
SLOVO ÚVODEM
VáÏení a milí,
jak vidíte, ãas

neúprosnû odpoãítá-
vá den za dnem.
Polovina jarního
mûsíce bfiezna dává
tu‰it, Ïe sluníãko uÏ
pfiece jenom více hfie-
je a teplé poãasí je
nadosah. Také se
vám dostává do
rukou dal‰í ãíslo
Psárského zpravoda-
je. O ãem bude? 

StûÏejním ãlánkem z obce bude urãitû ãást, kte-
rá se t˘ká novû provozovaného sbûrného dvora
v Psárech. Místostarosta ing. Vladimír Kadefiábek
vás seznámí s jeho provozním fiádem. Na druhé
stranû obálky  najdete fotografie, které ukazují, jak
vypadá nová multikára zakoupená obcí, ale také
jak peãlivû je vedena evidence nádob jiÏ zmínûné-
ho sbûrného dvora. KaÏdá sbûrná nádoba má svo-
ji barvu, je na ní vyznaãeno, jak˘ odpad do ní pat-
fií. V nûkolika dal‰ích ãíslech se je‰tû budeme
vûnovat tfiídûní odpadu, napfiíklad jak nejlépe
zmen‰it plastové nádoby, jak tfiídit  atd. Tfiídíme-li
totiÏ poctivû jednotlivé odpady, ‰etfiíme kapsu nám
v‰em.  

Jak obec zhodnotila svoje finanãní náklady
v roce 2004, se dovíte v ãlánku starosty  ing. Jifií-
ho Janaty, CSc. âtení z obce pfiinese rovnûÏ zprá-
vy z matefiské a základní ‰koly. NezapomeÀte peã-
livû proãíst usnesení ze zastupitelstva, abyste mûli
pfiehled, co nového bylo, ãi nebylo projednáno
a schváleno.

V rozhovoru s paní Ivanou ·imkovou,  milovni-
cí knih, vás seznámíme s na‰í knihovnou a nejinak
tomu bude i v reportáÏi o ãtyfiech pofiádn˘ch chla-
pech, ktefií se nebojí vzít za práci. Dovedou pfie-
krásnû pracovat s kovem a vyrábûjí z nûj ty nejroz-
manitûj‰í vûci.

Ráda bych  popfiála mnoho zdraví v‰em Jose-
fÛm, ale i Pepiãkám, bez nichÏ si  bfiezen uÏ ani
neumíme  pfiedstavit. Jméno Josef se u nás objevi-
lo jako kfiestní jméno aÏ poãátkem 16. století
a teprve papeÏ ¤ehofi XV. zasvûtil JosefÛm sváteã-
ní den – 19. bfiezen. Od toho dne u nás rozezpíva-
ní Pepíci poskakují na vratk˘ch noÏkách ulicemi
a s rozãep˘fienou hlavou dávají zcela  jistû najevo,
Ïe blíÏící se jaro – 21. bfiezen – je nadosah. Je den
rovnodennosti a vítáme v‰echno Ïivé. Spisovatel
Ondfiej Neff se vyjádfiil o bfieznu zcela pfiesnû:
„Zajíci zaãínají s námluvami v pfiírodû a jinak
klidní a pla‰í tvorové své partnerky na dÛkaz
náklonnosti pfiedev‰ím pohlavkují, aÏ srst lítá,
a druÏky oplácejí s vervou amazonek. Tempera-

mentní láska trvá pár dnÛ. Pak padne poslední
facka a je po citech. A v kvûtnu se pak narodí
spousta nov˘ch zajíãkÛ.“  Mám zato, Ïe jaro je
v tûchto nûkolika vûtách bravurnû vystiÏeno. 

Právû na bfiezen pfiipadnou letos také Veliko-
noce, coÏ zajisté napoví obálka Zpravodaje a dal-
‰í dûtské obrázky, vãetnû pûkn˘ch koãiãek. I ony
patfií k jaru. Dûkuji v‰em dûtem ze základní ‰koly
a ‰koly matefiské. Neustále pí‰í a posílají kresby
a básniãky. Pi‰te dál, postupnû budeme otiskovat
v‰echny va‰e práce.

Také masopustní karneval se vydafiil jak
v obci, tak u dûtí, o tom ostatnû hovofií fotografie
v ãasopisu.

Na závûr mi dovolte pfiipomenout, jak to vlast-
nû s tûmi Velikonocemi je. Symbolem v‰ech svátkÛ
je slunce. Velikonoãní nedûle, oslava JeÏí‰ova
vzkfií‰ení, pfiipadá na první nedûli po prvním jar-
ním úplÀku. Odchod zimy a pfiíchod jara se osla-
voval masopustními obfiady uÏ v dávné minulosti,
první zmínky sahají do poãátku 13. století. Po
dlouhém v˘voji se z masopustu stala lidová zába-
va, po níÏ následoval pÛst trvající ‰est t˘dnÛ pfied
velikonoãní nedûlí. KaÏdá postní nedûle je pojme-
nována a vrcholí Kvûtnou. Poslední nedûle Smrt-
ná a Kvûtná spl˘vají v jedin˘  celek, v symbolické
vyná‰ení smrti, která znamenala nepohodu, nemo-
ci i zimu. Vyná‰ení smrti je nejstar‰í jarní obfiad
v ãesk˘ch lidov˘ch zvyklostech. RÛzné kraje tento
obfiad rÛznû pojmenovaly, ale faktem zÛstalo, Ïe
panák ze slámy obleãen do Ïensk˘ch nebo muÏ-
sk˘ch ‰atÛ byl zdoben˘ hluch˘mi pfiedmûty (sko-
fiápky vyfouknut˘ch vajec, prázdné ulity…)
a „smrt“ byla nesena v prÛvodu pfies celou vesni-
ci, aby byla v potoce ãi rybníku utopena hozením
do vody, nebo na bfiehu spálena. Jen tak mohlo zlo
odejít. Po Kvûtné nedûli následovalo velikonoãní
pondûlí a úter˘ s obyãejem „pomlázkou“.  Mladé
vrbové stoãené nebo spletené pruty nosí sílu
a mají  omlazovací úãinek. Za tato „omlazování“
platila dûvãata chlapcÛm dárkem – nejãastûji bar-
ven˘mi vejci. K tûmto obfiadÛm nechybûly mazan-
ce, jidá‰e, nakynuté peãivo  - symbol opût napuãe-
né jarní pfiírody.

Je dobfie, Ïe v Psárech a Dolních Jirãanech se
opût zaãínají objevovat dávné tradice, které osla-
vovali na‰i pfiedkové. Jsou nám velmi blízké,
neboÈ urãují  mentalitu a cítûní na‰eho národa.

A nebojte se,  rébusy a kfiíÏovky jsou tu opût
pro vás.

UÏijte si Velikonoc, bohaté pomlázky i dobrého
mazance. Doma s láskou upeãen˘ je urãitû ten nej-
lep‰í.  Pánové a kluci, doufám, Ïe jste nezapomnû-
li, jak se plete taková pofiádná pomlázka!  

Va‰e Monika Kábová
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 1-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 31. ledna 2005 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 1/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty J. Janaty o uzavfiení úvûrové
smlouvy s âeskou spofiitelnou, a.s, OP Praha
2 a zaloÏení bankovních úãtÛ.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 2/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty J. Janaty o prÛbûhu jednání
se SFÎP.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 3/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty J. Janaty o prÛbûhu soudních
jednání ve vûci v˘povûdí z nájmu bytÛ v
domech na ·tûdfiíku.
II. Souhlasí:
S podáním nov˘ch Ïalob v pfiípadech, které
nebyly podány na v‰echny oprávnûné osoby.
III. Ukládá:
Starostovi J. Janatovi vypracovat návrhy
smluv o narovnání s nájemníky ve v˘povûdi,
ktefií pfiistoupí na návrh dohody od obce.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 4/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:

Informaci J. Janaty o prÛbûhu jednání s fir-
mou V‰eobecná stavební spoleãnost
a RNDr. Kotíkem.
II. Schvaluje:
Uzavfiení dohody o narovnání se stavebníky
v lokalitû U Studny v Dolních Jirãanech –
Vojtek-Vojtková, Kopeck˘-Kopecká.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 5/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S udûlením v˘jimky ze stavební uzávûry
ã. 1/2004 (lokalita U Studny) u pozemkÛ,
kde byla schválena dohoda o narovnání.
II. Ukládá:
Tajemnici L. Kubalo‰ové pfiípravu dopisu sta-
vebníkÛm a Stavebnímu úfiadu Jesenice do 4.
2. 2005.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 6/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje:
Uzavfiení kupní smlouvy na pozemek parc.ã.
110/26 v k.ú. Dolní Jirãany - orná pÛda
o celkové v˘mûfie 2502 m2 od Pfiibylov˘ch
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 7/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu PhDr. B. Talába o v˘‰i mûsíãního pfií-
spûvku 580 Kã stanoveného fieditelkou Z·
a M· na ãásteãnou úhradu neinvestiãních
nákladÛ matefiské ‰koly pro ‰kolní rok
2005/2006 s platností od 1. 2. 2005.
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ZE ZASTUPITELSTVA
II. Schvaluje:
Znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2005,
která ru‰í OZV ã. 18/2004 - o stanovení
v˘‰e pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinves-
tiãních nákladÛ matefisk˘ch ‰kol.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 8/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy o smlouvû budoucí na
zfiízení vûcného bfiemene na pozemku
parc.ã. 1077 v k. ú. Psáry pro âesk˘ Tele-
com, a.s. 
II. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 9/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy o smlouvû budoucí na
zfiízení vûcného bfiemene na pozemku
parc.ã. 465 / 31 v k. ú. Dolní Jirãany pro
âesk˘ Telecom, a.s. 
II. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 10/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením dohody o zapoãtení pohledá-
vek s AK Hrudka, Hornová, ¤ípa a spol. 
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této dohody.
Pro: 9

Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 11/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S umístûním reklamních tabulí spoleãnosti
Gaudí a spoleãnosti Landor na pozemcích
v majetku obce. Umístûní je uvedeno v Ïá-
dostech.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 12/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje:
Název ulice „Na Mokfiinách“ v k. ú. Psáry.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 13/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Neschvaluje:
Pfievzetí pozemkÛ v komerãní zónû k. ú. Dol-
ní Jirãany od spoleãnosti OPTREAL do majet-
ku a správy obce. 
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 14/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
Na základû zákona 256/2001 Sb., zákona
o pohfiebnictví, s proplacením sociálního
pohfibu. 
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 15/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje:
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ZE ZASTUPITELSTVA
Právní zastupování obce právníky z EPS ve
vûci vedení dálnice D3.
II. Povûfiuje: 
Starostu J. Janatu zadáním právního posud-
ku na vzniklou situaci, kdy bude obci Psáry
omezován v˘kon samosprávy v pfiípadû
schválení dálnice D3 procházející obcí
v rámci ÚP VÚC.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 16/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
II. Neschvaluje: 
Uzavfiení smlouvy o smlouvû budoucí smûnné
s Pozemkov˘m fondem (arcibiskupstvím
praÏsk˘m) na pozemek parc.ã 621/4 v k.ú.
Dolní Jirãany. 
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 17/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením dohody s Mrázov˘mi a âern˘-
mi o odkupu kanalizace za cenu 24.851,- Kã. 
II. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka pfiípravou této
dohody do 11. 2. 2005.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 18/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S podpisem Uznání závazku obce vÛãi SSÎ
ve v˘‰i 2,600.096,10 Kã.
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem tohoto uznání
závazku.
Pro: 9
Proti: 0

ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 19/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje:
Znûní stanov Spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch
jednotek. 
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu a tajemnici L. Kubalo‰ovou
projednáním stanov s vlastníky bytov˘ch
jednotek v nástavbách na domech ãp. 149,
150, 151, 152, 153, 154 (sídli‰tû ·tûdfiík).
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 20/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Revokuje:
Znûní vyhlá‰ky ã. 26/2004 – mûní ãlánek 6
v ãásti tfietí – Závûreãná ustanovení.
II. Schvaluje:
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2005.
III. Ukládá:
Tajemnici L. Kubalo‰ové zaslat platné znûní
vyhlá‰ky SÚ Jesenice a Krajskému úfiadu
Stfiedoãeského kraje – ÚS¤.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 21/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu odesláním dopisu na MF
âR ve vûci opakovan˘ch nafiãení obce Psáry
prostfiednictvím e-mailové adresy MF âR.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 22/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu vznesením dotazu k Fi-
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ZE ZASTUPITELSTVA
nanãní policii, zda není vzneseno obvinûní ve
vûci fiktivní pÛjãky mezi stavební firmou
a obcí.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 23/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
Se zastupováním obce AK Hrudka, Hornová,
¤ípa a spol. v jednáních a p. Purmanem.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 24/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Schvaluje:
Proplacení faktur dle pfiiloÏeného seznamu.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

USNESENÍ ã. 25/1-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy s Nadaãním fondem
tfietího tisíciletí o poskytnutí nadaãního pfií-
spûvku ve v˘‰i 500.000,. Kã.
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrÏel se: 0

Usnesení ã. 2-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 28. února 2005 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 26/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí
Zprávu starosty J. Janaty o prÛbûhu a v˘sled-
cích jednání se SFÎP.

USNESENÍ ã. 27/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Zamítá:
Îádost ing. Ivana Bílého o vrácení ãásti
poplatku za komunální odpad za rok 2003.
Îádost  byla adresována zastupitelstvu obce.
II. Zamítá: 
Îádost ing. Ivana Bílého o opravu informace,
Ïe „díky dlouhodobé aktivitû jednoho z maji-
telÛ rekreaãní nemovitosti byla obec nucena
zru‰it ustanovení o sníÏení poplatku pro oso-
by pobírající starobní nebo invalidní
dÛchod“. Îádost byla adresována zastupitel-
stvu obce.
III. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu a tajemnici L. Kubalo‰ovou
pfiípravou odpovûdí.
IV. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu pfiedáním dopisÛ adreso-
van˘ch zastupitelstvu a obecnímu úfiadu AK
Hrudka, ¤ípa, Hornová a spol. s cílem zváÏit
moÏné právní kroky.

USNESENÍ ã. 28/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí: 
S navrhovan˘m vzhledem cykloturistického
centra a trasami vedení cyklostezek, s podá-
ním Ïádosti tohoto projektu do programu
SROP a v pfiípadû úspû‰né aplikace se spolu-
financováním projektu aÏ do v˘‰e 25 %,
maximálnû do v˘‰e pfiíspûvku obce
10.000.000,- Kã pfii ãerpání rozloÏeném do
dvou let.
II. Schvaluje: 
Smlouvy s firmou DIP na projekt pro územní
rozhodnutí na cyklostezky, smlouvu s firmou
Prisvich na inÏen˘ring a smlouvu s Martinem
Pfiíhodou na vypracování pfiihlá‰ky a doku-
mentace k pfiihlá‰ce do programu SROP. 
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ZE ZASTUPITELSTVA
III. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 29/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje: 
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2005 o sta-
novení podmínek pro pofiádání, prÛbûh
a ukonãení vefiejnosti pfiístupn˘ch taneãních
zábav, diskoték a jin˘ch kulturních podnikÛ
k zaji‰tûní vefiejného pofiádku.

USNESENÍ ã. 30/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
Se zadáním vypracování geometrického plá-
nu, kter˘m se oddûlí cesta na pozemcích
parc.ã. 557/3 a 569 v k.ú. Psáry vedoucí
k ãerpací stanici a k obecním zdrojÛm pitné
vody.
II. Povûfiuje:
Tajemnici L. Kubalo‰ovou zadáním vypraco-
vání GP.

USNESENÍ ã. 31/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S nákupem jednoho ãerpadla pro pfieãerpá-
vací stanici spla‰kÛ Psáry za cenu do
100.000,- Kã.

USNESENÍ ã. 32/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Souhlasí:
S pfiípravou dohody o narovnání s p. PaÏou-
tem.
II. Povûfiuje:
Ing. J. Krejãího pfiípravou a projednáním této
dohody.

USNESENÍ ã. 33/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:

Se zámûrem prodat ãást pozemku parc. ã.
40 k. ú. Psáry, v pfiípadû, Ïe bude zaji‰tûn
prÛchod do lokality Mu‰ka.
II. Povûfiuje:
Tajemnici L. Kubalo‰ovou pfiípravou zámûru
na prodej ãásti tohoto pozemku a zaji‰tûním
GP.

USNESENÍ ã. 34/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smluv o smlouvách budoucích na
zfiízení vûcného bfiemene na pozemky, na kte-
r˘ch budou vybudovány hlavní vodovodní,
kanalizaãní a plynovodní fiady dle projektÛ
zhotoven˘ch Ing. Pytelkou v roce 2005 a zada-
n˘ch obcí. Jednorázová platba vlastníkÛm
pozemkÛ je 200 Kã za kaÏdé vûcné bfiemeno.
II. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 35/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy o zfiízení vûcného bfie-
mene na vedení de‰Èové kanalizace pfies
pozemek parc. ã. 465/92 k. ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje:
Tajemnici L. Kubalo‰ovou pfiípravou této
smlouvy a starostu J. Janatu jejím podpisem.

USNESENÍ ã. 36/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S dûlením pozemku parc.ã. 465/55 v k. ú.
Dolní Jirãany  (je zde umístûna obecní TS).

USNESENÍ ã. 37/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
Se zámûrem prodat pozemky parc.ã. 697
(641m2), 698 (119m2), 700 (264m2) – cesta
TONDACH.
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USNESENÍ ã. 38/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením mimosoudní dohody s firmou
Franti‰ek ·lehofer a uhrazením dluÏné ãástky
74.403,- Kã. 
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této dohody.

USNESENÍ ã. 39/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu místostarosty J. Vrby o jednání se
zástupci policejního prezidia o moÏnostech
dopravního znaãení komunikace 105/II. 
II. Povûfiuje:
Tajemnici L. Kubalo‰ovou projednáním toho-
to návrhu s odborem dopravy MÚ âerno‰ice.
USNESENÍ ã. 40/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S v˘sledkem inventur za rok 2004.

USNESENÍ ã. 41/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S proplacením faktur pí DoleÏalové za úklid
v roce 2004 a ukonãením smluvního vztahu
mezi ní a obcí.

USNESENÍ ã. 42/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje: 
Znûní zadání posudku k pfiípadu kolize ÚP
obce a ÚP VÚC ve vûci D3.
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu dohodnutím podmínek pro
vypracování posudku s AK Gerloch.

USNESENÍ ã. 43/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S proplacením faktur dle pfiiloÏeného sezna-
mu.

USNESENÍ ã. 44/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S poji‰tûním stfiech domÛ na sídli‰ti ·tûdfiík
ãp. 149, 150, 151, 152, 153, 154.

USNESENÍ ã. 45/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S 1. zmûnou rozpoãtu na rok 2005.

USNESENÍ ã. 46/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty J. Janaty o zaloÏení Svazku
obcí pro dopravu v praÏském jiÏním regionu.
Obec je jedním ze zakládajících ãlenÛ
a zároveÀ je zástupce obce ãlenem rady
Svazku.

USNESENÍ ã. 47/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy o spolupráci s FAVIA
za cenu 60,- Kã/m2. 
II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této dohody.

USNESENÍ ã. 48/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. OpravÀuje:   
Starostu pro rok 2005 k moÏnosti udûlovat
mimofiádnou odmûnu uvolnûnému místosta-
rostovi ing. Kadefiábkovi, a to ãtvrtletnû,
pokud její v˘‰e nepfiesáhne ãástku 20 000
Kã.

USNESENÍ ã. 49/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí:
Se Ïádostí o udûlení souhlasu k povolení ãer-
pání finanãních rezerv na provedení rekulti-
vace v ãásti dob˘vacího prostoru Dolní Jirãa-
ny firmû Tondach âR. 

ZE ZASTUPITELSTVA



Z OBCE

Každý ví, že naše obec má dluhy. Mož-
ná se divíte, proč jsme tedy během dvou
let investovali tak vysoké částky.  Vysvět-
lení je docela prosté: Pokud  dostaneme
dotace od státu, jedná se o tzv. účelové
prostředky, které musíme  použít k nějaké-
mu konkrétnímu účelu. V předloňském
roce se například jednalo o výstavbu čis-
tičky odpadních vod. Dále si musíme uvě-
domit, že jsme rovněž spláceli investice,
které se sice uskutečnily již před mnoha
lety, ale  nebyly tehdy  uhrazeny. Nynější
platba za tyto dávné akce se tedy účetně
projeví jako investice. Poslední zdrojem
investic jsou  - a to se  týká až roku 2004 –
jpříspěvky na rozvoj infrastruktury obce
od investorů a od sponzorů v hodnotě
zhruba 12 milionů korun. Takovéto peníze
jsou opět účelově dány na rozvoj obce,
a nelze je tedy použít jinak. 

Mám za to, že přestože  má obec problé-
my s dluhy, nemůže stagnovat a nic v obci
neřešit  několik let, jen aby se splatily dlu-
hy. To prostě nejde. Peníze se snažíme  roz-

vrhnout a potom uskutečnit takové investi-
ce, které  jsou nutné a pro obec potřebné.
Tak například: Bez vybudování vodojemu
na Vysoké byla neudržitelná situace
v dodávce vody zejména v oblasti Psár Pod
Vápenkou. Ale bez vodojemu by v budouc-
nu nebylo možno připojovat na vodovod
ani domy ze staré zástavby v místech s kri-
tickým úbytkem spodních vod, např.
v oblasti Vápenky. S takovou investicí nel-
ze otálet ani v zadlužené obci. O nutnosti
rekonstrukce a zvýšení kapacity dříve špat-
ně fungující čističky odpadních vod ani
nemluvě. Jestliže v obci přibývají noví
a noví obyvatelé, a tedy i děti, nelze nerea-
govat pokud jde o kapacitu školy, školky
i družiny. Tím spíš, že naše děti nám
v Jesenici do školy nevezmou. Ne proto, že
by nás neměli rádi, ale prostě nemají místo
ani pro svoje. Chtěli jsme dokončit chodní-
ky, mj. i proto, aby mohly být vyznačeny
přechody na nebezpečné hlavní silnici po
celé délce jejího průchodu obcí. 

Znovu opakuji, že nejen investujeme,
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Investice v obci v letech
2003-2004

Nechce se tomu věřit, ale během dvouletého hospodaření jsme v obci uskutečnili
investice v hodnotě za více než 52 miliony korun.

USNESENÍ ã. 50/2-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka a V. Nováka
k jednání a pfiípravû dohody s p. Uhrem na
v˘kup (v˘mûnu) pozemkÛ pod âOV.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãí-
selné fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované
usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení
pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osob-
ních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ.“



Z OBCE
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Na  zastupitelstvu se sešli občané, aby
se dozvěděli, jak to vlastně s přestavbou
mateřské školy vypadá.  Báli se vyvýšené
střechy, ale projekt na „školku“ je v sou-
časné době ve fázi přípravy. Nejdříve
samozřejmě chceme jednat s lidmi, kteří

v bezprostřední blízkosti školky bydlí.
Mají obavy, že mírné zvýšení „školky“ by
jim zastínilo obydlí. Tvar budovy, jakési
krabice, je potřeba s citem změnit a navý-
šit kapacitu mateřské školy ze stávajících
zhruba 50 míst na  80-85 míst.

Rekonstrukce mateřské školy

ale samozřejmě splácíme postupně staré,
velmi staré  dluhy – ale na toto téma si
budeme povídat příště.

Pro srovnání s 52 miliony proinvesto-
vanými v letech 2003-2004: Veškeré příj-
my obce v roce 2002 byly 21, 7 mil. korun,
investovalo se z toho jen minimálně, jak si
jistě dobře pamatujete. (Navíc se za to
málo ani neplatilo). 

Rozdíly -  různé zdroje investic: 
1. V roce 2003 dominovala investicím

zcela jasně rekonstrukce ČOV (28,5 mil.
Kč, včetně projektu), zbytek byl převážně
úhradou dřívějších obcí nezaplacených
investic.

2. V roce 2004 naproti tomu šlo o mno-
ho menších pro obci  roztroušených inves-
tic.

Hlavní investice v roce 2004

– vodojem Vápenka (kolaudace leden
2005) 7,7 mil. Kč
(z toho 5 mil. Kč jako dar od Nadace
Naděje třetího tisíciletí)

– výstavba chodníků 2,6 mil. Kč
(+ část dokončených chodníků byla
vybudována svépomocí, což se v rozpo-
čtu nepromítá jako investice, ale jen
jako náklady na materiál)

– výstavba veřejného osvětlení
1, 5 mil. Kč

– výstavba komunikace (Psáry k chatové
oblasti) 2,0 mil. Kč
(plně sponzorováno)

– dostavba ČOV 1,9 mil. Kč
– výstavba sběrného dvora 1,35 mil. Kč

(z toho 950 tis. Kč dotace) 
– rozšíření družiny ZŠ a nová učebna        

830 tis. Kč
(z toho 160 tis. Kč dotace)

– střecha ZŠ – doplatek 430 tis. Kč
– rekonstrukce Obecního úřadu

660 tis. Kč
– WI-FI (Internet v obci) a kamerový

systém 470 tis. Kč
– další menší položky, kromě chodníků

i další akce budované svépomocí, tj.
bez investičních prostředků, například
sociální zařízení v ZŠ atd.

Také v roce 2004 byl vynaložen více
než 1 mil. Kč na splácení starých (někdy
i velmi starých) doložitelných investičních
akcí (výstavba inženýrských sítí, plynofi-
kace ZŠ, další 1,2 mil. Kč šlo na vypořá-
dání se stavebníky v lokalitě U Studny).

Rovněž na roky 2005 a další zbývá hra-
dit některé doložené investice, leckdy
i z „dávné“ historie. Například zbývá
uhradit výstavbu úseku hlavní silnice nad
inženýrskými sítěmi z roku 1997 (!).

Obec bude i v tomto roce usilovat o zís-
kání dotačních titulů, které by souhrnně
řešily několik palčivých problémů (absen-
ce prostor ke konání veřejných akcí
společenských a sportovních, výstavba
cyklostezek a chodníků, budování infra-
struktury.

Ing. Jifií Janata, CSc., starosta obce



Z OBCE
V současné době se v Psárech a Dol-

ních Jirčanech narodí kolem 30 dětí roč-
ně a z toho je patrné, že mateřská škola
bude při současné kapacitě  50 dětí
v budoucnu nedostačující. Tam, kde lidé
staví rodinné domky, stále bude dětí při-
bývat. Ještě dodáváme, že i v budoucnu
nás dle územního plánu přijatého před
funkčním obdobím současného zastupi-
telstva čeká bouřlivý rozvoj nových loka-

lit pro bydlení. Jen v souvislém pásu nad
Dolními Jirčany mezi hlavní silnicí
II/105 a Horními Jirčany je zhruba 200
stavebních parcel, přibude zde tedy
během pár příštích let více než 500
nových občanů. A staví se samozřejmě
i jinde. Třítisícovou hranici přihlášených
obyvatel překročíme někdy v letech
2007-2008. O nepřihlášených nemluvě,
s těmi je nás ke třem tisícovkám už teď.
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Velmi dlouhou dobu jsme usilovali
o přechody pro chodce na hlavní silnici,
hlavně proto  byly vybudovány i chodníky
– což je chvályhodné. 

„Pokud bych v‰ak chtûl zmapovat na‰e
tfii pfiechody od kostela ke ·tûdfiíku,“ říká
starosta, „logicky bych uvaÏoval, Ïe jsou
o pár desítek metrÛ jinde, neÏ jsou potfie-
ba. A pak nastává situace, Ïe je lidé nevy-
uÏívají, jak by mûli, protoÏe je právû na
vzniklém místû nepotfiebují, a pfiecházejí
stejnû jinde. Nicménû v˘stavba pfiechodÛ
není jen vûcí obce. Museli jsme je vybudo-
vat v místech pfiesnû dan˘ch úfiady a poli-
cií, bohuÏel tak trochu v rozporu se zdra-
v˘m rozumem. Místa jsou jak˘msi
v˘sledkem neústupnosti zásad a pfiedpisÛ,
které dotyãné úfiady mají. BohuÏel, je to

tak. Nedávno byla za nepfiehlednou zatáã-
kou u kostela v Dolních Jirãanech osob-
ním automobilem sraÏena star‰í chodkynû,
tentokrát nedo‰lo k nejhor‰ímu. Buìte pro-
to vnímaví a dávejte velk˘ pozor, aÏ bude-
te pfiecházet silnici. Îivot máme jen
jeden.“

Buďte opatrní na přechodech

Nová multikára

Vzhledem k tomu, že se nám v letošním
roce navýšil počet místních komunikací,
bylo nutné vyřešit problém nejen s odklí-
zením sněhu. V prvé řadě jsme k malé
sekačce přikoupili shrnovací radlici na
sníh, a tu jsme pak použili k úklidu sněhu
na chodnících. Dále jsme už v listopadu

loňského roku zakoupili formou čtyřletého
leasingu novou multikáru FUMO, včetně
shrnovací radlice a posypového zařízení.
Nechtěli jsme nějaká provizorní zařízení,
tak jsme se rozhodli k tomuto kompletní-
mu řešení. Pořizovací cena byla kolem
dvou milionů korun.

Posypové zařízení má výhodu v pravi-
delném rozhozu, na rozdíl od dříve ručně

Sněhu bylo letos dost
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rozhazovaného posypu. Sypeme drceným
kamenivem, protože posyp pískem ucpává
kanalizaci. Všechny náklady na odklízení
sněhu a na zakoupení drceného kameniva
jsou hrazeny obcí.

Přestože tedy máme v současné době
dvě multikáry, s úklidem sněhu pomohli
ještě místní lidé. Třeba tím, že odházeli
nahromaděný sníh ve slepé uličce, který
vznikl právě nahrnutím multikárou. Vždyť
v únoru napadlo za jeden den více než

15 cm sněhu. Našli se také občané, kteří
odklízeli sníh i před svými domky. 

Přestože stála tato investice hodně peněz,
rozhodně se vyplatí. Multikára není jen na
odklízení sněhu. Celoročně je využívána ke
sběru a následnému svozu odpadů (pytlů)
od chat. Mnoho chatařů zde stále více pobý-
vá i přes zimu a nová multikára, s předním
i zadním náhonem, terény lépe zdolá. 

ing. Vladimír Kadefiábek
místostarosta
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pravidla, svůj provozní řád, ale i svoji oteví-
rací dobu a  proškolené pracovníky. Jde zde
především o bezpečnost, například při mani-
pulaci s nebezpečnými látkami. Z tohoto
důvodu je také sběrný dvůr zabezpečený
a hlídaný i mimo pracovní dobu.

Lze sem odkládat také nebezpečné
odpady?

Určené druhy ano. U každého takového
odpadu je tzv. identifikační list nebezpečné-
ho odpadu, na kterém je napsáno, co je z hle-
diska bezpečnosti práce potřeba udělat při
odevzdání nebezpečného odpadu, čeho se
vyvarovat a jak zajistit v případě úrazu rych-
lou pomoc i rychlé odstranění závady. 

Budou občané vědět, kam mají ve dvo-
ře jednotlivý odpad odkládat?

Samozřejmě. Všechny nádoby jsou nade-
psané, ale rovněž pracovníci sběrného dvora
poradí. Například zářivky a výbojky jsou
uskladněné v kovovém kontejneru, který je
určený jen a jen pro tento materiál. A třeba
baterie a akumulátory se zase přechovávají
v plastovém 700litrovém boxu, který je
svým tvarem přizpůsoben k manipulaci se
zdvižným vozíkem. Některé nádoby mají
dvojité nepropustné dno, to je zase určeno
nebezpečným látkám, jako kyseliny, louhy,
rozpouštědla atd. Za pomoci pracovníků
obsluhy najdou občané vše snadno a rychle.

Všechno stojí peníze, proto by si obča-
né měli uvědomit, jak důležité je třídění

Sběrný dvůr
Stabilní sběrný dvůr slouží ke sběru,

shromažďování a třídění oddělených slo-
žek komunálního odpadu od občanů i cha-
tařů obce Psáry. Jednotlivé druhy pracov-
ník sběrného dvora při příjmu zváží na váze,
která je součástí tohoto sběrného dvora,
a zapíše příslušnou hmotnost do připrave-
ných evidenčních listů. Maximální množství
skladovaného odpadu je 30 tun. V případě
naplnění určených nádob pro jednotlivé dru-
hy odpadů odváží se odpad k likvidaci. 

Sběrný dvůr má na starosti místostarosta
obce ing. Vladimír Kadeřábek.

Kdy jste sběrný dvůr otevřeli veřejnos-
ti?

Sběrný dvůr jsme kolaudovali loňského
roku 31. prosince. Byl to takový dárek
k novému roku pro všechny „platiče odpadů
na rok 2005“. Od 19. ledna 2005 je zcela
funkční. 

Kdo může do sběrného dvora odevzdá-
vat odpad?

Všichni občané, ale také naši chataři, kte-
ří se prokážou zaplacením „odpadů“ na rok
2005, mohou v určené dny – ve středu od
15.00-18.00 hodin a v sobotu od 9.00 –
13.00 hodin – odevzdat řádem určený sběr
v tomto dvoře. Právě s otevírací sobotní
dobou jsme mysleli i na chataře. (V přilože-
ném seznamu, který najdete na konci článku,
se dozvíte, co můžete ve sběrném dvoru
odkládat.) Sběrný dvůr má přesně stanovená
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odpadu. Například není bez zajímavosti,
že pokud se plastová lahev zmáčkne (stačí
mírně povolit víčko a sešlápnout na zemi
nohou), vejde se jich zaručeně více do
nádoby, odvoz kontejneru na plasty není
tak častý, a tím se ušetří peníze. Nám
všem.  Ušetřené peníze se dají využít zase
jinak a lépe.

Seznam odpadů, kterým je tento 
sběrný dvůr určen: 

Pneumatiky – směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel, tašek (v menším
množství) – papír a lepenka – sklo – roz-
pouštědla – kyseliny – fotochemikálie –
zářivky a jiné odpady obsahující rtuť –
vyřazená zařízení obsahující chlorofluo-
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rouhlovodíky – olej a tuk – barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
– jiná nepoužitá léčiva – baterie a akumu-
látory – vyřazené elektrické a elektronic-
ké zařízení obsahující nebezpečné látky –
plasty – kovy – biologicky rozložitelný
odpad, směsný komunální odpad –
objemný odpad.

Pokud by si někdo nevěděl rady,
podrobnou informaci najde na vývěsné
tabuli, která je umístěna u sběrného dvo-
ra, nebo se může obrátit na jeho proškole-
né pracovníky.

mk

Fotografie ke sbûrnému dvoru najdete
na 2. stranû obálky

Změny v mateřské škole
Výše školného

Na základě vyhlášky o předškolním
vzdělávání ze dne 29. 12. 2004, podle § 6,
o úplatě školného za předškolní vzdělávání
v mateřské škole, kterou zřizuje obec, je
výše školného od 1. 2. 2005 do 31. 8. 2005
stanovena na částku 580 Kč /měsíc. Toto se
týká všech dětí, které budou do mateřské
školy docházet, přitom nezáleží na tom, po
jakou dobu budou v mateřské škole pobývat.
Pokud tedy někdo bude chodit do „školky“
pouze 3x týdně, tato částka zůstává stejná.

Zápis do MŠ na školní rok 2005 / 2006 
se koná v budově stávající Mateřské ško-

ly na Štědříku v Psárech  dne 30. 3. 2005 od
13 do 18 hodin.

Rodiče, vezměte s sebou rodný list a zdra-
votní průkaz dítěte. Při  zápisu obdržíte při-
hlášku, kterou řádně vyplníte a do 3 týdnů
odevzdáte do mateřské školy.

Kritéria přijmutí dítěte do MŠ:
Přijímají se děti s trvalým pobytem obou

zákonných zástupců a přijímaného dítěte
v obcích Dolní Jirčany, Psáry.

Přednostně se přijímají děti:
- které v následujícím roce dovrší věk pro

povinnou školní docházku podle vyhláš-
ky č. 14 ze dne 29. 12. 2005, zákona
č. 561/2004,

- rodiče (zákonného zástupce) samoživitele
žijícího s dítětem osamoceně, rodič před-
loží potvrzení o zaměstnání nebo výkonu
jiné výdělečné činnosti,

- rodičů (zákonných zástupců), kteří jsou
oba v pracovním poměru nebo samostat-
ně podnikají

- zaměstnanců Základní školy  a Mateřské
školy Psáry.

Nové vysvědčení
Jak jste si mohli všimnout, prvňáci dosta-

li letos pololetní vysvědčení s ohodnocením
každého předmětu zvlášť.  Poprvé na
vysvědčení nebyla jen jedna velká jednička.
Někteří byli s touto změnou velmi spokojeni,
jiní by raději  měli tu obrovskou jedničku
přes celou stránku. Jak je vidět, školská sou-
stava se stále mění. Zda k lepšímu, či horší-
mu, o tom rozhodne pouze čas.

PaedDr. Ivana Piskáãková

Z obce pokraãujeme na str. 16.
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V Psárech, v budově Obecního úřa-
du, sídlí knihovna, která je čtenářům
a čtenářkám otevřena dvakrát  týdně:
v úterý od 13–17 hod. a ve čtvrtek od
16–20 hod. bez rozdílu věku. „I přestože
jsou v dnešní době plné techniky moder-
ní především počítače a dalo by se říci,
že děti surfují spíše po internetu, do kni-
hovny se lidé stále  vracejí.  To potěší,“
říká zdejší knihovnice Ivana Šimková.
Netají se tím, že jí jsou knihy velmi blíz-
ké a o každé z nich hovoří s láskou.

Francouzský spisovatel Antoine de
Saint-Exupéry, žijící v první polovině 20.
století a známý především knížkou Malý
princ, ve svém díle prohlásil: „âlovûk pfie-
ce nemÛÏe trvale Ïít z ledniãek, politiky,
financí a kfiíÏovek. âlovûk to prostû nemÛ-
Ïe. âlovûk pfiece nemÛÏe Ïít bez básní, bez
barev, bez lásky.“  Na jakousi jednotnou
linku neopomenul postavit vedle ledničky
také básně. Básně a próza -  bez nich se
neobejdeme. Nikdo. 

Kdyby se před paní Šimkovou otevřela
pomyslná brána s pokladem knih, ani jedi-
ná by jí neunikla, do „své“ knihovny by je
totiž vzala všechny. Každá kvalitní knížka
má cosi tajemného a je plna moudra.
I když ono moudro si většinou uvědomuje-
me později, s odstupem času.

Paní Šimková, prozraďte, kdy zde
lidé začali chodit do knihovny.

To už je docela pár let zpátky. Knihov-
na jako středisková začala v této budově
fungovat  před necelými třiceti lety, ale už
před ní byla knihovna v Psárech na návsi
nad hospodou U Merglů. Také paní Léblo-
vá,  jež měla  na starosti kroniku (z které
vám citujeme), byla knihovnicí. V roce
1976  byla slavnostně otevřena Středisko-
vá knihovna. Středisková proto, že naku-

povala a zpracovávala knihy a metodicky
vedla knihovny v okolních vesnicích –
Libři, Libni, Klárově, Ohrobci a Zvoli.

Knihovna však potřebuje stále nové
„přírůstky“, jak se knihy doplňovaly?

Dříve  probíhal tzv. centrálním nákup,
což určitě mělo něco do sebe. Dostali jsme
seznam knih a finační částku, za kterou
jsme mohli knihy nakoupit. Později jsem už
nakupovala knihy podle vlastního výběru,
a především podle finančních prostředků
určených každoročně pro knihovnu. Stře-
disková knihovna byla denně otevřena jako
profesionální a já jsem vykonávala práci
knihovnice. Starala jsem se o knihy, naku-
povala a zpracovávala nové, zařazovala je
a samozřejmě půjčovala dětem i dospělým.
V této době fungovala stoprocentní spolu-
práce mezi knihovnou a ZŠ s MŠ – děti ze
školičky chodily každý měsíc do knihovny
na „Dopoledne s pohádkou“ a pro školáky
byly připraveny „Lekce knihovnické gra-
motnosti“ a soutěže o autorech a ilustráto-
rech knih. Ale především jsem pomáhala
lidem vybírat. Každý miluje ten svůj
„žánr“, a tak jsem musela znát všechny kni-
hy. To abych věděla, zda se jedná o román,
historii, techniku atd. Tento knihovnický
systém zde probíhal do roku 2002. Nyní je
knihovna otevřena jen dvakrát týdně a stře-
diskový statut ztratila.

Přikupujete tedy i nyní nové knihy,
přestože knihovna není denně otevřena?

Letos jsem nakupovala knihy zhruba za
13 tisíc korun a každoročně, tedy i vloni,
fungoval rovněž Nadační knižní fond čes-
ké literatury, který nám poslal určitou
nabídku knih a my si z ní mohli vybrat
vždy za určitou cenu knihy do naší kni-
hovny. Loňského roku to bylo za zhruba 4
tisíce korun. Takže i tímto způsobem se
knihovna obohacuje o nové svazky.
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Jak velký je v současné době fond

knih?
Máme zhruba kolem 13 tisíc knih

a množství časopisů. Od roku 1999 je
v knihovně umístěný i počítač s interne-
tem, který má každý k dispozici v urče-
ných hodinách pro knihovnu. Ze strany
dětí je o něj zájem. 

Potěšila mne více než sedmdesátiletá
dáma, která má zájem naučit se surfovat
po internetu. Samozřejmě se na ni těším,
všechno jí ochotně vysvětlím. Ona totiž
prohlásila že …když  jsem se v pětapade-
sáti naučila řídit, tak se snad v pětasedm-
desáti letech naučím internet.

A přišla?
To bylo teprve minulý týden, ale věřím,

že přijde a dáme se do toho. Práce s lidmi
mě baví a jsem tu od toho, abych pomohla.

Knihovna je určena naprosto všem…
Samozřejmě. Je v ní oddělení knih pro

děti i pro dospělé. Tím, že se stále přikupu-
jí knihy, obnovujeme fond. Pravdou je, že
některé současné knihy jsou kvalitní – lite-
ratura pro děti bývá pěkná. Současná
Erbenova Kytice je překrásná. Také se
tiskne hodně encyklopedií, které jsou si
hodně podobné a musím z nich vybrat
vždy takového zástupce, aby byl nejlepší.
Což je někdy opravdu těžké.

Co si čtenáři nejvíce půjčují?
Každý máme  to svoje

čtení. Pro malé je stále vel-
mi oblíbený  Krteček
a Mach a Šebestová, ale pro
děti je důležité, aby četly
cokoliv, aby poznaly psané
slovo – knížku. A pak už si
svůj žánr vyberou sami.
Samozřejmě že děvčata
mají své období, kdy čtou
nejraději románky.

Pamatujete si na kníž-
ku Honzíkova cesta? A na
nedávnou dobu, kdy vyšla

reedice této dětské knížky v pozměněné
formě, neboť doba se prý změnila
a družstevní vajíčko je nesmysl? Co na
to říkáte vy, jako milovnice knih?

Doufám, že se nebudou předělávat
všechny knihy, to by se úplně vytratil styl
doby, ve které byly psány. Asi to nebylo
nejlepší řešení, ono to družstevní vajíčko
tenkrát do knihy patřilo. A výsledek byl
aspoň takový, že dítě vědělo, co je to
vajíčko a že ho snesla slepice. A jak slepi-
ce vypadá. Slovo družstevní stejně děti
zapomněly. Spíše bych řekla, že to vadí
dospělým. Víte, děti na knížky koukají tro-
chu jinak. Chtějí k textu i obrázky a ty od
Heleny Zmatlíkové, které byly vytvořeny
právě k Honzíkově cestě, byly hezké.

Paní Šimková, prozraďte čtenářům,
jakému spisovateli dáváte přednost vy.

Miluji Johna Steinbecka a ze současné
doby Jana Šmída. Jeho Čisté radosti jsou
úžasné. Ještě bych chtěla dodat, že dávná
klasika se začíná opět objevovat jako škol-
ní četba. A to potěší.

Zatímco Saint-Exupéry měl za to, že
vědění jsou básně, William Shakespeare
(přelom 16. a 17. století) je jiného názo-
ru: „Vûdûní jsou perutû, jimiÏ se vzná‰íme
do oblak.“ Tak si prosím sami vyberte!

Text a foto: mk
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Česká pošta zdražuje 

Sportovní klub
Rapid Psáry Průvod paviánů

Od 1. února 2005 zvýšila Česká pošta
ceny vnitrostátních služeb o 14 %. To je
pro lidi s průměrnými platy docela dost.
Pošta toto zdražení odůvodnila růstem
nákladů na pohonné hmoty a vyšší DPH.
V roce 1992 byla cena za doručení 20g
dopisu 3 Kč, o deset let později 6,40 Kč a
od února zaplatíme za doručení běžného
dopisu do 20 g už 7,50 Kč.

Doručení obyčejného balíku do 2 kg

podraží z 26 Kč na 30 Kč a nejvíce pak
podraží poštovní poukázky, kde může být
rozdíl v ceně až 14 korun, to podle výše
hrazené částky.

Ale i po tomto zdražení si bude Česká
pošta účtovat menší finanční částky za
doručení dopisu než v okolních zemích.
V zemích původní evropské patnáctky se
tato cena pohybuje okolo 0,5 eura, tedy
zhruba 15 korun.

Chcete si zasportovat? Tato nabídka platí
především mládeži.  Máte jedinečnou mož-
nost. Sportovní klub Rapid Psáry potřebuje
pro doplnění svého družstva žáků chlapce,
ale i dívky ze Psár a Dolních Jirčan, kteří
mají zájem o kopanou. Jedná se o žáky naro-
zené 1. 1. 1991 a mladší. Upozorňujeme, že
nebude založena přípravka. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři dvakrát týdně v odpo-
ledních hodinách na hřišti v Psárech.

Roční poplatek žáka je 200 Kč. Zájemci
o fotbal a o další informace, volejte na tele-
fonní čísla: Josef Vaverka – 602 387 077
nebo Zdeněk Skřivan – 728 879 901. 

V příštím květnovém Psárském zpravoda-
ji vás zavedeme do historie Rapidu Psáry
a seznámíme vás s jeho současnou sportovní
činností.
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Není nad zlaté české ručičky
Zámeãnictví je práce tûÏká. A to doslo-

va. Za mûsíc totiÏ projde fiemeslníkovi
rukama kolem pÛl tuny Ïeleza. KdyÏ se
v‰ak toto mnoÏství pfiiveze v autû, je to
takov˘ „raneãek“ kovového materiálu.
AlespoÀ tak o svém fiemesle s láskou
hovofií pan Pavel Otruba, kter˘ má
v Psárech – Dolní Jirãany svoji Ïivnost.
U sebe má ãtyfii pofiádné chlapy a práce
jim jde – jak jinak – neÏ od ruky. S dob-
rou náladou a pofiádn˘m fortelem tak
tvofií ‰ikovnou partu fiemeslníkÛ, jeÏ
vyrábí nepfieberné mnoÏství kovového
nábytku.

Kdy vás popadla tato vášeň?
Jsem vyučený autoklempířem a tahle

práce s kovem mě odjakživa velmi bavila.
Už v roce 1989 jsem začal podnikat.
Chtěl jsem se osamostatnit a přemýšlel
jsem jak začít. Bylo mi jasné, že pokud
budu chtít dělat autoklempířinu, budu
potřebovat velké prostory na umístění
vozidel a na to nebyly finanční prostředky.
Začal jsem tedy v malém, doslova na
koleni v takové „cimřičce“ vyrábět želez-
né svícny. Pomáhal mi už tehdy pan
Zeman, šlo nám to dobře a tak jsme
u tohoto řemesla zůstali.

Dnes však tvoříte větší díla?
Máte pravdu. Dnes už v naší psárské

pánské dílně vyrábíme židle, postele,
kovaná vrata, plotové dílce, zkrátka vše,
co nám jako zakázku vymyslí naši zákaz-
níci. Prodáváme jednotlivcům, ale dodá-
váme i větším firmám.

Ale každému se přece líbí něco jiné-
ho, dovedete uspokojit i náročného
zákazníka? Co když k vám někdo při-
jde a přinese přesný návrh, jak by si
zakázku představoval?

Snažíme se poradit si se vším. Když
k nám někdo přijde s určitou představou
a velikostí, společně se domluvíme, jak
bude vypadat konečný výrobek. Doladíme
detaily, aby se daly technicky vyřešit a pak
jen uskutečníme jeho sny. A pokud někdo
přijde jen s tím, že chce udělat plot a neví,
jak by měl vypadat, dokážeme načrtnout
několik jeho verzí a zákazník si už jen
vyberu tu, která se mu zalíbí. Zaručeně se
domluvíme. Není to problém. Máme rov-
něž vzorník výrobků, podle něhož se dá
také vybírat.

K takovéto práci však potřebujete
umět svařovat?

Samozřejmě, svařujeme elektrickým
obloukem i plamenem a k tomu jsme
absolvovali svářečské kurzy zakončené
zkouškami. Pravidelně chodíme na pře-
zkoušení. A pak – naše práce je také o bez-
pečnosti. Při svařování si musíte chránit
oči a dávat zkrátka pozor.

Kromě plotů tvoříte také hezké před-
měty pro potřebu i pro radost.

Přesně tak. To jsou kovové postele
a kovový nábytek. Lze si představit židle,
stoly, noční stolky, doplňky do interiérů
jako svícny a všelijaké detaily na přání
zákazníků. Však jsme vytvořili už několik
interiérů restaurací a vinných sklípků, a to

Chcete postel z kovu?
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vždy na přání zákazníka. Například v Pra-
ze-Michli jsme jeden tvořili v žánru lodi,
podpalubí, kde jsme dodávali lampy, stoja-
ny na víno i kroužky s lany, zkrátka vše
jsme dokončili i s těmi nejmenšími detaily.
A tam, kde ke kovu patří dřevo či provaz,
doladili jsme i to. Když pak práci vidíte
hotovou, moc to potěší. „Naše postele“ sklí-
zejí nemalé úspěchy. V Praze u Karlova
mostu jsme získali zakázku pro hotel U Tří
pštrosů. Do pokojů jsme vyráběli postele
a noční stolky. Pro Žofín jsme zase dodali
osmiramenné a šestiramenné železné lustry.
Musím se pochlubit, že je o nás zájem i v
cizině. Všechno totiž tvoříme ručně, znáte
to o českých zlatých ručičkách, ne? To pak
berete železo nespočetněkrát do rukou, aby
se přetvořilo v jemné zákruty, krouceninky
a ty nejjemnější detaily a dobarvilo tou nej-
přirozenější barvou. Ale je to taková krása!
A všechny nás to moc baví!

Jestli tomu dobře rozumím, dokážete
udělat postele či židle také v kombinaci
se dřevem?

Zákazník – náš pán! Pokud k zakázce
patří dřevo, dodáme dřevo. Nemůžeme
přece dát postel a říct zákazníkovi – dodej-
te si dřevo! A ještě musím dodat, že na
naše postele garantujeme celoživotní záru-
ku!

Kolik taková postel stojí, pokud to
není tajemství?

(Smích.) Tajemství to samozřejmě není.
Cena se odvíjí podle složitosti postele
a podle množství materiálu, zhruba tak od
šesti do deseti tisíc orientačně. 

To není mnoho, v obchodech se pro-
dávají za dvakrát tolik. A v současné
době se tyto postele stávají hitem.
Z jakého kovu jsou vyráběny?

Neděláme z mosazi, ani z barevných
kovů, ale z klasického železa, aby šel ten-
to materiál patinovat. Buď aby postele
vypadaly starodávně, nebo se mohou
dobarvit práškovou barvou, kde je výběr
ze sta barev. Takže pokud budete chtít
postel třeba modrou nebo červenou, máte
ji mít. K posteli dodáme lampičku, noční
stolky, zrcadlo.

Pro železo si jezdíte sami?
Převážně do Ferony. Někdy si jezdíme

sami, rádi si vybíráme podle materiálu.
Když vyrábíme jednoduchá kovaná vrata,
potřebujeme na jejich jeden díl kolem 80-
100 kilogramů. Takže dvoudílná vrata váží
kolem 200 kilogramu. Vidíte, že často je
tato práce fyzicky těžká. Ale takový toalet-
ní či servírovací stolek už tolik neváží.
Stolky se kombinují s mramorem, se
sklem, dřevem…a zase podle přání zákaz-
níka.

Kam chodíte, jak se říká, na nápady?
Listujete v knihách?

To víte, že ano. Ale většinou mají
zákazníci svoje náměty buď v hlavě, nebo
na papíře. Pokaždé to s nimi dolaďujeme
a ještě se nám nestalo, že by se něco z naší
dílny nelíbilo. Faktem však je, že pokud
cestujeme do ciziny, koukáme po všech
možných detailech každičkého kovu. Jsme
tím už známí a naše rodiny to nepřekvapí.
Zvykly si.

Práci bereme jako koníčka. Vlastně je
to takový velký, byť neživý kůň, který
pohladí u srdce. A o to tady přece jde.

Foto a text: mk
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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

vyhlašuje  výběrové  řízení  na  pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region Praha-západ

Co uvítáme: zkušenosti, ŘP sk. B
kultivované vstřícné vystupování 
ochotu učit se z každodenní praxe
pochopení pro existenční priority rodin

Co  nabízíme: společenskou prestiž uznávané firmy
volnou pracovní dobu
podmínky pro bezplatné vzdělávání
kompletní marketingovou podporu
možnost nadstandardních příjmů
auto, notebook, svěření kmene klientů

Kontakt a bližší informace: 
Dana  Vávrová

obchodní ředitelka
Tel.:  723 778 570, e-mail: dana.vavrova@volny.cz, dana.vavrova@cmss-oz.cz
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Třídíte? Netřídíte? Kolik platíte za popelni-
ci? Dali nám do ulice ty barevné kontejnery!
U nás ještě pořád nejsou! A stejně to sesypáva-
jí na jednu hromadu! 

To jsou obvyklé věty a myšlenky, které člo-
věku přijdou na mysl, když uvažuje o odpa-
dech. Musíme však podotknout, že jsou to úva-
hy o komunálních odpadech, které produkují
lidé ve městech a obcích. Tyto odpady jsou
vlastně jen malým zlomkem (necelých 10 %)
z celkového množství odpadů, které v naší
republice vzniká (objemově nejvíc je popílků
z elektráren a podobných provozů). Přesto jsou
komunální odpady zcela oprávněně v centru
zájmu: jejich produkce i odstraňování se totiž
dotýká každého. 

Většina toho, čemu říkáme komunální
odpad, je tvořena obaly od potravin a různého
zboží, které vyhazují lidé do koše. Najdeme
mezi nimi především papír a plasty - pytlíky ze
samoobsluhy, různé obaly potravin, PET lahve
od nápojů a „tetrapakové“ krabice. Další pod-
statnou částí jsou biologické odpady: odřezky
zeleniny a zbytky z vaření jídel. 

Složení komunálního odpadu se liší podle
toho, jestli pochází například ze sídliště, kde
nemají lidé možnost se některých částí zbavit,
nebo z vesnice, kde lze spálit papír nebo kom-
postovat biologické zbytky. Složení také závisí
na spotřebitelských návycích: například
v zemích, kde je zvykem pít pivo z plechovek,
jsou kovy významnou složkou komunálního

odpadu. Naštěstí se u nás udržuje tradice pití
piva z vratných skleněných lahví.

SSeeppaarraaccee jjee nnuuttnnáá
Valnou část odpadů, které naházíme do

popelnice, by bylo možno znovu zpracovat
a použít – tedy recyklovat. Má to však jednu
podstatnou podmínku: využitelné složky je tře-
ba už doma v kuchyni vytřídit a pak uložit do
správných kontejnerů. 

Když při vaření naházíte do koše bez ladu
a skladu igelitové pytlíky, slupky od brambor,
pár papírů a do toho ještě suché kytky, obsah
popelníku a rozbitou skleničku, už se nic z toho
nemůže dále použít. Vznikne ohavná směs, kte-
rou je možné jen odvézt na skládku a zahrabat. 

Pokud si však člověk dá v kuchyni trochu
práce, může zajistit, aby se jednotlivé složky
komunálního odpadu dostaly do svých přísluš-
ných kontejnerů neznečištěné, a tedy použitel-
né. 

Není nutné pořizovat si nějaké speciální
barevné koše, které zabírají spousty místa. Sta-
čí mít jednu plastovou tašku, do níž dáváme
plastové pytlíky od zboží, PET lahve, kelímky
od jogurtů a vůbec plasty, další pytlík na papí-
rové sáčky, časopisy atd., a třeba krabici na sklo
nebo krabice od džusů a mléka. Nashromáždě-
ný vytříděný odpad prostě jednou za čas hodíte
do příslušného kontejneru. Tento systém má
výhodu i v tom, že zabráníte, aby vám odpady
doma začaly zapáchat. Kelímky atd. totiž není
třeba nějak zvlášť umývat, dnešní recyklační
provozy si s tím umějí poradit. PET lahve je
vhodné sešlápnout, protože zaberou méně mís-
ta, ale rozhodně není třeba odšroubovávat víč-
ko. 

Při odhazování vytříděných odpadů do
barevných kontejnerů je třeba držet se pokynů,
které jsou na nich obvykle umístěny: je-li na
žlutém kontejneru napsáno »Pouze na PET lah-
ve« nebo jsou na ulici umístěny kontejnery na
bílé a barevné sklo, mělo by být slušností tyto
pokyny dodržovat. Není to totiž nějaký rozmar,
ale technologické opatření. 

JJaakk ttoo vvllaassttnněě ss ttěěmmii ooddppaaddyy jjee??
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Jistě si kladete otázku, proč je tak nutné
odpady třídit přímo ve vaší kuchyni. Podívejme
se tedy, co se s vytříděnými odpady dále děje. 

SSvvoozz
Pokud „popeláři“ najdou v kontejneru na

plast skutečně jen plasty, a nikdo jim tam nevy-
sype koš odpadů nebo nehodí mrtvou kočku,
mají důvod k radosti. Takový kontejner je totiž
vlastně naplněn cennou druhotnou surovinou,
k jejímuž využití teď chybí jen pár kroků. 

Především se musí odvézt k dalšímu zpraco-
vání. K tomu slouží sběrové vozy, které často
jeden den svážejí papír a druhý den třeba plast.
Možná to je důvodem častého tvrzení „oni to
házejí zpět na jednu hromadu”. Jelikož je sbě-
rový vůz velmi drahá záležitost, snaží se je fir-
my tímto způsobem co nejlépe využít. 

Obsah kontejneru se zaveze na dotřiďovací
linku, kde se z něj vyberou případné nežádoucí
příměsi a nevyužitelné odpady, které by ztěžo-
valy recyklaci (například z PET lahví se muse-
jí pečlivě vybrat lahve vyrobené z PVC. Kdyby
se totiž dostaly do recyklačního procesu, způ-
sobily by značné technické obtíže). 

Odpady se na lince roztřídí na jemnější slož-
ky. Tak třeba papír z kontejneru se dále rozdě-
luje na novinový papír, časopisy, karton a ostat-
ní papír, z plastů se oddělují samostatné PET
lahve (dělí se na barevné a bezbarvé) a ostatní
směsný plast. 

Firma nakládající s komunálním odpadem
tyto vytříděné frakce prodává dalším zpracova-
telům, a tím kryje své náklady na svoz a třídění. 

Každá složka neboli frakce má své vlastní
další zpracování. 

Z PET lahví se vyrábějí zejména vlákna
(spacáky, koberce, geotextilie) nebo barvy,
z plastových pytlíků a fólií se dělají třeba
zatravňovací dlaždice, sběrový papír je surovi-
nou pro papírny, sklo a kovy se zpracovávají
staletí známými postupy. V mnohých obcích se
nově zavádí sběr nápojových kartonů (krabic
od džusů a mléka), takzvaných tetrapaků.
Z těch se získává vysoce kvalitní buničina,
polyetylen a hliník, případně se z nich lisují sta-
vební desky, využitelné jako izolace nebo ztra-
cené bednění. 

Podmínkou k dalšímu využití ovšem je, aby
jednotlivé složky byly co nejčistší. Platí, že čím
má složka odpadu méně cizích příměsí, tím je
její cena vyšší. 

NNáákkllaaddnnáá zzáálleežžiittoosstt
Zdůrazňování ekonomické stránky věci není

v tomto případě samoúčelné. Třídění je vlastně
velmi nákladná věc. Drahé jsou svozové vozy
i barevné kontejnery na separovaný odpad.
Jeden stojí až 10 000 korun, na každé hnízdo
jsou třeba čtyři a hnízd může být ve městě
několik desítek. Také svoz a další zpracování
není levná záležitost. Jedinou možností, jak
takto nákladný systém aspoň trochu uvést do
ekonomické reality, je prodej vytříděných slo-
žek za co nejvyšší cenu. Přesto bývá recyklace
odpadu ekonomicky ztrátovou záležitostí, kte-
rou musejí obce dotovat z jiných zdrojů. 

SSeessyyppáávvaajjíí ttoo?? 
Jak to tedy je: sesypává svozová firma

sebrané odpady zpátky na jednu hromadu, nebo
ne? Z uvedeného plyne, že pokud by to dělala,
byla by zřejmě padlá na hlavu: investovat mili-
ony do třídicího systému a potom se nepokusit
z něj získat aspoň nějaké peníze zpět? Navíc je
taková praxe přestoupením zákona o odpadech,
tedy trestná. 

Samozřejmě se nikdy nedá vyloučit lidské
selhání nebo havárie. I dobře vytříděné odpady
však musí jít na skládku, pokud do nich někdo
vhodí už zmíněnou mrtvou kočku, nebo je líný
popojít s košem na odpady tři kroky ke kontej-
neru na směsný odpad, a místo toho ho vysype
do kontejneru na papír. 

Když naše povídání o odpadech shrneme:
každý se může přičinit o to, aby se nezvětšovaly
skládky odpadů. Stačí už doma v bytě vytřídit
jednotlivé složky odpadů a dát je do správných
kontejnerů. Většina obcí k tomu připravila dosta-
tečný prostor vybudováním hnízd s barevnými
kontejnery, smlouvami s příslušnými firmami,
budováním dotřiďovacích linek a soustavnou
osvětou. Tvrdí-li někdo, že netřídí proto, že se to
„stejně sesype na jednu hromadu«, omlouvá” tím
nejspíše jen svou lenost a neochotu.             

jst



Z KRONIKY

Rok 1965
Připomínáme, že vybíráme krátké

úryvky z kroniky před čtyřiceti lety.
Pomocí nich opět nahlédneme, jak se
tehdy žilo, co bylo v obci nového a třeba
si někdo z vás připomene i své předky.
Upozorňujeme všechny čtenáře, že kro-
nika není doložena dalšími písemnými
podklady a že z ní pouze citujeme.

Probíráme se stránkami kroniky
roku 1965

Citace:
*„Komise pfii M. N. V. pracuje velmi

dobfie. Plánovací komise provádí plán
na jednotlivé komise a sleduje, aby byl
plán vãas splnûn. Jak plán sociální
a zdravotní plán byl splnûn k plné spo-
kojenosti tûmito opatfieními: byla vûno-
vána pozornost rodinám s více dûtmi,
zda v prostfiedí, ve kterém Ïijí, mají dob-
ré podmínky zdravotní i v˘chovné.
Finanãní pomoc byla poskytnuta oso-
bám pfiestárl˘m s nízk˘m dÛchodem,
a to v hodnotû 100 Kãs ve zboÏí, které si
mohly vybrati ve zdej‰í samoobsluze.
Komise pro vefiejn˘ pofiádek vyfie‰ila
celkem 10 pfiípadÛ, vût‰inou jen pofiád-
kového v˘znamu.“

*„Také plesy, které pofiádaly sloÏky,
napfiíklad ples SRP· rodiãovského sdru-
Ïení mûl velmi dobrou úroveÀ. RovnûÏ
poÏárnick˘ a v‰edûlnick˘ byly pûknû
nav‰tíveny. Osvûtová Beseda pfiipravila
dvû divadelní pfiedstavení: Ve starém
domû na âertovce. 13. 2. 65 sehráli
místní ochotníci na Michalce Jedenácté
pfiikázání: Obãané chodí rádi do diva-
dla. ·koda Ïe hrají tak fiídce.

*„28. 2. 1965 byl osvíceneck˘ rej.“
*„Pfiipravovaná slavnost ke dni MDÎ

byla odfieknuta pro vyskytnuv‰í se slin-

tavku na okrese Pha-západ. Bylo zaká-
záno kaÏdé shromaÏìování lidu i v míst-
ním kinu. Pro vãasné preventivní opat-
fiení bylo onemocnûní rychle
likvidováno.“

*„Matefiská ‰kolka ve Psárech si stále
udrÏuje pln˘ poãet dûtí.“

*„Kino hraje pravidelnû a plní kulturní
program. Také místní knihovna je stále
na v˘‰i. Za poslední dva roky pfiibylo
226 svazkÛ, z toho 57 nauãn˘ch, 34 pro
mládeÏ.“

*„Knihovna je zapojena do soutûÏe
Budujeme vzornou knihovnu. Knihov-
ník se úãastní pÛlroãního ‰kolení
a pfiedná‰ek Lidové akademie.“

*„Knihovna má 16 % ãtenáfiÛ z poãtu
obyvatel, 6,7 % v˘pÛjãky na obyvatele,
69,1 % pro dospûlé, 30 % pro mládeÏ,
13 % nauãné pro dospûlé a 8 % nauãné
pro dûti a mládeÏ.“

*„10. 2. 1965 zemfiela náhle Josefa Ada-
movská stará 78 let.“

*„28. 2. 1965 zemfiel Václav Hrábek.
77let˘ zesnul˘ byl dlouholet˘m ãlenem
poÏárníkÛ. Poslední léta pracoval
v lese.“

*„4. 4. 1965 zesnula Marie Kratinová,
ãlenka JZD, na rakovinu Ïaludku.“

*„24. 4. 1965 náhle zemfiel Josef KfiíÏ
v pomûrnû mladém vûku 43 let po opu‰-
tûní lékafiské ordinace na srdeãní sla-
bost. Na pohfibu se se‰lo hodnû lidí.  

*26. 4. zemfiel Frant. Svoboda, léãil se
na TBC na Proseãnici v sanatoriu.“

Pozn. red.: Na závěr citací jsme pouká-
zali i na smutné události v rodinách. Jak je
vidět, také před 40 lety řádily nemoci
podobné těm dnešním. 

Pozn. red.: I tentokráte jsme ponechali text
bez redakčních a pravopisných úprav.
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INFORMUJEME

Těchto pár řádků je reakcí na nechtěně
vyslechnutou a hlučnou debatu dvou skalních
zastánců české kuchyně, cestujících autobu-
sem – stejně jako já – do Dolních Jirčan.

Evropská unie cíleně podporuje výrobu tra-
dičních potravin a nápojů v členských zemích,
kterou vnímá jako výraz národní identity. Aby
umožnila výrobu těchto specialit, uděluje EU
různé výjimky z obecně platných předpisů.
Základním kritériem pro hodnocení je zdravot-
ní nezávadnost potravin, neboť ochrana spotře-
bitele je jednou z klíčových priorit Unie.
Hygienické normy se týkají především kvality
výroby, zpracování a skladování potravin, pří-
pravy, skladování a vydávání jídel v jídelnách.

Tradice
Název a tradiční receptura některých výrob-

ků zůstane zachována – při dodržení hygienic-
kých směrnic. Typickým příkladem jsou olo-
moucké syrečky, u jejichž výroby bylo nutné
vyměnit některá technologická zařízení a zajis-
tit vhodný obalový materiál a hygienu výroby.

U některých výrobků zůstane zachována tra-
diční výroba, ale je změněn název. To se týká
tuzemského rumu, v rámci EU se tímto nápo-
jem totiž rozumí alkoholický nápoj vyráběný
z cukrové třtiny. Český tuzemský rum se vyrábí
z bramborového nebo obilného lihu, ochucené-
ho rumovou esencí – jedná se o výrobu jiného
druhu. Jak všichni víme, rum nám zůstal a od
1. 3. 2003 se prodává pod názvem Tuzemák.

Moravská vína se vyrábějí dál, může však
dojít k některé změně názvů.

Slivovice nám zůstává pod stejným názvem
a se stejnou výrobou, je však přeřazena do kate-
gorie alkoholických nápojů, zatímco dříve byla
„ovocným destilátem“.

Guláš, svíčková a další tradiční omáčky
zůstávají i nadále na jídelních lístcích. EU trvá
na dodržování hygienických norem a pravidel
skladování, které jsou v Česku mnohdy porušo-
vány. Ovšem tvrdé hygienické normy u nás pla-
tily už dříve. Takže můžeme s klidem vyrazit
do hospůdky na gulášek nebo na utopence.

Pfiipravila: mk
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České tradiční lahůdky 
v Evropské unii

Ceník sluÏeb Wi-Fi, Obec Psáry          Mûsíãní poplatky
NET BASIC 128 sdílená rychlost 128 Kbps 350,00 Kã
NET BASIC 256 sdílená rychlost 256 Kbps 650,00 Kã
NET PLUS 128 vyhrazená rychlost 128 Kbps 800,00 Kã
NET PLUS 256 vyhrazená rychlost 256 Kbps 1800,00 Kã
Vefiejná IP adresa pouze ke sluÏbám NET PLUS 500,00 Kã
Pfiipojení sdílenou nebo vyhrazenou pfienosovou rychlostí bûhem celého dne, bez limitu
pfienesen˘ch dat. Promûfiení signálu za cenu 300 Kã. V‰echny ceny jsou uvedeny bez
DPH  – 19 %.
V pfiípadû zájmu o pfiipojení kontaktujte provozovatele sítû: Open Solution, s. r. o.,
na tel.: 312 246 284 nebo emailem na info@opensolution.cz



ZA ZÁBAVOU

Další akce místních:
Dne 5. 3. se uskuteční oslavy MDŽ a 27.
3. vypukne velikonoční zabijačka. Pálení
čarodějnic bude –  jak jinak – 30. dubna.

Výroční členská schůze  KDU-ČSL,  míst-
ní organizace Psáry, K Junčáku 406, se
bude konat 2. dubna 2005.

Text: mk 
Foto: KDU-âSL,  
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Maškarní rej
Místní spolky se daly dohromady, a tak se ve spolupráci
fotbalistů SK Rapid Psáry, Sboru dobrovolných hasičů
Psáry a KDU-ČSL MO Psáry  uskutečnil 26. února
pořádný maškarní průvod obcí. Ve večerních hodinách
pokračoval maškarní karneval v restauraci „Na Hřišti“.
Vstupné bylo dobrovolné a co víc? Pivečko zadarmo. Že se všichni dobře o masopustním
veselí bavili, nám ukazují „fotomomentky“, které akci naprosto přesně zachytily.



POLICIE âR
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Bujarý Silvestr nepřinesl v naší oblasti
závažné trestné činy, ani vážná zranění.

Bohužel i nadále dochází ke krádežím, kte-
ré jsou způsobené nedbalostí. Už dvakrát jsme
upozorňovali především řidičky, ale i řidiče,
aby při opuštění vozidla nenechávali v autě
cenné věci. Před necelými třemi nedělemi byla
z vozidla v Dolních Jirčanech odcizena kabel-
ka, a to v době, kdy maminka vedla dítě do ško-
ly. Tento malý okamžik stačil zloději k tomu,
aby způsobil škodu. Krátce předtím došlo ke
stejnému typu krádeže v Jílovém. Tyto trestné
činy nejsou pravidelností, ale stále se stávají.
Buďte opatrní!

Od konce prosince 2004 do února 2005
došlo v naší lokalitě ke třem vloupáním do

vozidel ! dvěma vloupáním do rekreační chaty
! ke krádeži v rodinném domku ! a k drob-
ným krádežím peněženek v restauraci. 

Nedbale vložené vyčuhující peněženky
v zadních kapsách kalhot – to se týká pánů –
lákají samozřejmě zlodějíčky.  Dámy zase
nechají vedle sebe v restauraci ležet kabelku
a najednou je pryč, aniž si to uvědomí.

K větší krádeži došlo v rodinném domku
v Psárech. Za údajně tzv. služby šli zlodějové
důchodcům vracet peníze s tím, že nemají
drobné. Důvěřivý důchodce šel rozměnit pení-
ze do zadní části domku, ale zloději sedli do
auta a zmizeli.

V těchto případech platí pravidlo, že
v žádném případě neotvírejte a nepou-
štějte do bytu neznámé lidi. I kdyby
vám nabízeli bůhvíco. Peníze za služby
(plyn, elektřina, rozvodné závody, atd.),
které se vracejí občanům při tzv. pře-
platku  nikdy! nepřinesou lidé, ale poš-
tou obdržíte složenku k inkasování
peněz na vaší poště.  Žádné peníze vám
nikdo osobně nepřinese. A pokud chodí

pracovníci z rozvodných závodů například
zapisovat stav elektřiny, vždy jsou nahlášeni
předem. Navíc máte možnost ověřit si tyto akce
telefonem. I na obecním úřadu rádi poradí. Tak-
že ještě jednou: neotvírejte cizím lidem! Niko-
mu!

Kpt. Josef Schůt  dodává: „Práce má poli-
cie stále mnoho. Napfiíklad v Jesenici byla
vy‰etfiována vraÏda, ke které do‰lo v Non-sto-
pu. Také jsme  chytli pytláky, ktefií za pomoci
aut  nahánûli po nocích na zdej‰ích polích zají-
ce. Tito pytláci mûli optiku na stfielné zbrani
a pfii dopadení jsme na‰li v autû kolem dvaceti
zajícÛ. Pfii pitvû se zjistilo, Ïe nûkteré zajeãky
byly bfiezí.

A je‰tû jedna zajímavost -  po Jesenici
a okolí jsme  nahánûli skupinu uteãencÛ, z toho
15 âíÀanÛ a 2 byli Turci. Jak vidíte, stále je co
dûlat.“                                                     mk

OObbvvooddnníí oodddděělleenníí,, JJíílloovvéé

– informace z obecního 
úřadu

– praktické informace
kontaktní údaje
statistiky

– historie, památky
turistické informace

– mapy, diskuze, ankety 
a další

www.psary.czwww.psary.cz
oficiální stránky obce Psáry



Milí občané, v této spo-
lečenské kronice vás
budeme informovat
o společenském dění
v Psárech a v Dolních
Jirčanech. Chceme uká-
zat, jak lidé oslavují svá
životní jubilea, stříbrné
či zlaté svatby.  

Kam za
kulturou 

Společenské 
centrum Jesenice

vás opět zve za kulturou.
Začíná doba tanečních
a pro děti je připraveno
plno pohádek. 
Kontakty:
telefon:  241 931 380, 
241 931 869, 
603 239 397.
fax: 241 930 183
e-mail: 
spolcentrum@oujeseni-
ce.cz

Nedělní pohádky:

! 20. března
2005 v 15.30
hod. - O chytré
kmotře lišce
Vstupné: 40 Kč
! 17. dubna
2005 v 15.30
hod. - Princ
Bajaja

Vstupné: 40 Kč

Představení pro školy a veřejnost
! 2. března 2005 v 9.00 hod. pro 5-8leté
děti a v 10.30 hod. pro 9-13leté děti
Pomlázka se čepejří
Účinkuje Malá česká muzika Jiřího Pospí-
šila, pořad s velikonoční tematikou.
! 22. dubna 2005 v 19.30 hod.  – diva-
delní představení – komedie Antonína Pro-
cházky   Klíče na neděli
Hrají: M. Dvorská, J. Šulcová, I. Andrlo-
vá, M. Bočanová, L. Molínová, L. Benešo-
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BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
V měsíci březnu a dubnu máme čtyři
oslavence, vlastně oslavenkyně, všech-
ny jsou to totiž ženy. Kdo čte pravidel-
ně časopis, zjistí, že ženy slaví častěji
nežli muži. Ani my nejsme výjimkou,
v celostátním průměru totiž ženy
vedou a dožívají se více let nežli muži.
Že by více pečovaly o svůj jídelníček?
Nebo méně kouří? Ať je to jak chce, je
to pravda. A nyní už naše oslavenkyně:
E MMaarriiee FFáábbeerroovváá se počátkem března
dožívá úctyhodných osmdesáti let.
E Stejné výročí, tedy osmdesátiny, osla-
ví koncem března MMaarriiee TTrroonnííččkkoovváá..
E V měsíci dubnu oslaví dvě ženy ve
stejný den svoje narozeniny: když
duben překročí polovinu, oslaví AAnnnnaa
HHáájjkkoovváá pětaosmdesátiny a ve stejný
den MMiilluuššee RRaakkoovváá sedmdesátiny.

Všem ženám, které v těchto měsících
budou slavit svoje narozeniny, srdečně
blahopřejeme. Věříme, že v tomto jarním
čase se sejdete se svými nejbližšími, abys-
te zavzpomínaly, ale především oslavily
vaše jubilea.

Obecní úřad v Psárech
Za redakci mk

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
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vá, A. Procházka, L.Hruška, M. Sobotka
a další.
Vstupenky budou v prodeji od 30. 3. 2005,
vstupné: 200 Kč.

Zápis do tanečních kurzů na podzimní
sezonu 2005/2006

bude zahájen ve středu 16. února a násled-
ně každou středu od 13.00 -16.30 hod.
v budově OÚ – Společenské centrum.  

Ceny kurzů:

Taneční kurzy pro mládež – 20 lekcí, 
dívky 2500 Kč,  chlapci 800 Kč.

Kurzy pro dospělé – 10 lekcí,
2000 Kč za taneční pár.

Kurzy budou probíhat vždy ve středu  -
pro mládež v 18.30 hod., pro dospělé ve
20.30 hod.

Zdědili jste 
nemovitost?

Rozvádíte se?
Přijedu 

a vyplatím
podíl na 

nemovitosti.
Kontakt:

723 778 570

Chystáte rekonstrukci?
Řešíte vaše bydlení?
Volejte: 723 778 570



…A NùCO PRO ZÁBAVU

Dětem
Milé děti, hádanky jsou tu opět pro vás.

Řešení najdete na str. 30. Pokud někdo
z vás píše verše či krátké povídky, a máte-
li zájem o jejich otištění v tomto časopisu,
neváhejte a kontaktujte mě. (Monika
Kábová, mobil 606 310 655, tel.:
281 862 468, mfkaba@post.cz). Rádi vaše
prvotiny uveřejníme.

Pozor na kočky! 
Milé děti,

pro nejmen-
ší byla
v y h l á š e n a
s o u t ě ž
v kreslení
kočky nebo
k o c o u r k a .
Jedna kočka
přišla od

pětileté Alenky. Prý jezdí na návštěvu
k chatařům a časopis se jí dostal do ruky.
Zřejmě si kočka pochutnává na něčem
dobrém. 

Mám velkou radost, že ke mně dorazila
mailíkem další překrásná číča od Kateřiny
Skřivanové, které je 7 let. Je vidět, že koč-
ka je spokojená, protože se krásně usmívá
na svět. Její obrázek otiskujeme bohužel
v černobílé verzi.  Tato strakatá kočka je

totiž v barvě kouzelná. A co školáci? Tře-
ba by z „mateřinky“ mohly dorazit všech-
ny kočky na jednom výkrese najednou.
Pokusíte se o společný výtvor?

Tak děvčata i kluci, malujte a kreslete!
Nedejte se zahanbit!

A teď máme pro vás opět hádanky, to
abyste si taky museli namáhat své hla-
vinky. Tak jdeme na to a snažte se luštit
bez pomoci dospělých.

Hádejte!
1. Co je to?
! Jede panna uličkou, trousí drobnou kru-
pičkou.
! Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí.
! Chodí každý den ven, a přece je stále
doma.
! Když mě přidávají, menší jsem. Když
mě ubírají, větší jsem.
2. Které nejmenší kladné číslo můžeme
zapsat dvěma číslicemi?
3. Tři otcové a tři synové zdědili 40 obra-
zů. Každý syn dostal podle závěti třikrát
více obrazů než jeho otec. Jak bylo dědic-
tví rozděleno, když žádný obraz se nedal
rozdělit a nesměl být prodán?

PPrroo ppookkrrooččiilléé
vvěěkkeemm
Máme tady opět jeden
logický problém. Jeho
vyluštění najdete v příštím čísle časopisu.

V přírodopisném kroužku
Ve školním přírodopisném kroužku praco-
valy čtyři žákyně: Bára, Soňa, Lenka
a Klára a staraly se každá o své svěřence.
O ještěrky pečovala 8letá Bára. 10letá
Skálová zase o andulky, Lenka o morčata
a Lašková o rybičky. Kučerová je 9letá
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INZERCE
a nejstarší z nich je 11 let. Co má na sta-
rosti Čapková? Jak stará je milovnice mor-
čat? Jedna z nich má monogram ze dvou
stejných písmen. Která to je?

Řešení logického problému z minulého
čísla – kuchaři:

Milan Karel Jiří Zdeněk
Benda Korda Jareš Mládek
hospoda hotel loď bouda
kaktusy zahrádka četba televize

Zdravím také vandaly,
myslíte si, že vaše činy rozbitého dětského

hřiště a počmáraných zdí jsou dokladem vaší
mužnosti? Nebo snad chcete, aby obecní úřad
stále investoval peníze do oprav po vašich
„hrách“? Pokud budeme všechno ničit, nic pěk-
ného v obci nezůstane. 

Měli byste si uvědomit, že diskotékové
zábavy jsou super, že se na nich pobavíte,
seznámíte se s novými přáteli či s novou lás-
kou. Začíná jaro a s ním přicházejí nová milost-
ná dobrodružství. Líbí se vám procházet se
svou láskou mezi haraburdím a čmáranicemi? 
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VÒNù KO¤ENÍ

Jedná se o pampe-
lišku, v různých kra-
jích nazývanou odliš-

ně: pampelinda, pampelíšek, hadí mlíčí, kašinec,
mlíčnák, plečka obecná, pleška pupava.

Není snad místa, kde bychom ji nenalezli.
Je to dáno její velikou proměnlivostí, a tak je
v současné době v Evropě popsáno kolem 1000
blízce příbuzných, které se od sebe jen těžko
odliší. Říká se, že princezna se žlutými vlásky
zestárla velmi brzy a aby jí to nebylo líto, nadě-
lily jí dobré víly vlasy šedivé a bohaté v jednu
velkou kouli. 

Roste úplně všude, v místech s několika
centimetry půdy, ale i na hnoji, protože snáší
hodně dusíku. A co víc, její nažky s chmýrem
sestavené při dozrání v onu kouli můžou za
vegetace vytvořit až 3000 semen a díky
„padáčkům“ se rozlétnou do širokého okolí.

Čím je pro nás?
V našich zahrádkách rozhodně plevelem.

Úbor má zhruba 200 jazykovitých květů a prá-
vě ty nám velmi dobře poslouží k výrobě pam-
peliškového medu. Známá je rovněž výroba
pampeliškového vína.

Nejvíce asi využíváme v kuchyni listy pam-
pelišek, mladé, světlé a chřupavé. Z těchto
šťavnatých listů lze připravit vynikající jarní
salát. Jeho hořkost způsobuje bílé mléko, které
z listů vytéká. Nebojte se experimentovat, do
salátu přidejte vše, na co máte chuť: sýr, šunku,
vajíčko, citron, jogurt, vlašské ořechy, olej…
Čerstvé listy se doporučují při chorobách látko-
vé výměny. 

A teď jeden tip: Na trávníku vybereme pěkně

vzrostlé trsy pampelišky, které nejprve dobře zali-
jeme a potom přikryjeme tmavou fólií. Můžeme
je také přikrýt bedničkou. Po vybělení listy neob-
sahují tolik hořké mléko a mohou se lépe použít
na salát – mají chuť podobně jako čekanka.

Uvádí se, že pampeliška obsahuje mnoho
látek důležitých k povzbuzení trávení. 

Působí mírně močopudně a žlučopudně.
Jako droga se sbírá také kořen. Právě pro velký
obsah inulinu se doporučují užívat čaje z koře-
ne (2 lžičky řezané drogy na dva šálky vody)
při diabetu - cukrovce. Nejvíce inulinu obsahu-
je pampeliška na podzim.

Z pampelišek jsou nejkrásnější uvité věneč-
ky – i když nevydrží dlouho -, a nejsenzačnější
frkačky. To všichni známe z dětství. Moc se
přimlouvám: pokud máte doma vnoučata
a malé děti, dopřejte jim zábavu s pampeliškou.
A že budete jako žluťáskové z jejího barviva?
I to se dá snadno umýt.

Proč jsme vůbec o pampelišce psali? Proto-
že je jí všude kolem nás v toto období plno - byť
je oním stálým plevelem v našich zahrádkách,
protože se na nás usmívají žluté koule. Slunce
svítí a začíná hřát.

Připravila: mk
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Pampeliška
(Smetanka lékařská)
Dnes se trochu odchýlíme od bylinek a koření přidávaných do
všech polévek, gulášů či rozličných úprav masa. Připomeneme
si totiž jednu vytrvalou rostlinu, ze které se, převážně v cizině,
připravují chutné, nahořklé saláty. 

Odpovědi:

1. pila, ticho, hlemýžď, jáma
2. 11

3. Jedná se o čtyři osoby – děd, otec, syn, vnuk – 1,
3, 9, 27. Tato úloha byla velmi těžká, kdo ji vyluštil,
je zkrátka dobrý.
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INZERCE

Weisskopf
SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD 

S VÍNY A NÁPOJI

Možnost nákupu celého sortimentu zboží za velkoobchodní ceny.
Závoz na vaši adresu do 36 hodin po objednávce.

Rádi vám poskytneme veškeré informace o naší nabídce.

Kontakt: mobil 608 953 722
tel./fax: 242 410 551 www.gastroportal.cz
e-mail: zvitova@volny.cz www.vinoportal.cz



K¤ÍÎOVKA
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Pánové, kluci a dûvãata, nedejte se zahanbit a vyraÏte s fiehtaãkami .................... (tajenka)!
Tajenka kfiíÏovky zní: na velikonoãní pomlázku!

POMÒCKA:
H ,̄ ETYL,
JANOVICE

KO¤ENÍ OBOROVÁ
RADA
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