
VáÏení spoluobãané,

Psársk˘ obãasník se po Vánocích odmlãel.
Pfiedev‰ím proto, Ïe od února tohoto roku sta-
rostuji a nemohu ãasovû zvládat koordinaci
místního ãasopisu. âas ukázal, Ïe ze zastupi-
telÛ se nikdo dal‰í této role nezhostí, a proto si
mÛÏete pfieãíst toto první ãíslo Psárského zpra-
vodaje, kter˘ bude vytváfiet profesionální Ïur-
nalistka. KaÏdé fie‰ení má své v˘hody i nev˘-
hody, osobnû si myslím, Ïe vÛbec neu‰kodí,
pokud místní periodikum nebude vytváfieno
zastupiteli, natoÏ pak starostou. Slibuji si od
toho pravidelnost, úroveÀ odpovídající profe-
sionálnímu zpracování, pracovní odlehãení
pro nás zastupitele. Vy snad budete mít vût‰í
záruku pravidelného pfiísunu informací, a ty
nebudou vidûny pfiímo oãima radnice.

Nebojte se, Ïe na nás, na obecním úfiadû

1PSÁRSK¯
ZPRAVODAJPSÁRY / DOLNÍ JIRâANY

SloSlo vv o úvo úv odemodem
Ïádná dal‰í práce neãeká, opak je pravdou.
Je nevdûãné b˘t zastupitelem pfiedluÏené
obce. Není o co stát, a hlavnû neexistuje Ïád-
ná pfiipravená ‰ablona fie‰ení na‰í situace. Ale
vím, Ïe je rovnûÏ nevdûãné b˘t obãanem
zadluÏené obce. Zastupitelé jsou nuceni fie‰it
existenãní finanãní problémy na úkor oãeká-
vané práce pro obãany. Vím také, Ïe nezvlá-
dáme fie‰it spoustu obyãejn˘ch vûcí, poãínaje
tím, Ïe ãasto nestíháme ani odpovídat na va‰e
dotazy a podnûty. Není zde normální situace
a je‰tû dlouho nebude.

Hlavní je, aby vûci smûfiovaly k lep‰ímu.
Pokud jde o chod úfiadu, hodnû si slibuji od
jeho pfiestavby, protoÏe nelze oãekávat bez-
vadnû fungující úfiad, kdyÏ se úãtuje a úfiadu-
je v podstatû na chodbû. Jeho mûnící se podo-
bu jste snad poprvé vidûli nedávno pfii
volbách a referendu. Hodnû si slibuji také od
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Obecní zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vûdomí
– zprávu starosty Ing. Janaty o plnûní usne-

sení z 3. zasedání zastupitelstva v roce
2004

– pfiedání Ïádosti obce o poseãkání na FÚ
Praha-západ a podání Ïádosti o souhlas
FÚ Praha-západ se zfiízením vûcn˘ch bfie-
men na obecních pozemcích

– zprávu starosty o v˘voji jednání s firmou
CG, jednání s místostarostkou Mâ Praha
12 Z. Rybáfiovou, o prÛbûhu 3. zmûny
ÚP obce, o jednání s Ing. Tepl˘m
(Tondach) a na setkání starostÛ o dálnici
D3 na MÎP, jednání s fieditelem a místo-
fieditelem KÚ Stfiedoãeského kraje
a s fieditelem odboru dopravy KÚ
Stfiedoãeského kraje Ing. Zobalem
a s fieditelem divize SSÎ Ing. Tfií‰kou,
o jednání s pfiedstavitelem firmy EGE
(Bürgerem) o smlouvû o spolupráci

– informaci o pfiestavbû prostor OÚ Psáry
– zprávu pfiedsedy ‰kolského v˘boru

b) vyslovuje uznání:
– dvûma pfiíslu‰níkÛm Policie âR pfiíslu‰-

n˘ch k MO Jílové u Prahy, ãlenÛm zása-
hové hlídky, za jejich odvahu a rozhod-
nost pfii nároãném a nebezpeãném
zásahu v obci Psáry v noci ze
24. 3. 2004 na 25. 3. 2004, kdy oba
profesionálnû zakroãili proti pachateli
mnohonásobn˘ch vloupání v obci Psáry
i v okolních obcích, kter˘ svou dlouhodo-
bou trestnou ãinností terorizoval a ohro-
Ïoval celé okolí. Vyjadfiuje jim podûková-
ní a plnou podporu, zranûnému ãlenu
hlídky pfieje brzké uzdravení. Tento zásah
jednoznaãnû posílil dÛvûru obyvatel obce
v akceschopnost Policie âR.

c) schvaluje
– návrh rozpoãtu obce na rok 2004.
– konání referenda o dálnici D3 ve dnech

konání voleb do Evropského parlamentu
11. 6. 2004 a 12. 6. 2004

– odmûnu pro dva ãleny zásahové jednotky
MO Jílové u Prahy ve v˘‰i 21 000 Kã kaÏ-
dému

– vyhlá‰ku ã. 15/2004, která ru‰í vyhlá‰ku
ã. 9/2003 – o systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
a o poplatku za komunální odpad 

– vyhlá‰ku ã. 16/2004 – o systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyu-
Ïívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ a o poplatku za komunální
odpad 

– vyhlá‰ku ã. 17/2004, která ru‰í vyhlá‰ku
ã. 10/2003 – stanovení v˘‰e pfiíspûvku na
ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ
matefisk˘ch ‰kol

– vyhlá‰ku ã. 18/2004 – stanovení v˘‰e
pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiã-
ních nákladÛ matefisk˘ch ‰kol

– dodatek ã. 1 k mandátní smlouvû o posky-
tování právních sluÏeb s advokátní kance-
láfií Hornová-Hrudka-¤ípa a partnefii

– smlouvu o poradenské ãinnosti uzavíranou
s Ing. Petrem Odstrãilem

– smlouvu na stavbu sbûrného dvora
– smlouvu na v˘stavbu wi-fi se spoleãností

Open Solution s v˘hradou k v˘‰i sankcí
a k délce poskytované záruãní doby
(poÏaduje zv˘‰ení sankce na 0,05 % den-
nû a záruku 24 mûsícÛ). Dále poÏaduje
doplnit podmínky poskytovaného servisu.

– proplacení faktur dle pfiiloÏeného sezna-
mu

– mandátní smlouvu s p. Miroslavem Tajãem
na v˘kon technického dozoru investora na

Ze zasZe zas tupittupit elsels tvtv aa

Usnesení ã. 4/2004
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Psáry konaného dne 19. dubna 2004

v 18:00 hodin na Obecním úfiadu Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry

jeho posílení novou hlavou úfiadu, tajemnicí
Lucií Kubalo‰ovou, která se vám pfiedstavuje
v rozhovoru tohoto ãísla. 

Aãkoliv to tak v obci zatím nevypadá, toto
zastupitelstvo dosáhlo za pÛldruh˘ rok své
ãinnosti stûÏí kdy zopakovatelné úspûchy. AÏ
se tomu zdráhám vûfiit, kdyÏ sedím nad ãísly.
Pfiednû jsme získali nad rámec fiádného roz-
poãtu obce od Stfiedoãeského kraje, státu
i Evropské unie dotace na rekonstrukci ãistiãky
odpadních vod (viz foto na tfietí stranû obál-
ky), opravu cesty Na Vápence, v˘stavbu sbûr-
ného dvora, zmûnu územního plánu obce
a dal‰í drobnûj‰í akce v celkové ãástce pfievy-
‰ující 32 milionÛ korun. 

Dále jsme vyfie‰ili dluhy vÛãi soukrom˘m
vûfiitelÛm ve v˘‰i 9 milionÛ korun. Dosáhli
jsme toho uhrazením ãástky podstatnû niÏ‰í
a zlikvidovali jsme i dva hrozící exekuãní titu-
ly. Odvracíme zatím úspû‰nû exekuãní pokusy
mocného Central Group a snad se i blíÏí
mimosoudní vyrovnání. V neposlední fiadû se
v lednu zavr‰ilo na‰e dlouhodobé úsilí
a Ministerstvo financí âR nám prominulo
61 milionÛ korun z na‰eho dluhu vÛãi státu.
KdyÏ to posãítáte, dostanete finanãní pfiínos
pfies 100 milionÛ korun! To není zlé.

Zlé je, Ïe ãást tûchto penûz je jen virtuál-
ních, odpu‰tûn˘ dluh nepfiinese obci pfiímo
zlep‰ení její Ïalostné vybavenosti. Zlé je, Ïe
kromû 16 milionÛ, které nám stát neprominul,
poÏaduje na nás Státní fond Ïivotního pro-
stfiedí dal‰ích virtuálních 33 milionÛ korun. My
se domníváme, Ïe v rozporu se znûním dávné
smlouvy i v rozporu se zákonem. Nicménû to
blokuje fie‰ení dluhÛ obce, v rozumné dobû
i moÏnost privatizace obecních domÛ
·tûdfiíku, kter˘ je u Fondu zastaven. Stát
zÛstává vûren svému pfiístupu „v‰e nechat
vyhnít". Místo toho, aby definoval program
ozdravûní finanãnû churavûjících obcí, vymys-
lel po letech neãinnosti akci zamûfienou na
postih vefiejn˘ch ãinitelÛ na obecní úrovni.
V˘sledkem je mj. i obvinûní b˘valého starosty
na‰í obce. Nevím, zda si touto zpozdilou

kampaní vyslouÏí uznání lidí, vím, Ïe to niãe-
mu nepomÛÏe. My se v na‰í ãinnosti radûji
zamûfiujeme na budoucnost obce, minulost
nikdo neodãiní. Po více neÏ roce na radnici je
mi jasné, Ïe státní instituce se na finanãním
krachu obce v˘znamnû spolupodílely. Jsem
zvûdav, zda se nyní s b˘val˘m starostou podû-
lí i o spoleãné „v˘sledky“. 

Radûji se budeme vûnovat v tomto roce
v˘stavbû vodojemu Na Vápence, dokonãení
sbûrného dvora, vybudování nového hfii‰tû
v Psárech a chodníkÛ podél celé hlavní silnice.
Také bychom se rádi dostali alespoÀ napfies-
rok na stra‰livou ulici Horní v Jirãanech, aby
tudy mohly dûti projít do ‰koly. A taky na
vodovod, a dal‰í infrastrukturu ve staré
zástavbû.

Snad se nûkdy i ten stát napraví… 
Ing. Jifií Janata, CSc., 

starosta obce

2 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ âERVEN 2004

Ze zastupitelstva ................................... 3

Pfiedstavujeme ..................................... 8

Z historie ............................................. 9

Znak a prapor ..................................... 10

Nová místní organizace ....................... 12

V Psárech v pfiedstihu ........................... 14

Na‰e nejmen‰í ..................................... 17

„Poãítaãová síÈ…“ ............................... 20

Jak se volilo v Psárech ......................... 22

Nové osvûtlení, nové chodníky ............. 24

Z kroniky ............................................. 26

Spoleãenská kronika ............................ 29

…a nûco pro zábavu ........................... 30

Na titulní stranû: 
Kostel sv. Václava v Dolních Jirãanech

Foto: mk

ObsahObsah

7/04  22.06.2004 12:39  Stránka 2



5PSÁRSK¯
ZPRAVODAJPSÁRY / DOLNÍ JIRâANY

4 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ âERVEN 2004

V návaznosti na vefiejnou zakázku dle
zákona ã. 199/1994 Sb. – Akce
„Psáry – rekonstrukce ul. Antonína
·imka“

I. Bere na vûdomí:
záznam komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek podan˘ch v rámci v˘zvy více
zájemcÛm o vefiejnou zakázku k podání
nabídky na vefiejnou zakázku „Psáry –
rekonstrukce ul. Antonína ·imka“
o v˘sledku posouzení a hodnocení nabí-
dek vypracovan˘ podle ustanovení § 49
odst. 10 zákona ã. 199/1994 Sb.,
o zadávání vefiejn˘ch zakázek, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon“).

II. Rozhoduje:
v souladu s ustanovením § 49 odst. 10
zákona a v souladu s doporuãením komi-
se pro posouzení a hodnocení nabídek
o v˘sledku v˘‰e uvedeného zadání vefiejné
zakázky následovnû:
jako nejvhodnûj‰í nabídka byla vybrána
nabídka uchazeãe SdruÏení JP P¯CHA,
âernomofiská 10/419, 101 00 Praha 10,
Iâ: 41119631.

III. Povûfiuje:
místostarostu pana Ing. Vladimíra
Kadefiábka, aby v souladu s ustanovením
§ 49 odst. 10 zákona oznámil rozhodnu-
tí Zastupitelstva obce Psáry o v˘bûru nej-
vhodnûj‰í nabídky ve smyslu bodu II toho-
to usnesení v‰em uchazeãÛm o vefiejnou
zakázku „Psáry – rekonstrukce ul.
Antonína ·imka“.

IV. Ukládá:
starostovi uzavfiít smlouvu s uchazeãem,
kter˘ pfiedloÏil nejvhodnûj‰í nabídku
v rámci v˘zvy více zájemcÛm na vefiejnou
zakázku „Psáry – rekonstrukce ul.
Antonína ·imka“ v souladu s ust. § 49
odst. 11 zákona.

V návaznosti na vefiejnou zakázku dle
zákona ã. 199/1994 Sb. – Akce „Psáry,
inÏen˘rské sítû – III. etapa Vodojem
Vápenka“

I. Bere na vûdomí:
záznam komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek podan˘ch v rámci v˘zvy více
zájemcÛm o vefiejnou zakázku k podání
nabídky na vefiejnou zakázku „Psáry, inÏe-
n˘rské sítû – III. etapa Vodojem Vápenka“
o v˘sledku posouzení a hodnocení nabídek
vypracovan˘ podle ustanovení § 49 odst.
10 zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání
vefiejn˘ch zakázek, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen „zákon“).

II. Rozhoduje:
v souladu s ustanovením § 49 odst. 10
zákona a v souladu s doporuãením komi-
se pro posouzení a hodnocení nabídek
o v˘sledku v˘‰e uvedeného zadání vefiejné
zakázky následovnû:
jako nejvhodnûj‰í nabídka byla vybrána
nabídka uchazeãe NOVERA spol., s r. o.,
se sídlem Psáry 65, okres Praha-západ,
PSâ 252 44, Iâ: 26119374.

III. Povûfiuje:
místostarostu pana Ing. Vladimíra
Kadefiábka, aby v souladu s ustanovením
§ 49 odst. 10 zákona oznámil rozhodnu-
tí zastupitelstva obce Psáry o v˘bûru nej-
vhodnûj‰í nabídky ve smyslu bodu II toho-
to usnesení v‰em uchazeãÛm o vefiejnou
zakázku „Psáry, inÏen˘rské sítû – III. etapa
Vodojem Vápenka“.

IV. Ukládá:
starostovi uzavfiít smlouvu s uchazeãem,
kter˘ pfiedloÏil nejvhodnûj‰í nabídku
v rámci v˘zvy více zájemcÛm na vefiejnou
zakázku „Psáry, inÏen˘rské sítû – III. etapa
Vodojem Vápenka“ v souladu s ust. § 49
odst. 11 zákona.

místostarosta starosta 
Mgr. Jan Vrba Ing. Jifií Janata, CSc.

akci inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitû „Skalka-
jih“. 

– kupní smlouvu a smlouvu o pfievodu infra-
struktury na Obec s Pfiibylov˘mi

d) neschvaluje:
– zámûr pfiedloÏen˘ Dr. Sedláãkovou vybu-

dovat Relaxaãní a rehabilitaãní centrum
v Dolních Jirãanech. DÛvodem je zamíta-
vé stanovisko v˘boru územního plánová-
ní  a nesluãitelnost zámûru s funkãním
vymezením plochy. Pro danou plochu
navíc není zpracována celková zastavo-
vací studie, coÏ je dal‰í podmínkou jejího
vyuÏití

e) souhlasí:
– s rozhodnutím starosty o zmûnû osoby

povûfiené fiízením v˘bûrového fiízení na
dvû stavební akce financované Nadaãním
fondem „Nadûje tfietího tisíciletí“ (vodojem
Vápenka, komunikace). Byl jmenován V.
Kadefiábek namísto V. Nováka

– s nákupem programu Mysis s digitálním
zpracováním katastrálních území Dolní
Jirãany a Psáry od firmy Gepro 

– s podáním Ïádosti o prodlouÏení termínu
pro dokonãení stavby – stavební povolení
ãj.: 466/01/M (v˘stavba IS lokalita
„Skalka – jih“)

– s akcí „pálení ãarodûjnic“ Na Vápence
(organizátofii budou vykonávat dozor po
celou dobu konání a nesmí b˘t páleny
pneumatiky a podobn˘ materiál)

f) povûfiuje:
– starostu a J. Krejãího vypracováním a uza-

vfiením smlouvy o dílo (na stavební akce
vodojem Vápenka, komunikace)

– starostu a PhDr. Talába uzavfiením smlou-
vy se Z· Jílové u Prahy (nebo s mûstem?)
smlouvu o zaji‰tûní spádovosti na‰í obce
pro Ïáky 6.–9. roãníku

– starostu a tajemnici vypracováním a staro-
stu podpisem smlouvy o spolupráci s fir-
mou EGE, a. s., zároveÀ ho zavazuje
dodrÏet doporuãení v˘boru územního plá-

nování a trvat na pfiíspûvku na rozvoj
obecní infrastruktury ve v˘‰i 100 Kã/m2

– tajemnici zpracováním seznamu obecních
pozemkÛ, o jejichÏ nákup mají zájem jed-
notliví obãané (pfiíp. jiÏ uhradili s tím spo-
jenou finanãní ãástku) jako podklad pro
Ïádost na FÚ Praha-západ 

– J. Krejãího, JUDr. Podlahu a J. Janatu
vypracováním stanoviska obce pro potfie-
by MÎP k dopisu ¤SD ohlednû variant dál-
nice D3

– Mgr. Vrbu a J. Janatu pfiípravou projektu
na úpravu návsi v Psárech, mÛstku
a vozovky silnice III/1051 

– starostu formulací dopisu ministru vnitra
âR a Inspekci Ministerstva vnitra âR
ohlednû zásahu policejní hlídky MO Jílové
u Prahy

– místostarostu V. Kadefiábka zakoupením
vybavení dûtského hfii‰tû v Psárech

– místostarostu V. Kadefiábka pfiípravou
a podpisem kupní smlouvy na pozemky
NOVERA

– tajemnici pfiípravou zámûru na pronájem
kadefinictví v Dolních Jirãanech

– pana V. Nováka zadáním pfiípravy archi-
tektonické studie na pfiístavbu matefiské
‰koly a vypracováním cenového návrhu

– zastupitele k pfiipomínkám k návrhÛm
vyhlá‰ek o místních poplatcích – za psy
a vefiejné prostranství, o chovu zvífiat
a pofiádkové 

– tajemnici k zapracování pfiipomínek
zastupitelÛ

– tajemnici k pfiípravû návrhu vyhlá‰ky
o ochranû ovzdu‰í

– starostu a místostarostu J. Vrbu vyhod-
nocením do‰lé nabídky na vydávání
psárského dvoumûsíãníku, dohodnutím
podmínek a pfiípadn˘m uzavfiením
smlouvy

– starostu podpisem smlouvy s Aquacon,
a. s., Bene‰ov o dodávce vody a odvod-
nûní odpadních vod na sídli‰ti ·tûdfiík

– Ing. Krejãího a V. Nováka pfiípravou
doãasné stavební uzávûry v lokalitû
„U Studny“
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– starostu vypsáním místního referenda
o dálnici D3 ve dnech 11.–12. ãervna
2004 v zákonné lhÛtû

– starostu a tajemnici jednáním se zájemci
o odkup zbytkov˘ch obecních pozemkÛ
a dojednáním podmínek o moÏnostech
realizace a podáním Ïádosti se sezna-
mem tûchto pozemkÛ na FÚ Praha-západ 

– PhDr. Bedfiicha Talába zpracováním návr-
hu poÏadavkÛ na obecní ãasopis a stano-
vuje v˘bûrovou komisi ve sloÏení J.
Janata, V. Kadefiábek, J. Vrba, B. Taláb
a V. Novák

– stavební v˘bor zji‰tûním situace ohlednû
oprávnûní obce k pfienesené pravomoci

v oblasti stavební a uzavfiení patfiiãné
smlouvy o pfienesení tûchto kompetencí na
stavební v˘bor obce Psáry

– starostu uzavfiením smlouvy o provádûní
státního stavebního dozoru s Ing.
Komrskou 

e) vyhrazuje si:
– pravomoc ke schvalování proplácen˘ch

faktur nad 10 000 Kã vzhledem k finanã-
ní situaci obce

místostarosta starosta 
Mgr. Jan Vrba Ing. Jifií Janata, CSc.

Obec Psáry se představuje
Obecní úfiad Psáry

PraÏská 137, 252 44 Psáry 
tel.: 241 940 454 

fax: 241 940 514, e-mail: info@psary.cz

VáÏení obãané, milí chatafii a v‰ichni, jeÏ milujete pfiírodu a jezdíte do na‰eho kraje,
dovolte nám, abychom vás ve struãnosti seznámili s jednotliv˘mi pfiedstaviteli Obecního
úfiadu v Psárech. Psársk˘ zpravodaj bude vycházet pravidelnû, jednou za dva mûsíce a v kaÏ-
dém ãísle vám pfiedstavíme jednoho zastupitele.
● Ing. Jifií Janata, CSc. – starosta (neuvolnûn˘)
● Ing. Vladimír Kadefiábek – místostarosta, zástupce starosty (uvolnûn˘)
● Mgr. Jan Vrba – místostarosta, pfiedseda v˘boru pro Ïivotní prostfiedí (neuvolnûn˘)
● Ing. Jakub Krejãí – pfiedseda stavebního v˘boru
● JUDr. Josef Podlaha – pfiedseda v˘boru územního plánování
● PhDr. Bedfiich Taláb – pfiedseda ‰kolského v˘boru
● Jana Valá‰ková – pfiedsedkynû finanãního v˘boru
● Václav Novák – pfiedseda bytového v˘boru
● Ing. Jifií Tesafi – pfiedseda kontrolního v˘boru
● Milan PetrÏíla-Skfiivánek – ãlen stavebního v˘boru
● Jifií Adámek – ãlen stavebního v˘boru

Úfiední hodiny
pondûlí: stfieda:  
od 8.oo hod. do 12.oo hod. od 8.oo hod. do 12.oo hod.
od 13.oo hod. do 17.oo hod. od 13.oo hod. do 18.oo hod.

Obecní zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vûdomí:
– zprávu starosty Ing. Janaty o plnûní usne-

sení ze 4. zasedání zastupitelstva v roce
2004

– zprávu starosty o jednání se spoleãností
ROPID (posílení autobusové dopravy),
o jednání s obãany, kter˘ch se t˘ká
3. zmûna ÚPnSÚ Psáry-Dolní Jirãany,
o jednání s panem Purmanem (firma
Moonray), o plánované schÛzce se
zástupci obce Sulice a Jesenice (dálnice
D3)

b) schvaluje:
– dodatkek ã. 1 ke smlouvû o vzájemné spo-

lupráci pfii v˘stavbû inÏen˘rsk˘ch sítí
a poskytnutí nevratného pfiíspûvku na roz-
voj infrastruktury mezi obcí Psáry a firmou
MOONRAY, s. r. o., uzavfiené dne
4. 9. 2003, schvaluje jej ve znûní pode-
psaném dne 13. 5. 2004

– znûní smlouvy s Ing. Arno‰tem Drozdem
na zpracování návrhu znaku a praporu
obce Psáry

– znûní dohody o zfiízení spoleãného spá-
dového obvodu základní ‰koly pro bez-
platné plnûní povinné ‰kolní docházky
a o hrazení neinvestiãních v˘dajÛ zfiizova-
teli ‰koly s mûstem Jílové u Prahy

– znûní darovací smlouvy na pozemek
ã. 373/74 – komunikace – pí Ziková 

– znûní zámûru na pronájem majetku obce,
kadefinictví – Dolní Jirãany ãp. 43

– zámûr pronajímat nebytové prostory v pfií-
zemí ãp. 137 na provozovnu – pÛjãovna
DVD

– pfievedení ãástky 650 000 Kã z prostfied-
kÛ pfieveden˘ch obcí v roce 2003 na úãet
Z· a M· Psáry k rekonstrukci stfiechy
a krovu ‰koly do prostfiedkÛ kryjících pro-
vozní náklady ‰koly v roce 2004. Tato
ãástka nezahrnuje dotaci 150 000 Kã

obce na provoz ‰koly, která je schválena
rozpoãtem obce Psáry pro rok 2004

– proplacení faktur dle pfiiloÏeného sezna-
mu. 

– rekonstrukci obecního úfiadu dle pfiedloÏe-
né zprávy tajemnice úfiadu

– nafiízení obce ã. 1/2004 o stavební uzá-
vûfie na pozemcích ã. 343/79, 343/80,
343/81, 343/23, 343/22, 343/24,
343/25, 343/26, 343/6, 343/87,
343/86, 343/83, 343/78, 343/77,
352/3, 343/73, 343/72, 343/85,
343/91, 343/90, 343/89, 343/88,
343/71, 343/70, 351/3, 351/1, 351/2,
351/5, 351/4, 351/6, 343/74, 351/7,
351/8, 343/75, 351/9, 351/10,
343/76, 343/82 k. ú. Dolní Jirãany
v lokalitû „U Studny“ dle pfiiloÏené mapky

– vypsání místního referenda v obci Psáry
o dálnici D3 ve dnech 11.–12. ãervna
2004, podrobné unesení o vyhlá‰ení míst-
ního referenda, vãetnû náleÏitostí podle
§ 10, odst. 1 písm. a) aÏ d) zákona
22/2004 Sb. tvofií samostatnou ãást dne‰-
ního usnesení

c) souhlasí:
– s rekonstrukcí komunikace „Horní“ tak,

aby bylo umoÏnûno napojení na IS maji-
telÛm sousedních pozemkÛ

d) povûfiuje:
– starostu podpisem smlouvy na zpracování

znaku a praporu obce s Ing. Arno‰tem
Drozdem 

– starostu podpisem darovací smlouvy na
pozemek ã. 343/74

– tajemnici vyvû‰ením zámûru na pronájem
kadefinictví

– tajemnici pfiípravou zámûru na pronájem
nebytov˘ch prostor v pfiízemí ãp. 137

– starostu pfiípravou a podpisem smlouvy
o spolupráci s firmou Landor âR a ostatní-
mi investory lokality „Na Skalce“

Usnesení ã. 5/2004
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Psáry konaného dne 17. kvûtna 2004

v 18:00 hodin na Obecním úfiadu Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry
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ním úpravám. Obecní úfiad získal zpût jednu
místnost âeského Telecomu, a. s., kter˘ si
ústfiednu postavil ve vedlej‰í budovû, v blíz-
kosti úfiadu. V místnosti po Telecomu vznikne
nová zasedací místnost a ze stávající zaseda-
cí místnosti vzniknou pro pracovníky obecního
úfiadu men‰í místnosti. To jim umoÏní klidné
zázemí pro práci nejen s klienty. Tfiicet let se
zde nic neopravovalo, a tak jsou tyto men‰í
úpravy nutné. RovnûÏ dojde ke kompletní
v˘mûnû elektrické sítû, neboÈ stávající síÈ je uÏ
pro zdej‰í obecní úfiad nedostaãující.

Úfiední hodiny pro obãany jsou v pondûlí
a stfiedu, a to od 8 hodin ráno do 17 hodin

v pondûlí, do 18 hodin ve stfiedu. Podatelna je
k dispozici pro v‰echny kaÏd˘ den. „Jsme si
plnû vûdomi,“ fiíká tajemnice, „Ïe jsou u nás
chatafii – a tûch evidujeme kolem 800. Pokud
se s námi telefonicky domluví, vyjdeme jim
vstfiíc i mimo úfiední hodiny. To vÏdycky.
Otevfieno je dennû. Je mi jasné, Ïe chatafii jsou
zamûstnáni v Praze a tûÏko se uvolÀují z prá-
ce, ale mám za to, Ïe se jim snaÏíme vÏdycky
vyhovût. I kdyÏ – vûfite, Ïe nûkdy je to tûÏké.

Myslím, Ïe i za tak krátkou dobu mohu
posoudit, Ïe kolektiv na úfiadû je velmi dobr˘
a pracovit˘. Zkrátka: dûláme to pro lidi.“

Text a foto: mk

▲ Co má taková tajemnice na starosti?

Mnozí obãané si myslí, alespoÀ kolují tako-
vé názory, Ïe tajemník, v tomto pfiípadû
tajemnice, zastupuje starostu nebo místostaro-
stu v dobû jejich dovolené nebo v jejich nepfií-
tomnosti. To v‰ak není pravda. Tajemnice
reprezentuje úfiad, kdeÏto starosta ãi místosta-
rostové reprezentují obec. „To znamená,“ fiíká
paní Lucie, „Ïe bych ráda osobnû pfiispûla
k tomu, aby se zde obãané cítili dobfie, aby
kdyÏ pfiijdou na úfiad s poÏadavky, bylo jejich
pfiání splnûno, nebo se jim ve velmi krátké
dobû dostalo kvalitního vyjádfiení. Chci, aby
se nám dafiilo tyto vûci vyfiizovat, tak jak se
má, aby se pfiístup k lidem zlep‰il – ale tím
nefiíkám, Ïe to u nás není. Chceme také pro
obãany vytvofiit pfiíjemn˘ prostor k fie‰ení
jejich situací v soukromí.“ 

▲ Náv‰tûvníkÛm pfiíjemné prostfiedí

V prostorách úfiadu dojde k men‰ím staveb-

Lucie Kubalo‰ová, tajemnice Obec-
ního úfiadu Psáry, na sebe v rozho-
voru prozradila, Ïe miluje zdej‰í
kraj, a pfiedev‰ím jeho pfiírodu.

Tfiicetiletá Lucie Kubalo‰ová pochází
z Prahy. Jak sama pfiiznává, k tomuto kraji má
velmi blízk˘ vztah. Její babiãka pochází
z Proseãnice u Posázaví, coÏ je nedaleko,
a tatínek se z Prahy rovnûÏ odstûhoval.
Kousek dál, smûrem na Novou Hospodu.
Není tedy divu, Ïe paní Lucie zakotvila zde,
Ïe ji to sem stále pfiitahovalo.

Sama fiíká: „Tento kraj je mnû bliÏ‰í neÏ
cokoliv jiného. Zdá se to neuvûfiitelné, ale je to
tak. Lesy, kopeãky, prostû je to ta nejhezãí kra-
jina v okolí Prahy.“

Bydlí tady skoro ãtyfii roky, ví, Ïe to není
moc dlouho, a se smíchem o sobû fiíká, Ïe je
jakási „naplavenina“. Zkrátka je‰tû není ten
správn˘ dlouholet˘ usedlík.

„A proã jsem se vrhla do této práce, proã
jsem si ji vybrala? Je to docela jednoduché,
mám uÏ zku‰enost se státní správou, pracova-
la jsem tfii roky jako asistentka fieditele Správy
PraÏského hradu. Rozhodnû vím, co je to stát-
ní správa, co v˘stavba, co se dá, ãi nedá rea-
lizovat za státní peníze, takÏe o tomto oboru
mám dobrou pfiedstavu.“ 

Pak ode‰la Lucie Kubalo‰ová do ryze pod-
nikatelského prostfiedí, do stavebního oboru.
Tam poznala, jak snadno a rychle se dá
postavit velká nová budova, a proã multi-
funkãní a kanceláfiské budovy rostou jako
houby po de‰ti – a v podstatû jsou si velmi
podobné. 

„Dostala jsem takov˘ pocit,“ dodává, „Ïe
bych mohla obci, vzhledem ke sv˘m zku‰e-
nostem se státní správou, ale i z hlediska sta-
vebního, pomoci. Pfiihlásila jsem se proto do
v˘bûrového fiízení na funkci tajemnice.
Vûdûla jsem, do ãeho jdu. A pfiedností roz-
hodnû byly dfiívûj‰í zku‰enosti se státní sprá-
vou.“

PřPř edseds tt aa vuvu jemejeme

V Ottovû nauãném slovníku najdeme dva
názvy na‰í vesnice: Psáfie a Psáry. Obojí zna-
mená ves psáfiÛ, tzn. psovodÛ, opatrujících
honící psy. A protoÏe se dfiíve jinak skloÀova-
la podstatná jména, vznikla i dvojitost v psaní
názvu: PsáfiÛ – Psár.

Na pfielomu 19. století se „…ves Psáfie roz-
kládá po obou bfiezích potoka Libfiice, spadá
pod hejtmanství Královské Vinohrady, okres
Jílové.“ Dále se uvádí, Ïe patfií farou k Dolním
JirãanÛm – uÏ tehdy! – a po‰tou k Jesenici.
V roce 1890 zde Ïilo 548 ãesk˘ch obãanÛ.
Kromû 67 domÛ zde stávala i tvrz. 

V souãasné dobû se obec Psáry  nachází ve
Stfiedoãeském kraji v okresu Praha-západ. Od
hranic hlavního mûsta Prahy dvanáctikilometro-
vou trasu ujede autobus zhruba za pÛl hodiny.

Pod Obecní úfiad Psáry patfií rovnûÏ Dolní
Jirãany s kostelem sv. Václava.

Spoleãnû s obyvateli Dolních Jirãan zde
v roce 1990 trvale bydlelo 1309 obyvatel, pfii
sãítání lidu v roce 2001 celkem 1814 obãanÛ
a v bfieznu roku 2003 poãet trvale Ïijících
obãanÛ narostl na 2200. Zhruba za pût let se
poãítá s nárÛstem o více neÏ 1000 obyvatel.

Krajina celého okolí je pfiekrásná, plná
zelenû a lesÛ. 

Obû vesnice spojuje pravidelná linka auto-
busu, jsou v‰ak od sebe vzdáleny jen slabou
pÛlhodinku chÛze.

Na vût‰inû území jsou inÏen˘rské sítû, nebo
se dobudovávají – voda, plyn a kanalizace.
Nová v˘stavba, o které se zmíníme v nûkterém
dal‰ím ãísle ãasopisu, se zaji‰Èuje kompletnos-
tí, vãetnû zelenû a kvalitních chodníkÛ.

Kostel sv. Václava s pfiilehl˘m udrÏovan˘m
hfibitovem se nachází v Dolních Jirãanech. 

Místní dûti mají k dispozici matefiskou ‰ko-
lu, základní ‰kolu. Pro v‰echny je pak k dis-
pozici dûtsk˘ i praktick˘ lékafi, po‰ta, prodej-
ny se smí‰en˘m zboÏím, nûkolik hostincÛ,
penzion atd. Nadregionálním zafiízením je
Ústav sociální péãe.

Je nám jasné, Ïe v‰echno je vám uÏ známé,
ale chtûli jsme na‰i obec pfiiblíÏit v‰em obãa-
nÛm, vãetnû chatafiÛ. I oni zde totiÏ zaujímají
velk˘m poãtem svoje místo. Pfií‰tû budeme
v historii pokraãovat, zmíníme se o první
zprávû o vsi z roku 1088, o vládû krále
Vratislava.

Psáry nebo Psáfie?
Z hisZ his tt orieorie
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OdjakÏiva mûli na‰i pfiedci svÛj rodov˘
znak, erb ãi prapor, kter˘ je odli‰oval, zvi-
ditelÀoval a byl jejich chloubou. Byla by
‰koda v této tradici nepokraãovat také
v souãasné dobû, kdy vût‰ina firem má svo-
je logo a skoro v‰echny obce (a to i v na‰em
okolí) znovu pouÏívají znak i prapor.

Z tûchto dÛvodÛ rozhodlo zastupitelstvo
o vytvofiení tûchto symbolÛ i pro na‰i obec
a svûfiilo tuto práci odborníkÛm - heraldi-
kÛm a genealogÛm (heraldika je nauka
o erbech, genealogie je vûda zkoumající
rodokmen, rodopis, vûda o rodové
posloupnosti). Ti vytvofiili nûkolik návrhÛ,
které vám nyní pfiedkládáme. JiÏ od samé-
ho zaãátku bylo jasné, Ïe se ve znaku musí
objevit symboly obou ãástí na‰í obce, tj.
Dolních Jirãan i Psár. Psáry jsou na vût‰inû
návrhÛ zastoupeny takzvan˘m „mluvícím
znamením" – psem. Pfiedci obyvatel Psár
totiÏ chovali psy pro královsk˘ dvÛr. Dolní

Znak a prapor
Jirãany jsou na návrzích zastoupeny buì
svatováclavskou symbolikou (kostel sv.
Václava), popfiípadû symboly cihelny. 

Pokud chcete, máte moÏnost ovlivnit v˘bûr
znaku pro na‰i obec. Kromû návrhÛ znakÛ
otiskujeme i anketní lístek, kter˘ nám vypl-
nûn˘ mÛÏete odevzdat nebo zaslat na obec-
ní úfiad. A jak˘ bude dal‰í postup? Po
vyhodnocení hlasovacích lístkÛ rozhodne
zastupitelstvo o nejvhodnûj‰ím návrhu znaku
a z nûho odvozeného praporu. Pak bude
následovat schválení na‰ich symbolÛ
Poslaneckou snûmovnou âR, coÏ urãitû
„chvíli“ potrvá. Poãítáme tak s pÛl rokem,
moÏná i rokem. Bûhem této doby budeme
znak a prapor uÏívat jako „neoficiální“.

Co se t˘ãe finanãní ãástky za vytvofiení
znaku a praporu, pohybuje se okolo 7000
Kã, coÏ je pro rozpoãet obce pfiijatelné.

Mgr. Jan Vrba,
místostarosta

Znak – Anketa pro občany Psár a Dolních Jirčan

Znak – Anketa pro občany Psár a Dolních Jirčan

Pan Zdenûk Velebn˘ (spoleãnost Velebn˘
a Fam), jenÏ je jedním z autorÛ návrhÛ (ã.
1–4), fiíká: „Pfii tvorbû znaku jsem vycházel
z následujících zji‰tûní. Historicky první zmín-
ka pochází z roku 1088 z darovací listiny krá-
le Vratislava.

V minulosti zde stávaly dvû tvrze. Do majet-
kov˘ch pomûrÛ v Psárech vÏdy zasahovali
ãe‰tí králové. Jako první to byl Vratislav, kter˘
daroval ãást obce Vy‰ehradské kapitule v roce
1088. 

Pozdûji Karel IV. daroval ãást Zikmundovi
Vokovi z Vald‰tejna, a Jifií z Podûbrad roku
1453 postoupil díl Psár Václavu
Valeãovskému z KnûÏmoztu. Ladislav
Pohrobek (1454) pak tento díl vrátil opût
Karlovû univerzitû.

Proto jsem ve sv˘ch návrzích uÏil motiv krá-
lovského hermelínu (koÏe‰iny).

Mluvícím znamením je pes od názvu Psáry.
Název Psáfie je ves psovodÛ loveck˘ch psÛ.
Na historické peãeti byli znázornûni dva psi.

âervená barva, ve spojitosti se stfiíbrnou
(bílou) symbolizuje barvy âeského království,
ale rovnûÏ barvu cihel – v blízkosti stávala
a stojí cihelna.

Tvrze a ves Psáry vlastnily tyto historické
rody: Páni z Libfie, ti mûli ve znaku lodiãku.
Páni z Vald‰tejna se py‰nili znakem zlatého
lva v modrém ‰títû a b˘ka mûli ve znaku zase
páni z Úhli‰È.“

Dal‰ím autorem návrhu (ã. 5–6) je Ing.
Arno‰t Drozd (soukrom˘ heraldik a genealo-
log). Kromû symbolÛ psa a obojku ve vztahu
k obci Psáfie se v jeho návrzích objevují i zla-
té meãe. Právû zlaté meãe byly neodmyslitel-
nou souãástí sv. Václava, patrona v Dolních
Jirãanech. Objevuje se zde i Záhofiansk˘
potok jako stfiíbrné pole ‰títu a zelená hlava
‰títu zase znázorÀuje pfiírodu a zemûdûlsk˘
charakter této krajiny.

ZNAK 5:
Blason (popis znaku): Zlat˘ ‰tít s ãervenou
hlavou, v níÏ je poloÏen zlat˘ klíã s dolÛ a vle-
vo obrácen˘mi zuby. Uprostfied ‰títu ãern˘
honící pes se zlat˘m obojkem.
OdÛvodnûní: ãern˘ honící pes se zlat˘m oboj-

kem – pfiedstavuje zde Psáfie (Psáry) – psovo-
dy, ktefií opatrovali honící psy,
ãerné a zlaté tinktury – asociují zde pÛvodní
vrchnost – Arcibiskupství praÏské,
ãervené a zlaté (klíã) tinktury – pfiedstavují zde
pÛvodní vrchnost – Vy‰ehradskou kapitulu.

ZNAK 6:
Blason (popis znaku): Stfiíbrn˘ ‰tít se zelenou
hlavou, v níÏ je poloÏen stfiíbrn˘ meã se zlatou
rukojetí hrotem k levé stranû. Uprostfied ‰títu
ãern˘ honící pes se zlat˘m obojkem.
OdÛvodnûní: ãern˘ honící pes se zlat˘m oboj-
kem – pfiedstavuje zde Psáfie (Psáry) – psovo-
dy, ktefií opatrovali honící psy,
stfiíbrn˘ meã - atribut sv. Václava (patron kos-
tela v Dolních Jirãanech),
stfiíbrná tinktura – asociuje zde Záhofiansk˘
potok (Libfiici),
zelená barva hlavy ‰títu – pfiedstavuje zde
okolní pfiírodu a zemûdûlsk˘ charakter.

Nechejme se tedy pfiekvapit, jak˘ bude
vítûzn˘, vámi vybran˘ znak.

✄

Nejvíce se mi líbí návrh znaku ãíslo (zakrouÏkujte):

1         2         3         4         5         6         Ïádn˘

Navrhuji tyto úpravy: ...................................................................

Doruãte, prosím, tento anketní lístek osobnû nebo po‰tou 
do 15. 7. 2004 na Obecní úfiad Psáry.

Pfiiná‰íme návrhy znakÛ od obou autorÛ, ze kter˘ch budete
vybírat v anketû – barevné provedení najdete na 2 str. obálky.

1
2

3 4

5 6
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Na sobotu 26. ãervna pfiipravila v místním
restaurantu  RUBÍN od 15.00 hodin dûtskou
párty na ukonãení ‰kolního roku s dárky, hud-
bou a programem, kter˘ moderuje znám˘
hudebník a zpûvák Richard Pachman a vystou-
pí v nûm fiada umûlcÛ. Nebude chybût ani tábo-
rák a opékané párky. Ve v˘hledu je zájezd do
Vatikánu a za památkami v Itálii, na srpen se
chystá Country veãer, na dohled je i pfiíprava
posvícenské zábavy, mikulá‰ské besídky…

âlenové organizace si uvûdomují, Ïe pofiá-
dání nejrÛznûj‰ích kulturnû spoleãensk˘ch
akcí má pro vefiejn˘ Ïivot v obci velk˘
v˘znam. Obec se za poslední roky rozrostla
o stovky nov˘ch obyvatel. Mnozí novû pfiícho-
zí se témûfi neznají se starousedlíky, neznají
místní obecní tradice a rituály. Organizátofii
kulturního Ïivota v obci jsou si vûdomi, Ïe
právû  co nejãastûj‰í setkávání rodin  u pfiíle-
Ïitosti rÛzn˘ch  kulturnû spoleãensk˘ch akcí je
to, co mÛÏe v mnoh˘ch z nich  probudit zájem
o vûci vefiejné a jejich aktivní zapojení do
Ïivota obce.

Program, kter˘ si  organizace pro tento rok
vytyãila, se ov‰em neodehrává jen na poli kul-
turním. Na prvním místû je pro ãleny v˘boru
spokojen˘  Ïivot rodiny, a s tím související
bezpeãnost obce. Proto je ve v˘hledu vybudo-
vání bezpeãnostního kamerového systému
v obci, ke kterému se budou moci pfiipojit
i jednotlivé rodiny  se sv˘mi domky.  

Od pondûlí 21. ãervna také zaãne fungovat
kanceláfi organizace pro vefiejnost. Kdokoliv
z obãanÛ  se na ni bude moci obrátit, nav‰tí-
vit ji, osobnû tady projednat problémy, které

mnohé z nás tíÏí. Obãané zde
naleznou konkrétní odpovûì,
získají potfiebnou informaci,
pomocnou ruku. 

Václav Novák a s ním i dal-
‰í funkcionáfii místní organi-
zace KDU-âSL jsou pfiesvûd-
ãeni, Ïe se jim v brzké dobû
podafií probudit svoji aktivitou
zájem i u dal‰ích místních
obãanÛ, kter˘m vefiejn˘ Ïivot
obce není lhostejn˘. KaÏd˘
zaãátek nese své obtíÏe
a úskalí, nicménû „Psár‰tí
lidovci“, kter˘m leÏí na srdci

pofiádek, bezpeãnost a kulturnû spoleãensk˘
Ïivot obce, se jistû vydali správn˘m smûrem.

Foto: senátorka MUDr. Zuzana Roithová, MBA,
pfii náv‰tûvû obce

Adresa a kontaktní telefon sídla organizace:  
KDU–âSL  Psáry
K Junãáku 406
252 44 Psáry-·tûdfiík 
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V polovinû dubna se nedaleko Prahy –
v obci PSÁRY – zrodila nová místní  organi-
zace KDU-âSL. Na tom by jistû nebylo nic tak
neobvyklého, co by stálo za zaznamenání,
kdyby se tak nestalo v obci,  která se den ode
dne nejen rozrÛstá zástavbou nov˘ch domkÛ
a pfiistûhovalcÛ z nedaleké Prahy, ale pfiede-
v‰ím v obci, která se jiÏ del‰í dobu pot˘ká
s obrovsk˘mi problémy na komunální úrovni.
Vysoká zadluÏenost, ãasté v˘mûny místních
zastupitelÛ, dohady, nespokojenost, ale téÏ
lhostejnost a nezájem o vefiejn˘ Ïivot, pofiádek
i bezpeãnost majetku obce…

Ne v‰ichni  se v‰ak k problémÛm a vûcem
vefiejn˘m obrátili zády.  Ne v‰ichni místní
zÛstali lhostejní. Je ‰tûstím, Ïe se na‰la  sku-
pina lidí, která se pfiestala neãinnû dívat a
fiekla  dost. Pochopila, Ïe je potfieba dát
vûcem fiád, stanovit program a cíle a zaãít
koneãnû úãinnû pracovat. A tak se stalo, Ïe
se se‰la první desítka zájemcÛ, aby ustanovi-
la nejen novou politickou organizaci v obci,
ale pfiedev‰ím vytvofiila  organizaci, která
podá obci potfiebnou konkrétní ruku a záro-
veÀ se stane centrem, kam budou moci lidé
z obce kdykoliv bez obav pfiicházet a poradit

se, svûfiit se s názory na ãinnost a Ïivot obce,
ale také mít k dispozici pfiístup k síti internetu,
získat  radu  jak napsat  úfiední dopis, Ïádost
o práci, jednat s úfiady. Prvních osm odváÏ-
livcÛ se ujalo funkcí, do ãela postavilo místní-
ho podnikatele pana Václava Nováka, kter˘
je souãasnû místním zastupitelem. Díky
pochopení místních podnikatelÛ se podafiilo
získat  pronájem kanceláfie, vytvofiil se kon-
krétní základní program, jehoÏ základním
krédem je aktivní práce se v‰emi lidmi v obci,
ktefií o tento druh spolupráce projeví zájem.

Cíl organizace 

„Na‰im cílem je, aby se z na‰í obce nesta-
la noclehárna, ale obec, ve které se bude
dûlat nûco pro lidi a ve které se budeme v‰ich-
ni cítit bezpeãnû,“ fiíká pfiedseda organizace
a jako dÛkaz, Ïe za krátkou dobu od vzniku
existence jiÏ o sobû dávají vûdût, je okamÏité
plnûní kulturního programu. Za necelé dva
mûsíce své ãinnosti mají za  sebou úspû‰n˘
program u pfiíleÏitosti svátku Ïen, vyproduko-
van˘ s místními sportovci a hasiãi, organizace
KDU-âSL  spoluorganizuje dûtsk˘ den. 

12 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ âERVEN 2004

Nová místní organizace

* INZERCE *
VáÏení ãtenáfii,

zájemci o inzerci,
Psársk˘ zpravodaj

bude vycházet 
kaÏdé dva mûsíce.
Pokud budete mít
zájem inzerovat 

v tomto ãasopisu, 
najdete podrobné

informace 
na str. 32. 

* INZERCE *
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v âerno‰icích
na Odbor Ïivot-
ního prostfiedí,
kam na‰e obec
správnû spadá.
Odtud jsme pak
zpûtnû dostali
kladné stanovis-
ko k v˘stavbû.“

KaÏdá vûc
nûco stojí, a tak
i zde, v Psárech,
se snaÏili získat
peníze. Tím, Ïe
je obec zadlu-
Ïena, nemohli
vyuÏít grantÛ,
ale bylo jim pfii-
spûno na stavbu
ãistírny z fondÛ
EU. Ty pokryly její v˘stavbu. Pfii kontrole vyu-
Ïítí finanãních prostfiedkÛ nebyl shledán Ïád-
n˘ nedostatek. 

Stávající ãistírna vody byla dfiíve zcela
nedostaãující, nacházela se v zátopovém pás-
mu a povodní byla poniãena. Muselo dojít ke
kompletní rekonstrukci, pfiiãemÏ se nav˘‰ila
i její kapacita. Pfii novû vznikající v˘stavbû
domkÛ uÏ nebylo moÏné se pfiipojit k inÏen˘r-

sk˘m sítím, právû z dÛvodu nedostatku její
kapacity.

„Spojili jsme tedy dvû vûci dohromady:
Rekonstrukci s nav˘‰ením kapacity a v˘sled-
kem je moderní ãistírna odpadních vod
s kapacitou 3000 ekvivalentních obyvatel. Se
vzrÛstající zdej‰í v˘stavbou by mûla kapacita
ãistírny vystaãit minimálnû na pût let,“ fiíká
ing. Kadefiábek.             

Zaãátkem roku 2004 byl novelizován zákon ã.

254/2001 Sb., o vodách, zákonem ã. 20/2004 Sb., kde

mimo jiné byla v závûreãn˘ch a pfiechodn˘ch usta-

noveních uloÏena povinnost obcím, u nichÏ zdroj

zneãi‰tûní pfiesáhne 2000 ekvivalentních obyvatel do

konce roku 2010 vybudovat kanalizaãní systém

a odpovídající ãi‰tûní. Nesplnûní mÛÏe b˘t sankcio-

nováno podle § 116 odst. 3 zákona o vodách.

Z toho vypl˘vá, Ïe kanalizace a ãistírny
odpadních vod nemají zejména malé obce.

âeská republika má v souãasné dobû tzv.
„jediné pfiechodné období v oblasti voda“,
a to do roku 2010. V té dobû dojde k imple-
mentaci smûrnice Rady ãíslo 91/271/EHS,
o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Tato smûr-
nice pak stanovuje poÏadavky na ãi‰tûní jed-
notliv˘ch aglomerací, které jsou dány poãtem
obyvatel. Napfiíklad v aglomeraci pod 2000
obyvatel, kde je kanalizace vybudována,
a v mnoha pfiípadech vyústûna do nûjakého
recipientu, vodního toku, musí b˘t zaji‰tûno
její ãistûní do roku 2010. V aglomeraci nad
2000 obyvatel musí b˘t do téhoÏ roku zaji‰tû-
no odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod,

tzn. kanalizaãní sbûraãe a ãistírny odpadních
vod. V Psárech je v souãasné dobû více neÏ
2200 obyvatel a jejich poãet kaÏdoroãnû
roste. 

▲ Jsme v pfiedstihu

Podle v˘‰e zmínûné smûrnice Rady je jasné,
Ïe v Psárech jsou v pfiedstihu. Proã v obci
vznikla ãistiãka odpadních vod, jsme si poví-
dali s místostarostou ing. Vladimírem
Kadefiábkem.

„Správní fiízení jsme zapoãali loÀského
roku,“ fiíká ing. Kadefiábek, „kdy jsme kom-
pletní materiál – Ïádost k v˘stavbû ãistiãky
podali 25. ãervence Mûstskému úfiadu

V Psárech v pfiedstihu
âistírna odpadních vod uÏ zahájila provoz

Podle v˘sledkÛ sãítání lidu âeského statistického úfiadu v roce 2002 jen kaÏdá
druhá obec v âR má kanalizaci a zhruba polovina tûchto obcí má kanalizaci napo-
jenou na ãistírnu odpadních vod. Pfiitom zhruba 77,6 procenta obyvatel âR bydlelo
v domech napojen˘ch na vefiejnou kanalizaci a 69,7 procenta na kanalizaci s kon-
covou ãistírnou odpadních vod.
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Asi nejdÛleÏitûj‰í osobou je
zde fieditelka PaedDr. Ivana
Piskáãková, které leÏí na „bed-
rech“ nejen matefiská ‰kola,
ale i ‰kola základní. S více neÏ
desetiletou praxí s dûtmi je to
pro ni v‰ak hraãka. AlespoÀ se
tak na první pohled zdá. Ale
kdo ví? Matefiská ‰kola byla
postavena v letech 1975 aÏ
1978 svépomocí a nesãetn˘mi
brigádami místních obãanÛ.
Za jejich vydatné pomoci zde
byly vysázeny také túje a jiné
okrasné dfieviny, které jsou
dnes uÏ pûknû vzrostlé, vytvo-
fiily zelen˘ plot, a pfiedev‰ím
ochranu pfied hlukem a pra-
chem se sousedící ru‰nou silni-
cí. V‰ak na to také starousedlí-
ci s úsmûvem vzpomínají.
Chodili zalévat stromky a den-
nû kontrolovat, aby jim ty malé
sazeniãky nezaschly. Bylo teh-
dy velké horko.

Od 1. ledna 2003 má
matefiská ‰kola právní subjektivitu. Její
dvû tfiídy jsou vûkovû heterogenní, tzn.
smí‰ené od 3 do 7 let, neÏ nastupují dûti
do ‰koly základní. Toto smí‰ené seskupe-
ní se zaãíná ve „‰kolkách“ prosazovat,
a tak to zkusili i zde.

Na zaãátku leto‰ního roku se v matefi-

Kdybyste hledali Matefiskou ‰kolu v Psárech podle toho, kam vás po‰lou místní lidé,
zaruãenû byste ji nena‰li. PfiestoÏe je v blízkosti hlavní silnice, je dokonale ukryta
mezi vzrostl˘mi tújemi. Dûti se proto mohou na rozlehlé skryté zahradû do sytosti
vyfiádit, v letních mûsících i vykoupat.

ské ‰kole pfiestavûla kuchynû, protoÏe
nevyhovovala hygienick˘m poÏadavkÛm,
na v˘dejnu jídla. To v‰e se uskuteãnilo po
dohodû s Obecním úfiadem v Psárech
a obûdy sem v souãasné dobû zaváÏí
cateringová spoleãnost ze sousední
Jesenice. Celodenní stravné ãiní 26 korun

Na‰i nejmen‰í

A protoÏe je ãistírna vystavûna tzv. kaská-
dovitû, lze kdykoliv její kapacitu opût nav˘-
‰it.

Jedná se o biologickou ãistírnu, která ãistí
vodu na základû vznikajících biologick˘ch
procesÛ. Pro nezasvûcence zjednodu‰enû
fieãeno: fiasy pracují. Zku‰ební provoz, kter˘
potrvá do 30. ãervna pfií‰tího roku, uÏ zapo-

ãal a dá se zod-
povûdnû fiíct, Ïe
ãistota vody je
o d p o v í d a j í c í
pa rame t r Ûm .
Obec Psáry
dostala urãitá
pravidla-para-
metry, podle
kter˘ch se
zkrátka „hraje“.
(Vypadá to sice
jednodu‰e, ale
k v˘stavbû se
v y j a d fi o v a l o
mnoho institucí,
vãetnû Povodí
Vltavy.) 

Po roãním
zku‰ebním pro-

vozu pak dojde k dal‰ím kontrolám a posléze
ke kolaudaci. 

Je pozitivní, Ïe v Psárech máme novou ãis-
tírnu vody uÏ nyní – tu nám ostatnû mnohé
obce urãitû budou závidût. Pfiedbûhli jsme
totiÏ dobu, kterou nám ukládají smûrnice.
A to se v‰ude nevidí.

Text a foto: mk 

AU T O D O P R AVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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chovat. Pfii procházkách v lese nikdy
nekfiiãí. BohuÏel, setkávají se stále ãastûji
s nelib˘m vandalismem, odpady v lese, ãi
s poranûn˘mi zvífiátky. Spolupracují
s Ekocentrem Vla‰im i s Prahou. Lektofii,
ktefií sem dojíÏdûjí za dûtmi, zaji‰Èují rÛz-
né ekologické programy a hry v pfiírodû.
Vûdomosti pak spoleãnû s uãitelkami pro-
cviãují a prohlubují. Jenom kolik pûkn˘ch
zvífiátek dûti umûjí namalovat!

Ale ve „‰kolce“ se pfied‰koláci rozhod-
nû nenudí, fiekla bych, Ïe se nenudí ani
dospûl˘ dozor. Spoleãnû a pravidelnû
nav‰tûvují pfiedstavení v divadlech – jen
kdyby to nebylo tak drahé! Na v‰echny
tyto akce „mimo budovu“ se zaji‰Èuje
autobus – a ten nûco stojí!

Pofiádají ‰kolní v˘lety, exkurze do zoo,
do skanzenÛ nebo za kulturou, do zám-

kÛ. Dvakrát roãnû pfiipravují dûti pro
rodiãe besídky, to aby se samy mohly
pochlubit sv˘mi vûdomostmi a schopnost-
mi. To by jeden nefiek’, co se takov˘
maliãk˘ ãlovíãek v‰echno ve „‰kolce“ nau-
ãí. A tak kromû toho, Ïe se dûti uãí vázat
tkaniãky – dnes uÏ jsou „sucháãe“, tedy
rozumûjme dûtskou mluvou suché zipy –
probíhá zde také masopustní rejdûní
v maskách ãi mikulá‰ská nadílka.

KdyÏ jsme vidûli ty rozesmáté tváfie
a bezstarostn˘ Ïivot mal˘ch pfied‰kolákÛ,
vûdûli jsme, Ïe je to bezesporu práce
celého kolektivu. A ruku zde musejí k dílu
pfiiloÏit úplnû v‰ichni, Obecní úfiad v
Psárech nevyjímaje. A jaké Ïe si dali
v matefiské ‰kole spoleãnû heslo? No pfie-
ce: „S úsmûvem jde v‰echno lépe“.           

Text a foto: mka mûsíãní ‰kolné 300 korun. Zatím to
vypadá, Ïe malí jedlíci jsou s obûdy spo-
kojeni a Ïe jim náramnû chutná. 

Tfiídy v matefiské ‰kole jsou prostorné,
svûtlé, vybaveny kaÏdoroãnû se obnovují-
cími hraãkami. V leto‰ním ‰kolním roce

byl do tfiíd zakoupen kompletnû nov˘
nábytek, tedy stoly i Ïidle, koberce
a Ïaluzie.

▲ Uãení i zábava

V dobû na‰í náv‰tûvy skotaãily dûti na
zahradû za pedagogického dozoru dvou
uãitelek, ale na první dojem se zdálo, Ïe je
dûtí ménû. Jak by ne! Od konce kvûtna totiÏ
„prchly“ dûti ze základní, ale i matefiské
‰koly na t˘denní pobyt do prostfiedí jiÏních
âech, na Orlicko. ·kolu v pfiírodû mnozí
„malí hrdinové“ nav‰tívili vÛbec poprvé.
A jak jsme se dozvûdûli, ti ménû odváÏní na
poslední chvíli odfiekli. Není divu, poprvé
bez maminek, to dá pofiádnû zabrat!

ProtoÏe se kolem Matefiské ‰koly
v Psárech nacházejí krásné smí‰ené lesy,
v rámcovém programu „‰kolky“ se obje-
vuje pfiedev‰ím ekologické zamûfiení.
Malí caparti uÏ vûdí, co je pfiíroda – na
rozdíl od mnoh˘ch mûstsk˘ch dûtí –
a dovedou se podle toho také v pfiírodû

7/04  22.06.2004 12:41  Stránka 18



21PSÁRSK¯
ZPRAVODAJPSÁRY / DOLNÍ JIRâANY

20 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ âERVEN 2004

(tj. karty a antény) pro pfiipojení, nebráníme
se v‰ak ani tomu, pokud si nûkdo kartu a anté-
nu pofiídí sám. 

Kolik bude pfiipojení 

k internetu stát?

Pau‰ální platba za neomezen˘ pfiístup
k internetu bude mûsíãnû stát 350 korun bez
DPH a 416 Kã vãetnû DPH, coÏ je rozhodnû
cenovû v˘hodné. Jedná se o sdílené pfiipojení,
coÏ znamená, Ïe nikdo nemá vyhrazenou
kapacitu pouze pro sebe, ale sdílejí ji v‰ichni
ktefií jsou v tu chvíli ze sv˘ch poãítaãÛ pfiipoje-
ni k internetu. Bude moÏné si objednat
i vyhrazenou kapacitu pfiipojení, ceny v‰ak
je‰tû nejsou stanoveny.

Kdo v‰echno se bude 

moci pfiipojit?

Kromû majitelÛ poãítaãÛ i uÏivatelé
mobilních zafiízení s integrovanou Wi-Fi
kartou (napfi. notebooky, PDA, nûkteré
mobilní telefony apod.). Souãasnû také
v na‰í místní knihovnû zpfiístupníme dva
poãítaãe pro bezplatné pfiipojení na inter-
net pro ty, kdo zatím nevlastní poãítaã ãi
jiné zafiízení. Zájem o pfiipojení je relativ-
nû velk˘, pfiedbûÏnû pfiihlá‰en˘ch máme
kolem padesáti obãanÛ a stále jich pfiib˘-
vá, nejen od podnikatelÛ. 

Kdy bude síÈ 

v provozu?

V souãasné chvíli je síÈ ve
v˘stavbû a od 15. 6. 2004
by mûla b˘t  v plném provo-
zu. Do tohoto data bude
vybrána (psáno pro Psársk˘
zpravodaj 5. 6. 2004) rov-
nûÏ firma, která bude s lid-
mi, jiÏ budou mít o takovéto
pfiipojení zájem, uzavírat
smlouvy.

A proã to v‰echno dûláte? 

Myslíme si, Ïe kvalitní a levné pfiipojení
k internetu se stalo jiÏ nedílnou souãástí na‰ich
domovÛ a je obyvateli poÏadováno. Máme
v‰ak i ryze ekonomické zájmy – distribuce
informací pro obyvatele obce je prostfiednic-
tvím internetu mnohem levnûj‰í a aktuálnûj‰í.
Pokud jsou totiÏ informace rozná‰eny ti‰tûné
na jednotliv˘ch „letácích“, není to levná zále-
Ïitost. Na druhé stranû je nám jasné, Ïe star-
‰í osoby doma poãítaãe nemají. A tak ani oni
nebudou o na‰e informace o‰izeni. Navíc
bude v‰em, vãetnû chatafiÛ, k dispozici ná‰
Psársk˘ zpravodaj, jenÏ bude vycházet od
ledna 2005 pravidelnû jednou za dva mûsíce.
Do konce roku leto‰ního urãitû vyjde je‰tû jed-
no aÏ dvû ãísla. mk

– informace z obecního 
úfiadu

– praktické informace, 
kontaktní údaje, 
statistiky

– historie, památky, 
turistické informace

– mapy, diskuze, ankety
a dal‰í

wwwwww.psár.psáryy.cz.cz
oficiální stránky obce Psáry

V Dolních Jirãanech a v Psárech máme pro-
blém s levn˘m, a pfiitom kvalitním pfiipojením
k internetu. Proã? K dispozici je totiÏ buì pev-
ná linka od âeského Telecomu, a. s., a to je
docela drahé, obzvlá‰tû pokud pfiipojení na
internet pouÏíváte ãasto. Dal‰í moÏnost je pfii-
pojení pfies mobilní telefony, ale mobilní sítû tu
nemají pfiíli‰ kvalitní signál.  V zastupitelstvu
jsme uvaÏovali, co s tím, a do‰li jsme k závû-
ru, Ïe by bylo dobré zrealizovat v obci místní
Wi-Fi síÈ.

Co je to Wi-Fi síÈ?

Ve struãnosti fieãeno: signál je ‰ífien vzdu-
chem pomocí vysílaãÛ, na které se mÛÏe maji-
tel kaÏdého poãítaãe pfiipojit. Samozfiejmû Ïe
poãítaãe budou muset b˘t vybaveny speciální
kartou a anténou, za pomoci níÏ se podafií
k vysílaãi pfiipojit.

Vysílaãe (resp. pfiipojovací body) budou
v první fázi tfii: první na obecním úfiadu, dru-
h˘ na panelovém domû ve ·tûdfiíku – ten za-
jistí zájemce ze ·tûdfiíku, ãásti Dolních Jirãan
a z vût‰í ãásti Psár. Tfietí pfiipojovací bod bude
na ‰kole v Dolních Jirãanech, odtud bude
zaji‰tûna vût‰ina míst v Dolních Jirãanech (a to
i smûrem k Horním JirãanÛm). UvaÏujeme je‰-
tû o jednom bodu v Psárech, ale zatím toto

místo nemáme pfiesnû vybráno. Vûfiíme v‰ak,
Ïe se urãitû najde.

Kdo to v‰echno zaplatí?

Vlastní infrastrukturu Wi-Fi sítû zainvestuje
obec Psáry: vysílaãe, pfiípojové body a také
zfiízení pevné linky, pfies kterou bude Wi-Fi síÈ
propojena do internetu. Linka bude mít zpo-
ãátku pfienosnou rychlost 512 kb/s (kilobitÛ
za sekundu; bit = jednotka informace).
Kapacitu linku je moÏné podle potfieby opera-
tivnû navy‰ovat. Za své peníze si bude muset
kaÏd˘ zájemce o pfiipojení koupit kartu do
poãítaãe, anténu a kabel, coÏ v nejlevnûj‰í
verzi vychází na ãástku asi 1500 aÏ 2000
korun. 

Kdo bude síÈ provozovat?

SíÈ nebude spravovat Obecní úfiad Psáry,
chceme správu sítû svûfiit odborné firmû, která
se tímto zab˘vá. Obec si pouze vyhradí prá-
vo urãovat cenu za pfiipojení. Firma bude pro
obec síÈ nejen provozovat, ale i vyfiizovat
administrativu, tj. uzavírat smlouvy s obãany
a vybírat od nich peníze za pfiipojení.  Dále
pak na této firmû budeme urãitû chtít, aby pro
na‰e obãany pfiipravila tzv. instalaãní balíãky

„Poãítaãová síÈ“ :
pro  v‰echny  levnû j ‰ í

Mnohé z nás rozhodně nenadchne, když uslyšíme větu: „…najdete
TO na webových stránkách…“, nebo „…najdete TO na internetu…“.
Sice tato věta zní pěkně, ale je určena pouze vlastníkům počítačů. Ale
i majitelé oněch „zázračných škatulek“ vědí, že mailování a surfo-
vání je pro mnohé z nás finančně méně dostupné. Zkrátka, ne všich-
ni si můžeme připojení na internet dovolit. 

Místostarosta obce Psáry Mgr. Jan Vrba prozradil, jak je možné na
drahé připojení k internetu vyzrát a zajistit pro všechny místní obča-
ny připojení levnější.
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V˘sledky referenda

Celkov˘ poãet oprávnûn˘ch osob ãinil
1655. 

Celkov˘ poãet úãastníkÛ, tj. oprávnûn˘ch
osob, kter˘m byly vydány hlasovací lístky
a úfiední obálky byl 839, tzn. 50,7 % opráv-
nûn˘ch osob se zúãastnilo místního referenda.
Podle zákona bylo hlasování platné a tato sta-
noviska jsou pro zastupitelstvo závazná. Je na
obãanech, jaké to jednou zde bude. Proto je
dobfie, Ïe se zúãastnili a vyjádfiili svÛj názor –
vÏdyÈ to dûlali pro sebe.

Poãet platn˘ch hlasÛ byl 828. Z toho v prv-
ním pfiípadû (otázka první) hlasovalo 88,2 %,
tj. 740 obãanÛ „NE“. ZdrÏelo se 18 hlasÛ
a 70 hlasÛ bylo pro „ANO“.

K otázce druhé se vyjádfiilo 828 platn˘ch
hlasÛ (98,7 %). Pro „ANO“ pak hlasovalo
77 obãanÛ, 24 hlasÛ se „zdrÏelo" a 727 plat-
n˘ch hlasÛ, tj. 86,7 % vyslovilo „NE“.

V˘sledky voleb

V dobû, kdy pfiipravujeme toto ãíslo, jsou
uÏ v˘sledky jasné a v‰ichni jste s nimi byli

seznámeni pomocí televize ãi rozhlasu. Jenom
pro pfiehled uvádíme, Ïe v âeské republice
získala první místo ODS se 30 % (9 mandátÛ
do Evropského parlamentu), na dal‰ích mís-
tech pak KSâM - 20,3 % (6 míst do EP), SNK-
ED – 11 % (3 místa do EP), KDU-âSL - 9,6 %
(2 místa), âSSD – 8,8 % (2 místa), NEZ
(NEZÁVISLÍ, rovnûÏ 2 místa).

Volební úãast byla velmi malá s republiko-
v˘m prÛmûrem 28,3 %.

Jak se hlasovalo v Psárech?

Je vidût, Ïe Psár‰tí byli nad republikov˘m
prÛmûrem, co se t˘ãe volební úãasti. Cel˘ch
46,21 % obãanÛ se tady úãastnilo voleb.

Poãet voliãÛ byl 1647, vydan˘ch obálek
bylo 761 a obálek odevzdan˘ch 735.
Platn˘ch hlasÛ bylo celkem 716.

Na prvním místû ODS (279 hlasÛ), dále
pak: SNK sdruÏ. Nez. a Evrop‰tí dem. (109
hlasÛ), KSâM (89 hlasÛ), NEZ (54 hlasÛ),
KfiesÈan. demokr. unie-âs. str. lidová (36 hla-
sÛ), Strana zelen˘ch (32 hlasÛ), âSSD (23
hlasÛ).                                

Text a foto: mk

Tak jako v celé âeské republice, tak se i na
Obecním úfiadû v Psárech konaly ve dnech
11. a 12. ãervna 2004 volby do Evropského
parlamentu. A protoÏe se jednalo o volby do
Evropského parlamentu, mohl volit nejen kaÏ-
d˘ obãan âeské republiky star‰í 18 let, ale
také obãan jiného ãlenského státu Evropské
unie, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl
vûku 18 let a byl po dobu nejménû pûtaãtyfii-
ceti dnÛ veden v evidenci obyvatel podle
zákona ã. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodn˘ch ãíslech a o zmûnû nûkter˘ch záko-
nÛ. (Pro úplnost: státy Evropské unie v souãas-
né dobû jsou: Nûmecko, Francie, Itálie,
Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Dánsko,
Irsko, Velká Británie, ¤ecko, ·panûlsko,
Portugalsko, Rakousko, ·védsko, Finsko, Litva,
Loty‰sko, Estonsko, Polsko, âeská republika,
Slovensko, Maìarsko, Slovinsko, Kypr
a Malta.)

Dálnice ano, ãi ne?

V Psárech se v‰ak kromû voleb do
Evropského parlamentu konaly je‰tû jedny vol-
by. Vlastnû se jednalo o referendum a dvû
otázky znûly jasnû: Souhlasíte s vedením dál-
nice D3 územím Psáry? Souhlasíte, aby nyní
nebo kdykoliv v budoucnosti schválilo zastupi-
telstvo obce Psáry takov˘ územní plán obce (ãi
jeho zmûnu), kter˘ by
obsahoval vedení dálni-
ce D3 územím obce
Psáry?

A tak se vhazovaly
dvojí obálky: pro refe-
rendum bílá obálka do
bílé urny – krabice.

Problém dálnice, tedy
vlastnû problém stávají-
cího projektu se tady
snaÏí vyfie‰it v‰ichni.
Podle jedné z variant
projektu by mûla dálnice
vést pfies zalesnûné zele-
né území lesÛ. I selsk˘

rozum praví, Ïe je to nesmysl. Máme si niãit
zeleÀ? Jak dlouho trvá jednomu maliãkému
stromeãku, neÏ je z nûho vysok˘ statn˘ strom?
A co ekologick˘ v˘znam – vláha, Ïivoãichové
atd.

Nad Obecním úfiadem Psáry vlály vlajky
a podle velkého oznámení kaÏd˘ hned vûdûl,
kam má jít volit. Potû‰itelné na tom bylo také
to, Ïe se k volbám pfii‰ly, spoleãnû s rodiãi,
podívat i dûti.

A jak vypadala nová volební místnost? Novû
upravené prostory, které pÛvodnû byly majet-
kem âeského Telecomu, a. s., budou slouÏit
jako zasedací síÀ a pfii mimofiádn˘ch událos-
tech také v‰em obãanÛm Psár a Dolních Jirãan. 

Jak se volilo v Psárech
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Oznámení o otevření ordinace pro děti a dorost
VáÏení obyvatelé Horních a Dolních Jirãan, Jesenice i dal‰ího okolí!
Oznamuji otevfiení ordinace pro dûti a dorost na adrese:  K Ofiechovce 365, Dolní
Jirãany. Ordinace je otevfiena dennû zatím na men‰í úvazek, pfii vût‰ím zájmu
budeme ordinaãní hodiny roz‰ifiovat.
Smlouvu mám s pûti nejvût‰ími zdravotními poji‰Èovnami. Zdravotnické zafiízení je
zaregistrováno rozhodnutím Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje dnem 3. 12. 2003.
VyuÏijte toho, Ïe o‰etfiení je prakticky bez ãekání, zároveÀ nabízím pro zaregist-
rované pacienty i moÏnost akutního o‰etfiení v sobotu, nedûli. Eventuálnû ve
veãerních hodinách (není nutno obracet se na pohotovostní sluÏbu v ¤evnicích).
Vûfiím, Ïe otevfiení dal‰í dûtské ordinace v na‰em regionu, kter˘ se boufilivû roz-
rÛstá, bude pfiínosem. Domnívám se, Ïe i v minulosti to bylo tak, Ïe tam, kde
lékafi bydlel, mûl i své pacienty.

MUDr. Eva Barto‰ová
Odborn˘ lékafi pro dûti a dorost
Adresa: Ordinaãní hodiny
Zdravotnické zafiízení PO 14.00-15.00
K Ofiechovce 365 ÚT 16.15-18.00
Dolní Jirãany ST 16.15-18.00
252 44 Psáry âT 7.30-9.00          
tel.: 732 925 245 PÁ 7.30-9.00

inzertní strana
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„Opravdu nelze stále dokola kopat nové
a nové díry,“ fiíká místostarosta. „Jednou pro
plyn, podruhé pro kanalizaci - v‰echno se
musí dobfie uváÏit, aby nevznikly na nov˘ch
chodnících záplaty.“ 

Jak Psáry, tak Dolními Jirãany neustále pro-
jíÏdûjí auta a z pohledu náv‰tûvníkÛ se zdá,
Ïe by si obce zaslouÏily jakási „vylep‰ení“. 

V zastupitelstvu se proto rozhodli, Ïe se
budou snaÏit vybudovat nové chodníky, vãet-
nû nového osvûtlení kolem celé silnice ãíslo
205. Je spojnicí mezi Prahou a mûstem Jílové
u Prahy. 

„V‰e je zatím v zaãátcích, ale nov˘ projekt
uÏ máme. Vûfiíme, Ïe se do konce roku poda-
fií tuto akci realizovat – alespoÀ její ãást,
v‰echno závisí na tom, kolik bude finanãních
prostfiedkÛ,“ fiíká místostarosta. 

ProtoÏe stávající osvûtlení je ze 70. let a je
znaãnû poruchové, chtûjí zde souãasnû
s nov˘mi chodníky zrealizovat i nové svûtlo
u silnice. V‰ichni se svornû shodují v jednom:
„Není moÏné, aby se vybudovaly chodníky,
a teprve potom se dávalo nové osvûtlení. I za
cenu, Ïe se nedokonãí celá trasa, chceme
obnovit chodníky i osvûtlení souãasnû. Pokud
nevyjdou finanãní prostfiedky, udûlá se men‰í
kus a pozdûji se bude pokraãovat. Rozhodnû
rekonstruované musí b˘t uÏ kompletní.
V dne‰ní dobû, kdy se krade a chodí rÛzní
pobudové, musí b˘t v‰ude dobfie vidût.“

V nové zástavbû

je to jinak. Stavební firmy, které mají novou
v˘stavbu na starosti, musejí komplexnû pfiedat
hotové stavby. To znamená se v‰ím v‰udy:
s vefiejn˘m osvûtlením i s nov˘mi chodníky,
popfiípadû zelení. Ing. Kadefiábek doplÀuje:

„Na jejich adresu musím fiíci, Ïe tyto firmy pak
pfiedávají osvûtlení obci k uÏívání bez jak˘ch-
koliv finanãních poÏadavkÛ.

âást financí na tuto akci máme uÏ vyhraze-
nou, ãást se snaÏíme sehnat, tfieba ze spon-
zorsk˘ch darÛ. Chtûl bych v‰em na‰im spon-
zorÛm touto cestou podûkovat a vûfiím, Ïe na
nás nezapomenou i v budoucnu.“

Chodníky se podél „dvûstûpûtky“ budou
py‰nit zámkovou dlaÏbou, ‰est centimetrÛ sil-
nou. V místech kfiiÏující vozovky bude její síla
osmicentimetrová. 

Nové provedení poãítá samozfiejmû s inva-
lidy, ale také s maminkami s koãárky. Na cel-
kové trase je naplánováno ‰est pfiechodÛ,
v‰echny bezbariérové, tzn. se sjezdy. V blíz-
kosti radnice se obãané doãkají rovnûÏ pfie-
chodu, poblíÏ autobusové zastávky. 

Jak prozradil místostarosta, ãasem dojde
i ke zlep‰ení prostranství pfied radnicí. Máme
se na co tû‰it. Text a foto: mk

Nové osvûtlení, nové chodníky
V okolí Dolních Jirãan a Psár do‰lo k v˘stavbû celého nového komplexu bydlení

a lidé se stûhují do pûkn˘ch bytÛ. V‰ichni chtûjí modernû bydlet, i zde, v men‰ích
obcích. 

S tím dozajista souvisí i kompletní vybavení inÏen˘rsk˘ch sítí. Nelze je v‰ak fie‰it
bezmy‰lenkovitû, v‰echno chce dobfie promyslet. Místostarosta ing. Vladimír
Kadefiábek prozradil, jak se s tímto problémem vyrovnali v místní lokalitû.
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➤ … „ostatní brigády v zemědělství byly menšího rázu, a to na svozu sena,
kde bylo odpracováno místními složkami a občany 132 hodin. Obilí bylo
velmi zaschlé následkem velkého sucha.“

➤ ... „koncem srpna jsou žně skončeny ...“
➤ ... „brambor je nadbytek, takže se nemají ani kam dát....denně je vybírá

30 lidí a vydatně pomáhá i školní mládež.“
➤ ... „družstevníci odvážejí slámu, které je letos málo, pro přílišná letní sucha.

Nebudou ani dobytek podestýlat, aby zbyla sláma ku krmení a ještě jí bude
na jaře citelný nedostatek.“

➤ ... „Tento rok u nás přinesl mnoho nového. V prvé řadě to byly volby do
našich zastupitelských orgánů do Národního shromáždění, K.N.V.,
O.N.V., M.N.V. a soudců. Volby proběhly jako manifestace jednoty vše-
ho lidu... v obci byly sestaveny volební komise, jejímž předseda byl
Neterda František, tajemníkem Jaroslav Jaroš. Dále byly utvořeny komise
okrskové pro obec Psáry a Dolní Jirčany, předsedou ve Psárech byl
Petržila-Skřivánek František, v Jirčanech byl předsedou okrskové komise
Rak Antonín. Byla dále utvořena komise okrsková pro volbu poslance do
O.N.V. pro obvod Psáry-Libeř a místní vojenská posádka měla vlastní
volební okrsek ... První veřejní volební schůze se konala 7. 4. v sále na
Michelce. Zúčastnilo se celkem 99 osob, z toho 20 příslušníků místní
vojenské posádky... Druhá volební schůze, na níž se kandidáti představili
se konala na Michelce 9. června 1964 ... Vlastní volby dne 14. června se
konaly pro okrsek Psáry v místnosti Jednoty Na Krupce a pro okrsek
Jirčany v Národní škole... Počet voličů, jimž byly vydány volební lístky činil
738...“

➤ … „1. máje: Průvod májových oslav se vydařil. Průvod se konal z Jirčan
přes Psáry do Jílového, kde byla hlavní májová manifestace. 250 občanů
se zúčastnilo ze Psár a Jirčan...“

➤ ... „V obci se provádí akce Zet. V této akci je hlavně úprava mateřské škol-
ky. Jedná se o rozšíření a stavbu záchodku, umývárnu, včetně kanalisace
a jímky...“

➤ … „zemřel knihovník Josef Lebl... zemřelý býval důstojníkem ČS armády
v hodnosti podplukovníka. Odešel v 55 letech do výslužby a pracoval dále
do svých 67 let jako archivář O.N.V... knihovnu ve Psárech vedl 20 let.

R O K  19 6 4

Paní Ivana Šimková, která má
na starosti obecní knihovnu, se
mimo jiné stará i o kroniku. Velmi
pečlivě. 

Pomocí zkrácených úryvků
z tohoto pokladu, jakým bezespo-
ru všechny kroniky jsou, se nyní
pokusíme nahlédnout do doby
před čtyřiceti lety. Prozradíme, že
tato kronika není jediná, která se
v Psárech (ale je v nich psáno
i o Dolních Jirčanech) pečlivě psala.
A to je dobře. 

Mnohdy se sice pousmějeme nad
historií, ale každá historie vytváří
dějiny, a především  život a „cvr-
kot" obce. Mějme tedy na paměti,
že naši předkové kus práce roz-
hodně vykonali, neboť bez nich
bychom nebyli tam, kde jsme.

Připomínáme, že se snažíme
vybrat úryvky z období letních
měsíců, abyste mohli porovnávat
současnost. Třeba jaké bylo tehdy
počasí. Právě ve stejné roční době
totiž dostáváte do rukou  Psárský
zpravodaj – jen o trochu později,
po čtyřiceti letech.

Z krZ kr onikyoniky

Probíráme se stránkami kroniky

Citace:

➤ „Ke dni 1. 1. 1964 bylo napočteno v obci Psárech a Dol. Jirčanech 989
obyvatel. Narozeno v Dolních Jirčanech 3, ve Psárech 3, zemřelo 8,
v Jirčanech 7. Odhlášeno ve Psárech 6 a přihlášeny 3 osoby, v Jirčanech
odhlášeny 4 osoby.“

➤ ... „25. 2. 1964 se konala v Jílovém  v sokolovně výroční zemědělská schů-
ze J.Z.D. Družba. Byla provedena nová volba předsedy, stal se jím Hruška
Ladislav z Libře místo dosavadního předsedy Dvořáčka Jaroslava.“

➤ ... „výsledky hospodaření dopadly tak, že na pracovní jednotku vyšlo 15
Kčs a dobíralo se 5 Kčs. Plán živočišné výroby nebyl splněn, což mělo vliv
na výši pracovní jednotky. Byla plánovaná na 18 Kčs. Rostlinná výroba spl-
nila povinné dodávky. Žně byly zahájeny 20. července  sečením řepky
a ozimého ječmene. Vlastní žně všech  obilovin byly zahájeny až 26. čer-
vence sečením žita, zaschlých ovsů a normálním sečením ječmene. Od
dubna až do července bylo poměrně suché počasí.“
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Milí občané, v této společenské kronice vás budeme informovat o společenském
dění v Psárech a v Dolních Jirčanech. Chceme ukázat, jak lidé oslavují svá životní
jubilea, stříbrné či zlaté svatby. Také se zmíníme o malých občáncích při slavnost-
ním uvítání do života.

Časopis Psárský zpravodaj sice není úplným nováčkem, ale přece jenom se bude-
me snažit, aby se jeho podoba zlepšila a ustálila. Všechny čtenáře prosím: pokud
budete mít zájem a chtěli byste se na stránkách časopisu vidět, spojte se s Obecním
úřadem v Psárech – jeho spojení je v tiráži časopisu na straně 32. Rovněž se může-

te kdykoliv spojit
také se mnou na tel.
č. 606 310 655.
Na vaši oslavu
můžeme přijet, zho-
tovíme fotografie
a napíšeme o ní.
Samozřejmě jen teh-
dy, pokud to budete
sami chtít. Staro-
usedlíky, ale i nové
občany jistě potěší,
když se něco pěkné-
ho dozvědí o svých
přátelích.

Pro toto číslo nám
předala knihovnice
Obecního úřadu
paní Ivana Šimková
podklady o oslaven-
cích v letních měsí-
cích. Z důvodu
ochrany vašich osob-
ních údajů, nebude-
me uveřejňovat celá
data narození.
Pokud by však z vaší
strany byl i o toto
zájem, není to žádný
problém.

Mgr. Monika
Kábová

SpolečSpoleč ensens ká krká kr onikonik aa

BLAHOP¤ÁNÍ

âerven

❀ Kvûtoslava Netopilí-

ková oslavila zaãátkem mûsíce 70. naroze-

niny. Gratulovat jí pfii‰li i zástupci

Obecního úfiadu v Psárech.

âervenec

❀ Jaroslav Skfiivan oslaví v polovinû ãer-

vence 70. narozeniny.

❀ Armenak Arslanian oslaví v pÛli mûsíci

v˘znamné v˘roãí, bude mu 80. let.

Srpen

❀ RÛÏena Zavázalová oslaví poãátkem srp-

na 80. narozeniny.

❀ Hefiman Grasser pak poslední srpnov˘

den své 70. narozeniny.

V‰em jubilantÛm srdeãnû blahopfiejeme,

do dal‰ích let jim pfiejeme je‰tû mnoho elá-

nu a smíchu. VÏdyÈ s humorem jde v‰ech-

no líp!

Obecní úfiad v Psárech,

za redakci mk

Osvědčil se jako velmi dobrý knihovník. Knihovna byla za jeho vedení
vyznamenána několika diplomy okresními i krajskými. Za jeho vedení
vzrostla knihovna na 4525 knih.“

➤ … „v rámci mezinárodního dne žen uspořádal M.N.V. spolu se všemi komi-
semi a školskou komisí zábavný a kulturní večer.... všechny přítomné byly
pohoštěny dietním párkem a sklenkou vína... družstevnice obdržely od JZD
po dvou zástěrách...“

➤ ... „7. 8. uspořádali požárníci zájezd na Karlštejn a shlédli hru Jaroslava
Vrchlického „Noc na Karlštejně...“

➤ ... „16. 8. sehráli zdejší ochotníci divadlo „Dům na Čertovce" v sále osvě-
tové besedy na Michelce. Režie J. Novotný...“

➤ ... „duben byl normální a další měsíce bylo velmi teplé počasí, často
23 °C–30 °C. Neprší. Koncem srpna byla bouřka a kroupy a několik dní
pršelo. Teploty se střídají. Den dva je teplo a zase zima. Studený vítr.“

(text citace je bez pravopisných úprav)

Část ručně psaného úryvku z kroniky jsme nechali na závěr našeho „vyprávění“. Připravila: mk
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VáÏení ãtenáfii, obãané Psár a Dolních
Jirãan,

dostává se vám do ruky ãasopis Psársk˘
zpravodaj, dvoumûsíãník, vydávan˘
Obecním zastupitelstvem v Psárech. Jistû
jste si v‰imli, Ïe je vût‰í sv˘m obsahem neÏ
pfiede‰l˘ obãasník, kter˘ byl vÛbec prvním
souãasn˘m ãasopisem obce.

Pfiáli bychom si, aby jeho obsah byl
urãen v‰em ãtenáfiÛm, aby byl zajímav˘,
pestr˘ a aby byl vpravdû vá‰. KaÏdá
z generací by si v nûm mûla najít nûco pro
sebe. To je ov‰em podmínûno va‰ím
zájmem, va‰í spoluprací. Zkrátka, mûli
bychom tyto stránky vytváfiet spoleãnû. Na
vás, a jen na vás záleÏí, zda vedle rubrik
referujících o ãinnosti obecního zastupitel-
stva v ãele se starostou ing. Jifiím Janatou,
CSc., a o aktivitách spolkÛ, jeÏ v Psárech
a Dolních Jirãanech pÛsobí, budou do
obsahu dal‰ích ãísel ãasopisu zafiazeny
informace o ãinnosti i potfiebách ‰koly,
zahrádkáfiÛ, správy Policie âR, sportov-
ních klubÛ ãi dal‰í námûty. Spoleãnû
bychom se mûli zam˘‰let, co obec potfie-
buje a zda a jak lze toho dosáhnout, spo-
leãnû bychom mûli hledat cesty, jak lépe
hospodafiit, spoleãnû bychom také mûli
upozornit na pfiípadné nehospodárné
zacházení s obecním majetkem, na van-
dalství. Mûli bychom se nauãit vhodn˘mi
formami pfiipomínat a ptát se, pokud se
nám nûco nelíbí ãi máme-li pochybnosti
v rozhodnutích, jeÏ se t˘kají nás v‰ech.
Není to snadné. Nauãili jsme se v uplynu-
l˘ch desetiletích schovat se za hradbu lho-
stejnosti, ovládá nás i pfiirozen˘ strach
z pfiípadn˘ch represí – neblahé pozÛstatky
minulosti. „Nebát se a nekrást" razil heslo
T. G. Masaryk – jak moudrá to my‰lenka!

Psáry i Dolní Jirãany leÏí v pÛvabné
krajinû, do Prahy coby kamenem dohodil.
Záznamy obecní kroniky svûdãí o bohaté
historii obcí. Pro souãasnost je ov‰em
dÛleÏitûj‰í, zda a jak je zaji‰tûn pohodln˘
Ïivot, aby zde zÛstávaly mladé rodiny,
aby se tu rodily a vyrÛstaly dûti. V nich je
budoucnost obce. Sice to zní jako otfiepa-
ná fráze, ale je to tak. Jim musíme  spo-
leãnû pfiipravit takové podmínky Ïivota,
jaké jsou bûÏné v evropsk˘ch zemích na
západ od hranic na‰í republiky. Tedy
nejen úplnou technickou infrastrukturu,
ale i pohodlné dopravní spojení a dostup-
nost sluÏeb, obãanskou vybavenost, vyuÏi-
tí kulturní, sportovní, spoleãenské…

Od kvûtna leto‰ního roku je âeská
republika ãlensk˘m státem Evropské unie
a tfiebaÏe první volby poslancÛ do
Evropského parlamentu nás nechaly lho-
stejn˘mi, za pár let bychom mûli zazna-
menat zmûny k lep‰ímu.

VraÈme se v‰ak do souãasnosti a zab˘-
vejme se je‰tû chvíli obsahem tohoto ãaso-
pisu. V té zábavnûj‰í ãásti, urãené k oddy-
chu, bychom mohli zafiadit pfiíhody, které
vás a va‰i rodinu potkaly, tfieba i kreslen˘
humor, rady lékafiské, veterináfie, povídá-
ní o vitaminech ãi o bylinkách, anebo tfie-
ba i kfiíÏovku. MoÏností jak obohatit
obsah ãasopisu, kter˘ by mûl b˘t „vá‰“, je
témûfi nepfieberné mnoÏství.

Jakou tváfi by tedy mûl mít ãasopis, kte-
r˘ budete dostávat do sv˘ch schránek?
Budeme se snaÏit, aby byl obsaÏn˘, pûk-
n˘, ãtiv˘. CoÏ se nám bude dafiit, pokud
budeme obsah jednotliv˘ch ãísel pfiipravo-
vat nejen s obecním úfiadem, ale s vámi,
se v‰emi spoleãnû.

(red)

…a něco pr…a něco pr o zábao zába vuvu
Novera spol. s r.o.
Říčanská 431
252 42  Jesenice u Prahy
Tel.: 2419 311 52
Fax: 2419 300 14
e-mail: novera@novera.cz
www.novera.cz

Sklad Novera 
Stavebniny Libeň 137
252 41 Dolní Břežany  
Tel. + Fax: 2419 41 320

prodej cementu

střešní krytiny          stavební materiály

prodej hutních materiálů

zaji‰tûní rodinn˘ch domÛ na klíã

realitní, obchodní a stavební činnost

autodoprava po celém území âR

zajištění dopravy  – auto s hydraulickou rukou
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Ceny inzerce v časopisu (dvouměsíčník) 

PPPP SSSS ÁÁÁÁ RRRR SSSS KKKK ÝÝÝÝ     ZZZZ PPPP RRRR AAAA VVVV OOOO DDDD AAAA JJJJ
Formát ãernobíl˘ barevn˘

A 5 – 125 x 175 mm 1550 Kã 3850 Kã
1/2 A 5 – 125 x 85   mm 880 Kã 2200 Kã
1/4 A 5 – 152 x 40   mm 550 Kã 1500 Kã

60 x 85   mm
1/8 A 5 – 60 x 40   mm 330 Kã 830 Kã

Slevy pfii opakované inzerci: 3krát     –  10 %
vícekrát –  15 %

Inzerci objednejte na adrese:
Obecní úfiad Psáry, PraÏská 137, 252 44 Psáry, lze i faxem: 241 940 514
nebo e-mailem: info@psary.cz
Dotazy ohlednû inzerce, vãetnû grafického ztvárnûní a barevnosti poskytuje
Mgr. Monika Kábová na tel.: 606 310 655.

Psársk˘ zpravodaj: dvoumûsíãník
Roãník: 1, ã. 1/2004, ãerven
Vydává: Obec Psáry 

PraÏská 137, 252 44 Psáry
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7/04  22.06.2004 12:43  Stránka 32


