Rakousko.
4. Kongo, KeÀa, Maroko, Jihoafrická republika,

Lybie.
5. V Krkono‰ích.
6. VídeÀ.
7. Bern. 
8. Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko.
9. Nûmecko, Rakousko, Slovensko, Maìarsko,

Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko,
Ukrajina (je dlouh˘ 2850 km).

10. Finsko, ·védsko, Norsko, nacházejí se na Skan-
dinávském poloostrovû.

Vuvuzela je plastová „trumpeta“, tedy jak˘si hudeb-
ní nástroj. Její velká obliba se projevila pfii MS ve fot-
balu v Africe. Sv˘m typick˘m nástrojem tak ãerno‰i
dávali na vûdomí soudrÏnost mezi sebou a vyuÏívali
ji k ohromnému fandûní pfii fotbalov˘ch zápasech.
PfiestoÏe vydává dûsivé zvuky, zaãala se objevovat i
v jin˘ch státech. 
Ale napfiíklad v Anglii její pouÏití bylo zakázáno na
hudebním festivalu.

¤E·ENÍ SUDOKU

8 9 2 7 4 3 5 1 6

5 6 4 2 8 1 3 9 7

3 7 1 9 6 5 2 8 4

6 1 7 3 9 2 4 5 8
9 5 3 8 7 4 6 2 1

2 4 8 1 5 6 7 3 9

1 2 9 4 3 7 8 6 5

4 8 5 6 2 9 1 7 3

7 3 6 5 1 8 9 4 2

¤E·ENÍ K¤ÍÎOVKY

S R P E N

Vakcinace psa
Vzteklina se uÏ u nás nûkolik let nevysky-

tuje, ale stále platí povinnost mít chovaného
psa v imunitû proti vzteklinû.

Pes musí b˘t oãkován od tfií mûsícÛ vûku,
vût‰ina aplikovan˘ch vakcín musí b˘t apliková-
na kaÏdoroãnû, ale jsou schváleny i ty, kdy se
provádí revakcinace po dvou ãi tfiech letech.
Podmínka je, Ïe v oãkovacím prÛkazu/pasu pro
malá zvífiata musí b˘t uvedena pouÏitá vakcína
a termín pfieoãkování.

Protikuřácký zákon
platí od 1. ãervence 2010, jedná se novelu

zákona ze dne 24. ãervence 2009, kter˘m se
mûní zákon ã. 379/2005 Sb., o opatfieních
k ochranû pfied ‰kodami pÛsoben˘mi tabákov˘-
mi v˘robky, alkoholem aj., v platném znûní. 

U vstupu do stravovacího zafiízení spoleãného
stravování provozovaného na základû hostinské
ãinnosti je jeho provozovatel povinen viditelnû
oznaãit (tedy pfied vstupem do zafiízení), zda jde o:
a) nekufiácké zafiízení – musí b˘t oznaãeno gra-
fickou znaãkou Koufiení zakázáno, b) kufiácké
zafiízení – musí b˘t oznaãeno grafickou znaãkou
Koufiení povoleno, c) zafiízení s vyhrazen˘mi
prostory – to musí b˘t oznaãeno grafickou znaã-
kou Stavebnû oddûlené prostory pro kufiáky
a nekufiáky (kaÏd˘ prostor je nutn˘ oznaãit zvlá‰È).
Tato povinnost neplatí pro zahrádky.

Na jaře poslal foto Petr Sivaninec ml., který
rád a často fotí zdější přírodu.
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KŘÍŽOVKA  / SUDOKU

9 6

6 2 8 3 9

1 6 5

1 7 2 8
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2 1 7 3

4 3 8

8 5 2 9 7

7 4

USPOŘÁ-
DATI

ČÁST
STROMU

ZMĚNIT
STAV

POKYN K
SOUBOJI

PŘEDLOŽKA
BŮH
LÁSKY

JEV CHEM.ZN.
VODÍKU

ČÁST
VOZU TYP

EVROPANKA
NEOBDĚLANÉ
POLE
VAŘENÉ MASO

2

RŮŽENA
TEKUTINA
OPAK 
SVĚTLA

ZÁJMENO
JUGOSLÁVSKÝ
POLITIK

OSMAH-
NOUT

4 MPZ ZAMBIE
VYZNÁVAT
LÁSKU

VĚTŘÍK
5 UCHOVAT

POTRAVINY
ZPĚVNÝ HLAS

AFRICKÝ
STÁT

MPZ
NORSKA

SLOVENSKY
JEN
POTOMEK

MPZ
RUMUNSKA
STROM

CHLAPECKÉ
JMÉNO
ZAKALENÍ

JMÉNO
PSA

ŘÍMSKY 500
ZKRATKA
KUSŮ

DROGA
DĚTSKÝ
POZDRAV

ZÁJMENO
TVŮRCE 
HURVÍNKA
PŘEDLOŽKA

1 3 CHEM.ZN.
HLINÍKU
SPOJKA

CITOSLOVCE
PŘIPRAVITI
SE K 
ODJEZU

1 2 3 4 5


