
SLOVO ÚVODEM
VáÏení a milí, 

Ubûhly dva
mûsíce a za tu
dobu se mnohé
zmûnilo. Cel˘
svût zastihla
smutná zpráva
o skonu sv.
Otce Jana Pav-
la II. Nov˘m
papeÏem byl
zvolen osmase-
dmdesá t i l e t ˘
nûmeck˘ kardi-
nál Joseph Rat-

zinger, kter˘ pfiijal jméno Benedikt XVI. 
Pfied ‰edesáti lety se uskuteãnilo PraÏské

povstání, které nás navÏdy zbavilo váleãn˘ch
hrÛz a teroru. Tehdej‰í nûmeck˘ státní ministr
K. H. Frank na jednání Dönitzovy vlády dne
3. 5. 1945 v 9.30 hodin o ãeské otázce prohlá-
sil, Ïe ãeské zemû stojí na pokraji revoluce
a protektorát uÏ nelze dlouho vojensky, ani
politicky udrÏet. Od 4. kvûtna 1945 se Praha
a ostatní mûsta zaãala zbavovat nûmeck˘ch
nápisÛ a spustily se boje o vítûzství nad fa‰istic-
k˘m terorem v na‰í zemi. Bojovalo se na v‰ech
stranách a ve v‰ech mûstech. Pfii náv‰tûvû
vojenského muzea, o kterém pí‰eme hned vedle
úvodníku, mÛÏete nahlédnout do zákulisí váleã-
n˘ch zbraní. 

Na stranû 11 pfiiná‰íme vzpomínku na kvû-
ten slovy pamûtníka pana Jaroslava Vinického. 

Toto ãíslo doslova „praská ve ‰vech“, ale
nebudou chybût zprávy z obce, v nichÏ se dozví-
te, jak se obec zbavuje dluhÛ a co v‰echno pro
obãany udûlala. 

Mnoh˘m z vás je urãena reportáÏ o místním
skladu trhavin a o poÏáru, kter˘ zde vznikl.
Postupnû vás seznámíme se zdej‰ími fotbalisty.
Îeny upozorÀujeme na ãlánek o cviãení a reha-
bilitaci – to aby byly stále krásné a usmûvavé.

Velmi ráda bych podûkovala dûtem, stále
pí‰í a posílají obrázky, ale v‰echny jsme tento-
krát nemohli otisknout, pfií‰tû to napravíme.

Pfieji vám v‰em krásn˘ kvûten, pln˘ lásky
a rozkvetl˘ch stromÛ. Mûjte se rádi, vzdyÈ Ïije-
me v míru a to je pfiece super!

Va‰e Monika Kábová

Vojenské
technické muzeum
v Le‰anech je jedním ze tfií velk˘ch muzeí
s vojenskou tematikou, která jsou souãástí
Vojenského historického ústavu. Pro úplnost:
Armádní muzeum sídlí v Praze na ÎiÏkovû,
Letecké muzeum v Praze-Kbelích.
Spoleãnû se 60. v˘roãím âeského povstání osla-
ví muzeum v Le‰anech v˘roãí desáté. K ‰edesá-
tilet˘m oslavám zde pfiipravují vojenskou techni-
ku k zapÛjãení na vojenské pfiehlídky.

·PETKA HISTORIE
Od roku 1943 do 1945 stál v tûchto místech

koncentraãní a kárn˘ tábor, jenÏ byl souãástí
vojenského nûmeckého cviãi‰tû zbraní SS (mezi
Sázavou a Vltavou). Po válce, zhruba do listo-
padu, zde byli drÏeni vojáci nûmeckého Wehr-
machtu. Od r. 1946 do bfiezna 1949 bylo v shro-
maÏìovacím tzv. tábofie nucen˘ch prací – na
témÏe místû – umístûno na základû Bene‰ov˘ch
dekretÛ na 70 tisíc sudetsk˘ch NûmcÛ. Tábor
byl znám˘ pod názvem Leschau (Le‰any).

Od podzimu roku 1949 cel˘ tábor od minister-
stva vnitra pfievzala âeskoslovenská lidová
armáda a v posádce Le‰any vznikly protitanko-
vé a dûlostfielecké útvary. Po roce 1990 se tyto
útvary postupnû ru‰ily, a v roce 1994 byl cel˘
prostor pfiidûlen Vojenskému historickému ústa-
vu. Vzniklo zde vojenské muzeum s expozice-
mi, ale také depozitáfie a ubytovací prostory.
V b˘valém parku 9. dûlostfieleckého pluku je pût
hal: v 1. hale expozice období tûsnû pfied první
svûtovou válkou a technika vyrábûná na území
na‰eho státu, 2. hala – rozdûlena na rok 1938, na
protektorát a boje na‰ich vojákÛ v Africe, 3. hala
– zimní boje v Rusku 1941–43 a osvobození
západních âech americkou armádou, 4. hala –
technika z v˘zbroje âeskoslovenské samostatné
obrnûné brigády, 5. hala se bude otvírat 28. kvût-
na - expozice studené války a padesát˘ch let.
V tzv. „tankové bitvû“ mÛÏeme zhlédnout expo-
zici symbolizující boje o Ostravu. V horní ãásti
parku jsou expozice kanonÛ a depozitáfie.

Díky ochotû správce muzea ing. Franti‰ka
S˘kory jsme mohli nakouknout do „pravé“
atmosféry váleãn˘ch dob. Ve‰kerou techniku
zde udrÏují v plné parádû, ale pfiesto na nás pfii
prohlídce d˘chla ledová hrÛza.

Text a foto: mk
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 3-2005
ze zasedání zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 4. dubna 2005 
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, PraÏská
137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 51/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:

I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty o vzniku Spoleãenství vlastní-
kÛ jednotek domÛ ãp. 149, 150, 151, 152,
153, 154 na sídli‰ti ·tûdfiík.

II. Schvaluje:  
V˘‰i pfiíspûvku obce, jako vût‰inového vlast-
níka, do fondu oprav v ãástce mûsíãnû
13 Kã/m2 obytné plochy.

USNESENÍ ã. 52/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí:
Zprávu starosty o vzniku Svazku obcí pro
dopravu v praÏském jiÏním regionu a jedná-
ních s Krajsk˘m úfiadem Stfi. kraje a Magist-
rátem hl. m. Prahy.

USNESENÍ ã. 53/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje: 
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5,
148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 148/10,
148/11, 148/12, 148/13, 148/14,
148/15, 148/16, 148/17, 148/18 v budo-
vû ã. p. 148, postavené na pozemku ã. st.
359, zastavûná plocha a nádvofií, vãetnû
souvisejících spoluvlastnick˘ch podílÛ na spo-
leãn˘ch ãástech budovy ã. p. 148 a souvise-
jícího spoluvlastnického podílu na pozemku
ã. st. 359, zast. plocha a nádvofií o celkové

v˘mûfie 565 m2, zapsané v katastru nemovi-
tostí na LV ã. 2234 vedeném u Katastrálního
úfiadu pro Stfiedoãesk˘ kraj, katastrální pra-
covi‰tû Praha-západ, pro obec Psáry
a katastrální území Dolní Jirãany.

II. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5,
149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10,
149/11, 149/12 v budovû ã. p. 149, posta-
vené na pozemku ã. st. 363, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spolu-
vlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech
budovy ã. p. 149 a souvisejícího spoluvlast-
nického podílu na pozemku ã. st. 363, zast.
plocha a nádvofií o celkové v˘mûfie 311 m2,
zapsané v katastru nemovitostí na LV ã. 2176
vedeném u Katastrálního úfiadu pro Stfiedo-
ãesk˘ kraj, katastrální pracovi‰tû Praha-
západ, pro obec Psáry a katastrální území
Dolní Jirãany.

III. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5,
150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10,
150/11, 150/12 v budovû ã. p. 150, posta-
vené na pozemku ã. st. 364, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spolu-
vlastnick˘ch podílu na spoleãn˘ch ãástech
budovy ã. p. 150 a souvisejícího spoluvlast-
nického podílÛ na pozemku ã. st. 364, zast.
plocha a nádvofií o celkové v˘mûfie 321 m2,
zapsané v katastru nemovitostí na LV ã. 2113
vedeném u Katastrálního úfiadu pro Stfiedo-
ãesk˘ kraj, katastrální pracovi‰tû Praha-
západ, pro obec Psáry a katastrální území
Dolní Jirãany.

IV. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5,
151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/10,
151/11, 151/12 v budovû ã. p. 151, posta-
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ZE ZASTUPITELSTVA
vené na pozemku ã. st. 360, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spolu-
vlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech
budovy ã. p. 151 a souvisejícího spoluvlast-
nického podílu na pozemku ã. st. 360, zast.
plocha a nádvofií o celkové v˘mûfie 308 m2,
zapsané v katastru nemovitostí na LV ã. 2178
vedeném u Katastrálního úfiadu pro Stfiedo-
ãesk˘ kraj, katastrální pracovi‰tû Praha-
západ, pro obec Psáry a katastrální území
Dolní Jirãany.

V. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5,
152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10,
152/11, 152/12 v budovû ã.p. 152, posta-
vené na pozemku ã. st. 365, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spolu-
vlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech
budovy ã. p. 152 a souvisejícího spoluvlast-
nického podílu na pozemku ã. st. 365, zast.
plocha a nádvofií o celkové v˘mûfie 310 m2,
zapsané v katastru nemovitostí na LV ã. 2182
vedeném u Katastrálního úfiadu pro Stfiedo-
ãesk˘ kraj, katastrální pracovi‰tû Praha-
západ, pro obec Psáry a katastrální území
Dolní Jirãany.

VI. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5,
153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10,
153/11, 153/12 v budovû ã. p. 153, posta-
vené na pozemku ã. st. 429, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spoluvlast-
nick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech budovy
ã. p. 153 a souvisejícího spoluvlastnického
podílu na pozemku ã. st. 429, zast. plocha
a nádvofií o celkové v˘mûfie 318 m2, zapsané
v katastru nemovitostí na LV ã. 2180 vedeném
u Katastrálního úfiadu pro Stfiedoãesk˘ kraj,
katastrální pracovi‰tû Praha-západ, pro obec
Psáry a katastrální území Dolní Jirãany.

VII. Schvaluje:  
zámûr Obce Psáry prodat bytové jednotky:
ã. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5,
154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10,
154/11, 154/12 v budovû ã. p. 154, posta-
vené na pozemku ã. st. 430, zastavûná plo-
cha a nádvofií, vãetnû souvisejících spoluvlast-
nick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech budovy
ã. p. 154 a souvisejícího spoluvlastnického
podílu na pozemku ã. st. 430, zast. plocha
a nádvofií o celkové v˘mûfie 319 m2, zapsané
v katastru nemovitostí na LV ã. 2184 vedeném
u Katastrálního úfiadu pro Stfiedoãesk˘ kraj,
katastrální pracovi‰tû Praha-západ, pro obec
Psáry a katastrální území Dolní Jirãany.
Prodej uveden˘ch bytov˘ch jednotek bude
probíhat v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními
zákona ã.128/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, o obcích, a zákona ã. 72/1994 Sb.
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, o vlastnictví
bytÛ, jakoÏ i ostatními zákony podle platného
právního fiádu âeské republiky a dále v soula-
du s provádûcím pfiedpisem pro prodej byto-
v˘ch jednotek, kter˘ se souãasnû schvaluje. 

VIII. Schvaluje:  
Provádûcí pfiedpis pro prodej bytov˘ch jed-
notek z majetku Obce Psáry, kter˘ tvofií pfií-
lohu ãíslo 1 tohoto usnesení.

USNESENÍ  ã. 54/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí: 
S vyúãtováním vodného a stoãného v domech
ãp. 13, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
na sídli‰ti ·tûdfiík a v domû ã.p. 13 v Dolních
Jirãanech podle návrhu bytové komise.

II. Souhlasí:
S podáním Ïalob na zaplacení dluÏného
nájemného a Ïalob na v˘povûì z nájmu
dluÏníkÛm nájemného v obecních bytech
v domech ãp. 13, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 55/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje: 
Úpravu v˘‰e nájmu v obecních prostorech
a bytu v ãp. 137.

II. Povûfiuje:
J. Tesafie pfiípravou nov˘ch nájemních smluv
nebo jejich dodatkÛ, a to  na dobu neurãitou.

USNESENÍ ã. 56/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí:
Zprávu místostarosty J. Vrby o podání Ïádos-
ti o dotaci ze Spoleãného regionálního ope-
raãního programu na projekt cyklostezek
v obci a moÏnostech poÏádat o dotace ze
SFDI na cyklostezky a dopravní znaãení
v obci.

II. Povûfiuje:
Místostarostu J. Vrbu a tajemnici L. Kubalo‰o-
vou pfiípravou a zadáním projektové doku-
mentace pro stavební povolení na cyklostez-
ky a projektu dopravního znaãení
k Ïádostem o dotace ze SFDI.

III. Povûfiuje:
Místostarostu J. Vrbu a tajemnici L. Kubalo‰o-
vou podáním Ïádostí o dotace ze SFDI.

USNESENÍ ã. 57/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje:
Úpravu / zmûnu rozpoãtu ã. 2 pro rok 2005,
a to:
a/ navy‰uje se poloÏka pfiíjmy o 1 750 810 Kã,
b/ sniÏuje se poloÏka v˘daje o 1 750 810 Kã.

USNESENÍ ã. 58/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje:
Uzavfiení smlouvy o spolupráci se spoleãnos-
tí FAVIA, s. r. o. 
Dopad do rozpoãtu obce: Pfiíjmy se zv˘‰í
o 180 300 Kã.

USNESENÍ ã. 59/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Nesouhlasí:
S Ïádostí o dlouhodob˘ pronájem pozemku
parc. ã. 641/1 k. ú. Dolní Jirãany p. Pavlíãko-
vi ke zfiízení provozovny pro sluÏby a prodej.

USNESENÍ ã. 60/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S uzavfiením smlouvy o zfiízení vûcného bfie-
mene na pro âesk˘ telecom, a. s.,  na pozem-
ku parc. ã. 465/31 k. ú. Dolní Jirãany a sou-
hlasí se zfiízením vûcného bfiemene pro STE
na pozemcích 343 a 351 k. ú. Dolní Jirãany. 

USNESENÍ ã. 61/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Nesouhlasí:
S uzavfiením darovací smlouvy na pozemek
parc. ã. 126/14 k. ú. Dolní Jirãany. Zastupitel-
stvo doporuãuje pfievzetí po vybudování zpev-
nûn˘ch komunikací a vefiejného osvûtlení.

USNESENÍ ã. 62/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje:
Uzavfiení kupní smlouvy za celkovou cenu
1 406 000 Kã na pozemek parc. ã. 51/1
k. ú. Dolní Jirãany.

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 63/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S koupí síÈové verze softwaru Mysis (grafick˘
pfiehled katastrálních map a LV) za cenu
43 400 Kã pro potfieby obce. 

II. Souhlasí:
S vypracováním projektové dokumentace na
nástavbu M· na základû studie vypracované
ing. âervenkou.

III. Povûfiuje:
V. Nováka pfiípravou a projednáním projek-
tové dokumentace pro stavební povolení,
vãetnû zaji‰tûní vydání stavebního povolení.

USNESENÍ ã. 64/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí:
Dopis vlastníkÛ pozemku parc. ã. 554 k. ú.
Psáry.

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu pfiípravou a dojednáním
podmínek moÏného odkupu ãásti pozemku
s vrtem.

USNESENÍ ã. 65/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí:
Zprávu místostarosty V. Kadefiábka o pfiene-
chání 2 ks panelÛ pro potfieby SK Rapid Psáry. 

USNESENÍ ã. 66/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S uzavfiením dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo
na akci Psáry-Komunikace A. ·imka se Sta-
vebním sdruÏením JP – ing. Jifií P˘cha, kter˘m
se posouvá termín pro dokonãení díla.

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 67/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Bere na vûdomí:
Zprávu místostarosty V. Kadefiábka o pfiipra-
vované opravû v˘tlukÛ na komunikacích II.
a III. tfiídy v obci Psáry organizovanû SÚS
Kladno na náklady Stfiedoãeského kraje.

II. Souhlasí:
S provedením oprav obecních komunikací
firmou Zerea podle cenové nabídky.  

III. Povûfiuje:
Povûfiuje místostarostu V. Kadefiábka prove-
dením revize obecních komunikací a pfiípra-
vou dal‰í etapy oprav.

USNESENÍ ã. 68/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje: 
Nákup 2 kontejnerÛ na pytle s komunálním
odpadem z rekreaãních objektÛ, které budou
pronajaty spol. Rumpold.

II. Povûfiuje:
Místostarostu V. Kadefiábka zaji‰tûním nákupu.

USNESENÍ ã. 69/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S proplacením pfiíspûvku SDH Dolní Jirãany
ve v˘‰i 70 000 Kã.

USNESENÍ ã. 70/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S podáním Ïádosti na Pozemkov˘ fond âR
o bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ (nebo jejich
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ZE ZASTUPITELSTVA
ãástí) parc. ã. 621/4, 621/1, 117/1, 436,
343/72, 412 v k. ú. Dolní Jirãany a s podá-
ním Ïádosti o pfievod pozemku parc.
ã. 621/33 k. ú. Dolní Jirãany od Úfiadu pro
zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch.

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu  jednáním s p. Jungem
o fie‰ení problému a pfievzetí komunikace
„K2“ na poz. parc. ã. 621/1, 621/33 k. ú.
Dolní Jirãany pod podmínkou zaji‰tûní
finanãních záruk p. Jungem na zaji‰tûní
kolaudace, záruãních lhÛt, odstranûní vad
a nedodûlkÛ a pfiípadn˘ch finanãních sankcí
vÛãi budoucímu vlastníkovi. Finanãní záruka
musí b˘t ve v˘‰i alespoÀ 1 000 000 Kã. 

USNESENÍ ã. 71/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí:
S proplacením faktur dle pfiiloÏeného seznamu.

USNESENÍ ã. 72/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje:
Znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 4/2005,
kterou se ru‰í OZV ã. 20/2004 - o podmín-
kách chovu domácího, drobného hospodáfi-
ského zvífiectva, chovu nebezpeãn˘ch a exo-
tick˘ch zvífiat, OZV ã. 21/2004 - o ochranû
ovzdu‰í a OZV ã. 22/2004 - o vefiejném
pofiádku a Ïivotním prostfiedí v obci Psáry.

USNESENÍ ã. 73/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje: 
Uzavfiení dohody o narovnání se stavební-
kem v lokalitû U Studny dr. Kotíkem. 

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této dohody.

USNESENÍ ã. 74/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje: 
Upravené znûní smlouvy o spolupráci
s p. Olmerem (pfiíspûvek na IS v lokalitû Skal-
ka-jih).

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 75/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí: 
S uzavfiením dohody o narovnání se V‰eo-
becnou stavební spoleãností.

II. Povûfiuje:
Starostu J. Janatu podpisem této dohody.

USNESENÍ ã. 76/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí: 
S pfievezením a uskladnûním zboÏí zabave-
ného Policií âR v areálu b˘valého ZD v roce
2004 po dobu 1 roku.

USNESENÍ ã. 77/3-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Souhlasí: 
S proplacením sociálního pfiíspûvku Marii
Zeithamlové ve v˘‰i 6000 Kã.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je
upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsa-
hu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ
101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
Následující vûfiejná zastupitelstva jsou 2. a 30.
kvûtna a 27. ãervna.
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Slovo starosty
V uplynul˘ch dnech a t˘dnech se podafiilo zdár-

nû zavr‰it proces trvající skoro dva a pÛl roku
a mohu s radostí oznámit, Ïe Psáry vyjely z dlouhé-
ho tunelu nefiízen˘ch dluhÛ. Zafiadily se mezi nor-
mální obce s uspofiádan˘mi finanãními pomûry. 

Po prominutí více neÏ 60 milionÛ korun Minis-
terstvem financí âR v lednu roku 2004 se letos
v bfieznu obci podafiilo uzavfiít kruh komplikovan˘ch
jednání s trojlístkem „tûÏk˘ch hráãÛ” banka –
finanãní úfiad – Státní fond Ïivotního prostfiedí. Díky
úspû‰nému postupnému narovnávání vztahÛ se sou-
krom˘mi vûfiiteli (zejména díky úspû‰né obranû pfied
hrozbami exekucí, vãetnû pokusu o více neÏ dvace-
timilionovou exekuci ze strany Central Groupu) se
nám podafiilo sjednat bankovní úvûr, kter˘m se vyfie-
‰ila podstatná ãást platebních v˘mûrÛ finanãního
úfiadu. Posledním krokem byla dohoda s Fondem
Ïivotního prostfiedí, kter˘ v˘raznû slevil ze sv˘ch
nárokÛ na úhradu dal‰ích mnoha desítek milionÛ
korun nad rámec platebních v˘mûrÛ. Podafiilo se
vcelku se ctí uzavfiít obû jím dotované akce zahájené
pfied deseti lety a obhájit jiÏ léta vyÏadované „Závû-
reãné vyhodnocení akce“. Poãátkem bfiezna jsme
proto pfievedli témûfi jedenáct milionÛ korun na úãet
Finaãního úfiadu Praha-západ a jeho prostfiednictvím
na koncového pfiíjemce – Státní fond Ïivotního pro-
stfiedí. Tím jsme splnili smluvní podmínky, Fond
proto jiÏ podal návrh na zru‰ení zástav na bytové
domy na ·tûdfiíku, vãetnû dotãen˘ch pozemkÛ.
Otevfiela se tak koneãnû moÏnost jejich privatizace
nájemníkÛm. Tu bychom chtûli vyhlásit na pfielomu
dubna a kvûtna. V dubnu byl s Finanãním úfiadem
také dohodnut reÏim uvolnûní jeho zástav z ãásti
obecního majetku, coÏ umoÏní prodej jiÏ dfiíve
dohodnut˘ch zbytkov˘ch pozemkÛ, o jejichÏ odkup
nûktefií z obãanÛ projevili zájem. Ti, kter˘ch se to
t˘ká, jsou v tûchto dnech obesíláni podrobnûj‰í
informací.

Pfii rozhovorech se zástupci Stfiedoãeského kraje
jsem byl uji‰tûn, Ïe na‰e vybfiednutí z dluhÛ je zcela
mimofiádné, Ïádné z dal‰ích zadluÏen˘ch obcí se
nûco podobného nepodafiilo. Naopak, jejich situace
se zhor‰uje.

Odpovûdi na nûkteré z va‰ich dotazÛ. 
V roce 2003 jste uvádûli velmi rozdílná ãísla

o v˘‰i zadluÏení obce. Kolik to tedy bylo dooprav-
dy?

Jednotlivá „ãísla“ se mûnila z toho dÛvodu, Ïe
dluhy jsme zji‰Èovali postupnû. A trvalo skoro pÛl

roku, neÏ jsme se dozvûdûli koneãnou ãástku dluhÛ.
Nejmen‰í dluh dosáhl 160 mil. korun, z toho bylo
110 mil. vÛãi státu a jeho organizacím, zbytek byl
vÛãi soukrom˘m investorÛm a také nûkter˘m obãa-
nÛm obce.

Od poãátku bylo jasné, Ïe stát státu (rozumûj
obci) dluh promine, proã jste to tak dramatizova-
li?

Pokud jde o dluh vÛãi státu, kter˘ tvofiil nejvût‰í
ãást, mohu fiíct, Ïe Ïádná jiná obec se takto dÛslednû
státního sluhu nezbavila. Ne Ïe by obce dluhy zapla-
tily, nebo je od nich stát dramaticky vymáhal, ale
nefie‰ily je, nic se tedy nezmûnilo, kromû rÛstu virtu-
ální penalizace. Tak zadluÏené obce nemají moÏnost
Ïádat o státní dotace apod. Na‰e obec v tomto smûru
problematiku dluhÛ ke státu dokonce dofie‰ila, to je
obrovsk˘ rozdíl. Samozfiejmû se letos pokou‰íme
hned o získání nûkolika dotaãních titulÛ. Jde napfií-
klad o cyklostezky na území obce, které by zároveÀ
fie‰ily i dal‰í kilometry chodníkÛ, dále chceme
v˘znamnû zlep‰it dopravní znaãení na hlavní silnici,
vãetnû úpravy nebezpeãného místa na psárské návsi
a vãetnû instalace dvou velmi nákladn˘ch dopravních
znaãek mûfiících rychlost v klesání u matefiské ‰koly
a na rovince u Ústavu sociální péãe v Psárech. Na
podzim se chceme podílet na projektu roz‰ífiení ‰ko-
ly a vybudování víceúãelové „sokolovny“ v soused-
ství. Také se chceme ucházet o podporu budování
vodovodu a kanalizace v místech, kde stále chybí.

Jaké jsou dluhy k dne‰nímu dni? Jaká je jejich
splatnost a z jak˘ch zdrojÛ je hodlá obec splácet?

Dluhy nám stále zÛstávají, vÛãi státu a bance se
jedná o ãástku 17 mil. Kã. Je dÛleÏité, Ïe tento dluh
je fiízen˘ platebním splátkov˘m kalendáfiem. Pokud
jde o soukromé vûfiitele, i tam se dluh fiádovû sníÏil
a fie‰í se poslední nedofie‰ené záleÏitosti. Zkrácenû:
z fiádu mnoha desítek milionÛ jsme nyní na nûkolika
milionech. Zdrojem splacení nejvût‰í ãásti dluhu vÛãi
SFÎP byl zmínûn˘ bankovní úvûr, kter˘ splácíme
a budeme splácet v pfií‰tích letech. Zbytek dluhu vÛãi
státu i dluhy vÛãi soukrom˘m vûfiitelÛm splácíme ze
zdrojÛ obce. Proto se nedivte, Ïe si je‰tû nûjakou
dobu budeme v rozvoji obce utahovat opasky.

Co znamenají uzavfiené dohody pro privatiza-
ci bytov˘ch domÛ na ·tûdfiíku?

Uzavfiené smlouvy znamenají moÏnost zahájení
privatizace bytov˘ch domÛ na ·tûdfiíku. Fond Ïivot-
ního prostfiedí jiÏ podal na katastrálním úfiadu návrh
na zru‰ení sv˘ch zástav na ·tûdfiíku, proto privatiza-
ci bytov˘ch jednotek nic nestojí v cestû (dotaz je jiÏ
zodpovûzen v úvodním textu).

Ing. Jifií Janata, CSc.
starosta obce

Z OBCE



Z OBCE

9PSÁRSK¯
ZPRAVODAJKVùTEN 2005

Ze zápisníku místostarosty

Drobné opravy a akce OÚ Psáry 
v období od 1. 1. 2005 do 14. 4. 2005

1. Odvoz ãásti ãerné skládky v lese Na Vysoké v Dolních Jirãanech.
2. Zhotovení pfiípojky na posílení vefiejného osvûtlení v ulici Pod Vápenkou.
3. Vysekání kfioví v ulici Spojovací.
4. Oprava plotu v Matefiské ‰kole Psáry.
5. Vyfiezávání a úklid hlavních rozvodÛ v bytovém domû ã. 148 – ·tûdfiík.
6. Oprava elektrického bojleru v ã. 13 – Dolní Jirãany.
7. Oprava stfiechy na ãekárnû hromadné dopravy v Dolních Jirãanech po demoliãní ãin-

nosti na‰í mládeÏe nav‰tûvující diskotéku.
8. Oprava kanalizaãní vpusti v ulici Jílovská.
9. Zbudování stfiechy nad váhou ve sbûrném dvofie.

10. Oprava nábytku a rÛzná drobná údrÏba v M· a Z· Psáry.
11. Odstranûní vrb z fieãi‰tû Zahofianského potoka, které bránily prÛtoku vody (roz‰ífiení

koryta potoka – âOV Psáry).
12. Vyfiezání trubek ve sklepních prostorách domÛ na sídli‰ti ·tûdfiík.
13. Profiezání lípy ve ·tûdfiíku a v ã. 13 v Dolních Jirãanech.
14. Vyfiezání a vyãi‰tûní stránû v ulici Psárská.
15. Opravy dopravních znaãek poniãen˘ch vandaly.
16. Vyãi‰tûní vpusti Zahofianského potoka ve ·tûdfiíku.
17. Oprava místní komunikace v ul. Horní, u hfii‰tû.
18. ÚdrÏba, úklid a v˘mûna vandaly rozbit˘ch laviãek na dûtském hfii‰ti v Dolních Jirãa-

nech po zimním období, zabetonování houpaãek.
19. Oprava objektu napou‰tûní vody na hfibitovû v Psárech – v˘mûna napou‰tûcí vany.
20. Odstranûní odpadÛ ze hfibitova – Psáry.
21. Umístûní nového velkého kontejneru na odpadky na hfibitovû v Psárech.
22. Oprava omítky na domû ã. 13 v Dolních Jirãanech – oprava rampy.
23. Po zimû byly zameteny chodníky i místní komunikace.
24. Oprava bytu ã. 148, sídli‰tû ·tûdfiík.
25. Vybudování skládky posypového materiálu ve ·tûdfiíku.
26. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a ãekáren vefiejné dopravy.
27. Oprava vypou‰tûní víceúãelové vodní nádrÏe.
V leto‰ní zimû se prohrnoval sníh na místních komunikacích 26 dní. Tyto dny se vût‰inou
musel provádût i posyp. Díky obûtavosti pracovníkÛ OÚ a nové technice byla sjízdnost
komunikací brzy obnovena.

Ing. Vladimír Kadefiábek
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Tato jiÏní ãást okraje Prahy je nejdynamiã-
tûji rostoucím regionem. Jen na vnûj‰í stranû
Prahy pfiibylo za poslední roky více neÏ 10 000
obyvatel. 

S tím souvisí i vefiejná doprava smûfiující
z Prahy do Jesenice (a dále), ale i zpût, která se
za posledních patnáct let znûkolikanásobila.
Cestujeme za prací a zpût dlouh˘mi kolonami
popojíÏdûjících aut i autobusÛ. 

Je tedy nezbytnû nutné najít takové fie‰ení,
aby se doprava urychlila nejen na pfiechodnou
dobu, ale pfiedev‰ím nastálo, do budoucna.
A právû tímto návrhem se zaãíná zab˘vat „Sva-
zek obcí pro dopravu v praÏském jiÏním regio-
nu“.

Nov˘ koridor?
Prvním konkrétním poãinem je úsilí prosa-

dit v˘stavbu rychlodráhy Praha-Jesenice. Obce
a mûstské ãásti spolupracují s odborníky pfii
vymezení nového dopravního koridoru (silni-
ce) slouÏícího v˘hradnû vefiejné dopravû v úse-
ku Praha (Chodov) – Vestec – Jesenice. V sou-
ãasné dobû pfiislíbil Stfiedoãesk˘ kraj finanãní
podporu realizaci prvotní studie zhruba v ãást-

ce 300 000 korun a bûhem dvou let by se mûla
pfiipravit navazující dokumentace. Novû vyme-
zená stopa by nejprve mûla slouÏit samostatné-
mu provozu rychl˘ch autobusÛ vûfiejné dopra-
vy, ve vzdálûnûj‰í dobû i tramvajím.

V neposlední fiadû je dÛvodem spolupráce
obcí a mûstsk˘ch ãástí i ochrana spoleãn˘ch
zájmÛ regionu pfied nûkter˘mi hrozbami, jako
bylo doãasné zakonãení PraÏského silniãního
okruhu u Jesenice nebo dal‰í zatûÏování oblas-
ti dálkov˘mi dopravními vazbami, vãetnû tran-
zitní dopravy nad rámec nutnosti.

Ing. Vít Libovick˘, starosta obce Jesenice,
je pfiedsedou Svazku obcí pro dopravu v praÏ-
ském jiÏním regionu, místopfiedsedou je staros-
ta obce Psáry ing. Jifií Janata, CSc., tfietím ãle-
nem rady je starosta obce Sulice Zdenûk
·imon.

Dal‰í informace o Svazku najdete v samo-
statné rubrice na internetov˘ch stránkách na‰í
obce.

Text a foto: mk

Kolona aut je v Jesenici pfies den na hladinû nej-
vy‰‰í   moÏné únosnosti

Svazek obcí pro dopravu
v praÏském jiÏním regionu
vznikl smlouvou více neÏ dvaceti obcí, mûst a mûstsk˘ch ãástí z obou stran jiÏní hranice hl. m.
Prahy. Jejich starostové se snaÏí o koordinování dopravy v tomto regionu.

Zakládající ãlenové  Svazku obcí pro
dopravu v praÏském jiÏním regionu:
Jesenice, Psáry, Dobfiejovice, Kamenn˘ Pfií-
voz, Kostelec u KfiíÏku, KfiíÏkov˘ Újezdec,
Le‰any, Libefi, Modletice, Petrov, Sulice
a Vestec.
PraÏské mûstské ãásti: Libu‰, Kunratice,
·eberov.
Dal‰í obce projevující zájem o ãlenství:
Kamenice, Herink, Okrouhlo, Radûjovice,
Zlatníky-Hodkovice, Dolní BfieÏany i cel˘
mikroregion obcí DolnobfieÏanska. Své ãlen-
ství zvaÏuje mûsto Jílové.
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Psáry z 5. na 6. kvûtna 1945

PfiestoÏe bylo tenkrát panu
Jaroslavu Vineckému 15 let, na
hrÛzy z konce války nikdy neza-
pomene. „Mamince  zÛstali po
válce na krku ãtyfii kluci,“ fiíká pan
Vinick˘,  „se sedmi stovkami se
mûla co ohánût. Tatínek se konce
války nedoÏil. Byl zastfielen, kdyÏ
bránil jednotkám SS rychleji
postupovat na Prahu.“ 

Pan Vineck˘ se dává do vyprá-
vûní, co vidûl, ale také co sly‰el.
Îe mu není lehko u srdce, je napo-
hled jasné.

Ke konci války byla v Psárech velká odbojová
skupina a na‰i chlapi jí  pomáhali. Z 5. na 6. kvûtna
táhly pfies Psáry SS jednotky, aby se dostaly do Pra-
hy. Plukovník, nebo tehdy je‰tû podplukovník Lebl,
fiekl na‰im, aÈ pomÛÏou znepfiístupnit cesty tím, Ïe
pokácí statné stromy pfies silnici. Ten den hodnû pr‰e-
lo a esesáci táhli z BfieÏan-Le‰an. Prvnímu znepfií-
jemnûní se jim dostalo v Libfii. Nad zatáãkou u Rad-
líku vznikly bûhem chvilky první zátarasy. KdyÏ SS
jednotky vidûly stromy pfies cestu, odboãily na Psáry.
Ale Psár‰tí 200 metrÛ od odboãky, za zatáãkou, kam
nebylo zpoãátku vidût, udûlali totéÏ. 

Pfied esesmany byli jako pfiedvoj posláni Raku‰á-
ci. Ti uvidûli, co se dûje a nastala honiãka. Kdo
s psársk˘ch mohl, utíkal domÛ. Raku‰áci je honili
skrz vymlácené ploty a varovali je, Ïe za nimi jdou
jednotky SS. Také pfiikázali splálit v‰echno mokré
oblãení, vãetnû holinek, aby je esesáci pfii náhodném
vpádu do stavení nena‰li. Tûsnû za nimi se uÏ hnali
esesmani. Následovalo pronásledování na‰ich chla-
pÛ, tûch co neutekli pfied de‰tûm a Raku‰áky, protoÏe
chtûli zátarasy dokonãit. Kdo byl chycen, neu‰el
zastfielení. A mÛj táta to odnes první, mûl nûkolik
prÛstfielÛ. Je‰tû stihl dobûhnout do statku u TroníãkÛ
a zemfiel. Franta Zeithamel ze Psár se ‰el podívat na
náves, co se dûje: také ho  zastfielili. Jeden z obãanÛ
– Novák, ale nepamatuji se uÏ, kter˘ - vystfielil na
esesmany a ti zaãali fiádit a mstít se. První „pfii‰li na
fiadu“  tfii obãané z chalupy: Václav Zeithamel, Vác-
lav DoleÏal a patnáctilet˘ Mirek BrabcÛ z Prahy.

Toho rodiãe odklidili z Prahy pfied válkou právû do
Psár. Pronásledování nebralo konce, napfiíklad Václa-
va ·lingra vytáhli esesáci ze sklepa, Adámka chytli.
Oba odvezli ke hfibitovu. Tam je postfiíleli, ale to
nestaãilo. Pfiejeli je tankem. Také pan Karas se sv˘mi
syny – 17 a 19 let – pfii‰li o Ïivot. Byli schovaní v lese
a mûli za to, Ïe uÏ je „klid“ a ‰li lesem pfies louky
domÛ. Esesáci je dohonili. Po ãtyfiech dnech jsme je
na‰li v Ïitû mrtvé. Láìa pr˘ mûl vydloubané oãi,  ale
to jsem sám nevidûl. Celkem 13 lidí bylo zastfieleno.
Pan Hru‰ka z Jirãan byl na cestû do Psár rovnûÏ
usmrcen.

Stromy byly silné, a ani tanky je nepfiejely, proto
jednotky SS odtáhly na LibeÀ a pfies Zbraslav táhly
dál. Na‰im hrdinÛm se je tenkrát v kvûtnu podafiilo
o cel˘ den zdrÏet. 

V tu dobu jsem byl v uãení v Praze. Sám jsem
zaÏil jako uãeÀ peklo, kdyÏ nás Nûmci náhodnû vybí-
rali ze ‰koly jako rukojmí a vyhnali nás do ‰koly Nad
Zelenou li‰kou, kde sídlila posádka SS. Po celou
dobu stfiíleli a hromadnû nás odvádûli neznámo kam.
Hnali nás na Zbraslav, kde nás díkybohu osvobodili
Vlasovci. Nastalo stfiílení a my kluci jsme se rozprch-
li kaÏd˘ jinam. Nevím, co by s námi bylo. Pak jsem
se vrátil do Prahy.

Den nato mnû soused ze Psár pfii‰el sdûlit, Ïe otec
umfiel. Tak jsem se druh˘ den vracel pû‰ky pfies pole
domÛ. Mezi Zlatníky a Psáry po mnû stfiíleli a já jsem
se jako patnáctilet˘ divil. 

Tatínkovi bylo 44 let a v‰ichni brutálnû zastfielení

Vzpomínka na kvûten 1945
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byli zhruba ve stejném stáfií, jen panu Toníãkovi bylo
pfies padesát let.

Pfii smutném pohfibu, tu‰ím 10. kvûtna, zaãaly
padat obrovské kroupy. Do‰li jsme za les a zaãala
stfielba v místû dne‰ního ústavu. Esesmani fiádili jak
diví a snaÏili se vraÏdit, i pfiestoÏe byl konec války.
Jako dnes mám pfied oãima scénu, jak odvádûjí vojá-
ky SS do sbûrného tábora v Jesenici. Jeden esesák
kulhal a Sovûti ho nechali vyzout z holinek. Uvidûli
ukrytou pistoli a ihned ho zastfielili.  

Je‰tû vzpomínám na 3. nebo 4. kvûten. Vedoucí
odbojové skupiny, krycím jménem Karlík (byl to
Polák), ãekal s vysílaãkou ukryt˘ pod skálou u ústavu.
Seskákali Sovûti-para‰utisté a Karlík s nimi mûl
komunikovat. Nûkdo ze vsi je v‰ak udal. Karlík chtûl
utéci, ale v lese obklíãeném esesmany nemûl ‰anci.
Vrátil se tedy k silnici na skálu a zastfielil se. 

V‰em, ktefií pfii‰li ke konci války o Ïivot, jsme
udûlali pomník. Také  Karlíkovi, jenÏ má svoje jmé-
no vytesané na hrobû.  AÏ dlouho po válce jsme
vypátrali jeho pravé jméno Pawel Zujkiewicz a rodi-
ãe se na jeho hrob pfiijeli podívat.

Je‰tû vím, Ïe mnoho obãanÛ ze Psár a Nechanic

bylo za války vûznûno na Pankráci a 10. kvûtna mûli
b˘t popraveni. K tomu na‰tûstí nedo‰lo, byli osvobo-
zeni  Rudou armádou.

Na ty hrozné ãasy pfied ‰edesáti lety, plné stfielby,
hrÛzy, dûsu a násilí nikdy nezapomenu. Kdo to neza-
Ïil, neví, o ãem mluvím. A od tûch dob uctíváme
v kvûtnu své hrdiny. Nejde vÛbec o Ïádnou politiku,
je to vzpomínka na ty, co padli ve stra‰ném masakru
ke konci války. Teprve po ní jsem pochopil, proã táta
veãer kolem desáté brával batoh na záda a z toho
mála, co jsme mûli, vzal chleba a brambory. Nosil
partyzánÛm jídlo. Riskoval Ïivot celé na‰í rodiny.

Vzpomínky dodnes bolí. âím víc ãlovûk stárne,
tím víc si v‰echno vybavuje. A nejinak je tomu
i u mû.

Ze vzpomínek pana Jaroslava Vineckého 

Pan Jaroslav Vineck˘ v tûchto dnech slaví pûtase-
dmdesáté narozeniny. Pfieji mu hodnû zdravíãka, ale
pfiedev‰ím to, aby vzpomínal jen na to hezké, co
v mládí proÏil. Vûfiím, Ïe v pûkné zahrádce mezi kvû-
tinami a mil˘mi lidmi se mu to podafií.     

Monika Kábová

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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mezi lesy se nachází firma EXPLOSIVE
Service, a. s., firma, která se zab˘vá
v˘zkumem, zpracováním, v˘robou,
nákupem a prodejem v˘bu‰nin, ale také
provádûním trhacích prací. Jeden z ãle-
nÛ pfiedstavenstva této firmy pan
Michal Makoviãka nás seznámil s pro-
stfiedím tohoto objektu.

Pane Makoviãko, o va‰í firmû kolují rÛz-
né dohady, nikdo neví, co pfiesnû vyrábíte
a ãím se zab˘váte. Kdy tato firma vznikla
a na co se specializuje?

Na‰e akciová spoleãnost pÛsobí na trhu prá-
ce uÏ od roku 1990 a v roce 1998 se nám poda-
fiilo pro na‰i ãinnost získat b˘val˘ vojensk˘
muniãní objekt v Psárech.

Mám tomu rozumût tak, Ïe vyrábíte
munici?

Zab˘váme se skladováním, prodejem
a v˘robou trhavin, provádíme trhací práce.
Rozhodnû nevyrábíme Ïádnou vojenskou
munici. Provádíme vrtací práce a trhací práce
v lomech a na stavbách.

Jak byste charakterizoval rozdíl mezi
b˘val˘m „muniãákem“ a nynûj‰ím skladem
trhavin?

B˘val˘ muniãní sklad byl sklad
vojenské munice, nábojÛ, raket, gra-
nátÛ. KdyÏ vojenská munice hofií,
vybuchuje a dochází k rozletu stfie-
pin. Ná‰ sklad je civilní, nikoliv
vojensk˘. V pfiedepsan˘ch obalech
máme uloÏené v˘bu‰niny, u kter˘ch
pfii poÏáru dojde pouze k tzv. zahofie-
ní, a v˘bu‰niny, u kter˘ch mÛÏe dojít
k pfiechodu k detonacím, je minimál-
ní mnoÏství a je skladováno podle
pfiedpisÛ oddûlenû tak, a v takovém
mnoÏství, aby se minimalizovalo
ohroÏení okolních skladÛ.

Vyrábíte a nakupujete tedy
pouze takové zboÏí, které samo
nevybuchne?

Urãitû, máte pravdu. Tak napfií-
klad vyrábíme smûs, která je sloÏena
z urãitého procenta ledku a urãitého
procenta nafty – to mÛÏete namíchat
kdekoliv – ale tato smûs nikdy sama
nevybuchne. ¤ekl bych, Ïe mnohdy
je nebezpeãí trhavin pfiecenûno.
Napfiíklad dvoukilová propanbuta-
nová lahev nadûlá pfii v˘buchu více
‰kody neÏ v˘buch dvou kil semtexu.

Kolik má firma poboãek a kolik
zamûstnáváte lidí?

Vlastníme celkem tfii sklady trha-
vin, z toho jeden z nich je v Psárech.

Pracovní pfiíleÏitost u nás na‰lo

Ukrytá v dolíku
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celkem 85 zamûstnancÛ, z toho 35 obãanÛ pra-
cuje v psárské poboãce. A z tohoto poãtu je 13
zamûstnancÛ ze Psár a Dolních Jirãan. 

Komu nabízíte své sluÏby? Firmám nebo
soukromníkÛm?

Kdo má zájem, tomu odvedeme kvalitní
práci. Samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe má pfií-
slu‰ná povolení. 

Vá‰ areál skoro není vidût, jakou má roz-
lohu?

Tfiicetihektarov˘ lesní objekt je trojmo oplo-
cen˘, bezpeãnû zaji‰tûn˘. Rybníãek, kter˘ je
veden˘ jako poÏární nádrÏ, má více neÏ 800
kubick˘ch metrÛ vody.

V‰ude je ãisto, nenajdete tady nic ekologic-
ky závadného, dokonce se v rybníãku objevují
raci, Ïijí v nûm Ïáby, na bfiehu se uhnízdily
kachny. Zdej‰í stávající v˘robou, která je zalo-
Ïena na bázi smíchání ledku (dusiãnanÛ) a naf-
ty, nedochází k zatûÏování Ïivotního prostfiedí.
Nikde se neobjevují pohozené palety, krabice –
to ani z bezpeãnostního hlediska b˘t nemÛÏe.
A Ïe jsou zde pohozené odfiezané vûtve? Ani ty
se nedají v této lokalitû, vzhledem k moÏnosti
vzniku poÏáru, spalovat.

DodrÏování pfiedpisÛ je u vás asi velmi
dÛleÏité? 

Musíme dodrÏovat celou fiadu smûrnic,
vyhlá‰ek atd., a to jak z hlediska bezpeãnosti
a ochrany práce a zdraví, tak napfiíklad z hle-
diska poÏární ochrany a ochrany Ïivotního
prostfiedí. Jsme neustále pod státní kontrolou
báÀského úfiadu. Skladování dozoruje OBÚ

Kladno a v˘robu OBÚ Pfiíbram. Pod nûj také
spadají v‰echny v˘robny trhavin v âeské
republice, aÈ v âechách, ãi na Moravû. A právû
tento úfiad provádí ve‰keré kontroly a revize.
Odtud pfiijdou technici-specialisté a kontrolují,
zdali máme napfiíklad v pofiádku revize elekt-
roinstalací, zprávu o hromosvodech, dohlíÏejí
na dodrÏování bezpeãnosti na pracovi‰tích.
Kontroly jsou velmi pfiísné. Dále nás z hledis-
ka dodrÏování poÏární prevence kontroluje
územnû pfiíslu‰n˘ Sbor poÏární ochrany
a z hlediska dodrÏování ekologick˘ch pfiedpisÛ
hygienik a odbor Ïivotního prostfiedí krajského
úfiadu.

TakÏe kontroly chodí pravidelnû?
Ano i ne. Objevily se rovnûÏ v období po

teroristick˘ch útocích v USA. Pfiijdou k nám
hasiãi, policie i báÀská správa a v‰echny tyto
sloÏky spoleãnû kontrolují: uloÏení, zabezpeãe-
ní, zdali souhlasí poãty a stavy materiálu i zbo-
Ïí aj.

Pro‰kolujete pracovníky?
V‰ichni na‰i pracovníci jsou fiádnû pro‰ko-

leni o bezpeãnosti práce, poÏární ochrany,
odborné zpÛsobilosti atd. To jinak v tomto obo-
ru ani nejde.

Zamûstnáváte muÏe, nebo Ïeny?
Nedûláme rozdíly.
Jak je to v psárské poboãce, kolik má

skladÛ pro tento nebezpeãn˘ materiál?
SkladÛ máme více a v‰echny mají mezi

sebou valy. V‰echny sklady mají rovnûÏ více
kobek, místností. Toto uspofiádání je nutné
z hlediska bezpeãnosti, ale také poãet místnos-
tí je dÛleÏit˘. MnoÏství uskladnûného materiá-
lu je propoãteno a stanoveno podle pfiedpisu,
tak aby nedo‰lo k pfienosu pfiípadn˘ch detonací
a po‰kození sousedního skladu.

Jak˘m zpÛsobem se stanovuje mnoÏství,
které smí b˘t v jednotlivém skladu uloÏeno?

KdyÏ se stanovuje toto mnoÏství, fiídí se
opût pfiísn˘mi pfiedpisy. Jsou dané tabulky na
kaÏdou jednotlivou budovu: aby nebyla ohro-
Ïena bezpeãnost objektu a jeho pracovníkÛ,
nesmí dojít k ohroÏení silnice (Jílové-Psáry),
ani nejbliÏ‰ích obytn˘ch budov za oplocením
skladu. PfiestoÏe jsou sklady stejné, mohou se
naplnit rÛzn˘m mnoÏstvím trhavin.

Jakou máte pracovní dobu?
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Provoz je v objektu nepfietrÏit˘ a je fyzicky
a elektronicky nepfietrÏitû stfieÏen.

Jakmile je vyhlá‰en poplach – a ten se pfii
kontrolách rovnûÏ zkou‰í – okamÏitû na místo
dojíÏdûjí policie a hasiãi.

VráÈme se je‰tû k události, ke které zde
do‰lo koncem bfiezna. Uveìte prosím na pra-
vou míru, co se zde skuteãnû událo. Mnoho
zdej‰ích obãanÛ bylo asi zbyteãnû „‰oková-
no“, protoÏe slovním pfiená‰ením vznikly
rozporuplné zkazky.

Pfii v˘robû, pfii mechanické úpravû bezdym-
n˘ch prachÛ, do‰lo z neznámého dÛvodu
k zahofiení prachu pfiímo v zafiízení.
PfiestoÏe technologické zafiízení pfiedtím
pracovalo nepfietrÏitû a zpracovalo
nûkolik stovek tun materiálu, nikdy
nedo‰lo k Ïádné mimofiádné události,
ani poru‰e aÏ do inkriminovaného dne.

V souãasné dobû je tato situace v ‰et-
fiení kriminální policie.

Hofielo hodnû?
Nikoliv. Zahofiel prach a od nûj hofie-

ly palety a krabice, pár stromÛ.

Proã tu tedy bylo tolik hasiãÛ?
Je to dáno typem na‰eho pracovi‰tû. Jakmi-

le je nahlá‰en poÏár skladu trhavin, automatic-
ky pfiijede urãit˘ poãet hasiãÛ – to mají dáno
pfiedpisy, urãit˘m stupnûm poÏáru. Dopfiedu
totiÏ nevûdí, jak bude poÏár vypadat, jak se roz-
‰ífií a co bude hofiet. MnoÏství vozÛ je urãeno
zv˘‰enou skupinou nebezpeãnosti.

Místní psár‰tí hasiãi, ktefií dorazili na místo
poÏáru první, uhasili vût‰inu. 

Do‰lo pfii poÏáru k nûjakému úrazu?
Nikoliv. Je‰tû jednou opakuji, Ïe k v˘buchu

Ïádnému nedo‰lo, jen zahofiela trhavina a od ní
se poÏár roz‰ífiil na obalov˘ materiál. Mistr
v˘roby si okamÏitû neuvûdomil, Ïe pfii zahofie-
ní dojde k vysoké dvoutisícové teplotû, a popa-
dl rozpálen˘ hasicí pfiístroj do ruky. Od nûj si
popálil ruce.

Redakce se byla ve firmû EXPLOSIVE
Service, a. s., kouknout a prohlédla si i její
pfiilehlé okolí. PfiestoÏe bylo velice po‰mour-
no a pr‰elo, ukázal nám Michal Makoviãka,
Ïe i u nich mÛÏeme vidût nejen raka v ryb-
níãku, ale mnoho dal‰ích krás v pfiírodû.

Text a foto: mk
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– 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
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I. ãást

âesk˘ národ dokáÏe pfii jakékoli spor-
tovní ãinnosti drÏet pevnû pfii sobû.
DokáÏeme fandit sportovcÛm, ale také
nadávat sudím. Jak se se svojí dlouhole-
tou ãinností dokázal poprat sportovní
klub Rapid Psáry, se dozvíte v nûkolika
pokraãováních na‰eho zpravodaje.

V souãasné dobû má SK Rapid Psáry 182
ãleny. Jeho hlavní sportovní ãinností je fot-
bal. DruÏstvo dospûl˘ch je ve III.
tfiídû okresní soutûÏe na 12. místû. Îáci jsou
po podzimní ãásti okresní soutûÏe na místû
devátém.

Jak to tedy bylo?
Jaroslav Skfiivan spoleãnû s Josefem

Vaverkou mají velkou zásluhu na tom, Ïe
dali dohromady kousek historie psár-
sk˘ch fotbalistÛ. Právû oni dnes vyprávûjí
pfiíbûh o klubu, kter˘ má poãátek pfied
více neÏ sedmdesáti lety.

Historie klubu zaãala mezi lety 1930 aÏ
1931, kdy pár nad‰encÛ, napfiíklad Antonín
Taãner, Antonín Adámek, Antonín Járka,
Karel Vondráãek, Josef Adámek a dal‰í zalo-
Ïili sportovní klub. V roce 1932 se klub pfii-
hlásil do soutûÏe pod hlaviãkou SK Sparta
Psáry.

Zpoãátku se hrálo, kde to ‰lo. Vût‰inou to
bylo na Hájkovû louce, Zeithamlovû lese
nebo Na Vápence. Jednalo se vesmûs o pfiá-
telská utkání, ale i ta mûla své pfiíbûhy. Pfii
jednom z tûchto utkání v Okrouhle, obehrál
Franta Chaloupka hráãe Vocetku. Ten to neu-
nesl a vzápûtí mu „na revan‰“ vrazil facku.
Poté se strhla rvaãka a zápas byl pfiedãasnû

ukonãen. Hráãi se na zápasy dopravovali na
sv˘ch kolech, brávali si s sebou svaãinu
a mûli „baÈovky“, baÈovské kecky, ve kter˘ch
se hrávalo.

Mezi zaãínající hráãsk˘ kádr hráãÛ v té
dobû patfiili: Václav âern˘ fieãen˘ „Venca
Pásek“, kter˘ byl kapitánem muÏstva, Holu-
bovsk˘ pfiezdívan˘ „Benzín“, Josef Holeãek,
Tonda Mach, Karel Kfitûn, Franta Chaloup-
ka, Karel Hrábek, Karel Medfiick˘, Josef
Adámek, Josef Kukal, Franti‰ek Rejna,
Antonín Novotn˘, Jindfiich Kalousek, Josef
Kosteleck˘, Josef Adámek, Josef ·erák,
Bohumil Havlíãek, Karel Hrábek, Venca
Îák, Karel Îáãek, Venca Uher, Josef KfiíÏ
a dal‰í.

Dal‰í vlna nad‰ení pfii‰la v roce 1934, kdy
âeskoslovenské muÏstvo postoupilo do finá-
le Mistrovství svûta v Itálii. BohuÏel vyhrát
se nepodafiilo, ale kaÏd˘ vûdûl, kdo je Plániã-
ka, Puã, Burger, Nejedl˘, atd.

První mistrovské zápasy ve III. tfiídû se
zaãaly hrát tûsnû pfied okupací v roce 1939
a jako prvního soupefie pfiivítali Psár‰tí
k mistrovskému zápasu muÏstvo z Jílového,
kter˘ vyhráli 3:1. Odveta v Jílovém ov‰em
skonãila 8:1. 

Do dal‰ího kádru v té dobû a v letech
pozdûj‰ích patfiili: Josef Skfiivan zvan˘

KaÏd˘ správn˘ kluk umí  ãutnout
do miãudy aneb 
Jak to v Psárech v‰echno zaãalo
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Meìus, Antonín Svato‰, Vlasta Troníãek,
Mirek Zeithaml,  Tonda Havlíãek, Jarda
Havlíãek, Franta Svato‰, Jifií Adámek, Fran-
ta Taãner, Venca Strnad, Josef KfiíÏ, Karel
Vondráãek, Josef Pitelka, Fanda Burian, Jar-
da ÎiÏka, Jan Zeithaml, Josef Hofman-Fága.
ProtoÏe mûl klub dostatek hráãÛ, hrály se
pfiedzápasy rezervy a dorostu.

SoutûÏ pokraãovala se stfiídav˘mi úspû-
chy aÏ do roku 1944, kdy na pfiíkaz nûmec-
k˘ch okupantÛ ãinnost skonãila.

V roce 1945 padla na konci války fiada
psársk˘ch obãanÛ, mezi nimi i fotbalisté
Franti‰ek Zeithamel a Zdenûk Strnad. 

Svoji ãinnost obnovil sportovní klub
v pûtaãtyfiicátém pod hlaviãkou Rapid Psáry.
Klub si vedl úspû‰nû a v roce 1947 postoupil
do pfieboru jiÏní ãásti Stfiedoãeského kraje,
kde se udrÏel do roku 1950. 

V tomto roce také do‰lo k pfiejmenování
SK Rapid Psáry na Tûlov˘chovná jednota
Sokol Psáry. V této dobû muselo odejít nûko-
lik hráãÛ, zvlá‰tû z Jirãan, protoÏe podle
nafiízení, které v té dobû platilo, museli b˘t
hráãi registrováni podle místa svého trvalého
bydli‰tû a tam také hrát.

V‰echna utkání se hrála Na Vápence. Pro-
toÏe doba pfiinesla jiná pravidla, ale i tech-
nické podmínky pro hfii‰tû, pfiestal plácek Na
Vápence vyhovovat. Proto se v roce 1952
stûhuje fotbalov˘ klub na dal‰í pozemek, a to
na louku pod obcí, kde po fiadû úprav je
doposud. (V té dobû mûl „spachtovanou“

hospodu ‰enk˘fi Karel Sysel pocházející
z Doma‰ína. Náhoda sehrála i tady svÛj
osud. Na svatební cestu odjel K. Sysel v roce
1930 do Habe‰e,  odkud se nevrátil. KdyÏ
v roce 1934 pfiijel do âech na náv‰tûvu,
vyhlásili v Habe‰i válku, a protoÏe se nemo-
hl vrátit, zÛstal ve Psárech. V jeho hospodû
mûl Rapid Psáry klubovnu a zároveÀ pfievlé-
kárnu. Teprve pozdûji byla klubovna u Svato-
‰Û – U âíãi, nebo u Franty Adámka.)

Prvním pfiedsedou sportovního klubu byl
Antonín Taãner (psársk˘ starosta od roku
1929 do 1945), pozdûji Antonín Járka. Prv-
ním a dlouholet˘m sekretáfiem SK byl Josef
Novotn˘. V pfiedsednictvu se ãlenové klubu
ãasto stfiídali, napfiíklad Antonín ·tajnic,
Antonín ·imek, Václav ÎiÏka, Jaroslav
Hru‰ka, Franti‰ek HÛrka, Miroslav Taãner,
Jifií Adámek st. a dal‰í.

V druhé polovinû padesát˘ch let Psár‰tí
Ïili fotbalem tûlem i du‰í, ale bohuÏel nejsou
z té doby podklady. Kronika, ze které by se
dalo ãerpat, se ztratila pfii rekonstrukci jed-
noho rodinného domku, kde byla uloÏena. 

Zaãátkem ‰edesát˘ch let, 11. prosince
1960, dochází ke slouãení TJ Sokol Psáry
a TJ Sokol Dolní Jirãany. Hrálo se pod hla-
viãkou TJ Sokol Psáry.

Pokraãování pfií‰tû

Pfiipravila: -mk-
Foto: -mk-, 

archiv Jaroslava Skfiivana
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Josef Vaverka (vlevo) s Jaroslavem Skfiivanem
prohlíÏejí svÛj archiv
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INFORMUJEME

Oslavy MDÎ
uspofiádala KDU-âSL pro více neÏ 70 Ïen dne 5. bfiezna v restauraci Rubín. KaÏdá Ïena
obdrÏela dárkovou ta‰tiãku a bohaté poho‰tûní. Oslavy se konaly dlouho pfies pÛlnoc
a v‰em se na zábavû s hudbou moc líbilo, coÏ je vidût i na fotografiích.
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V˘roãní schÛze
Dne 10. dubna se konala 1. v˘roãní chÛze

KDU-âSL. Na programu bylo mezi jin˘mi body
napfiíklad uctûní památky sv. Otce Jana Pavla II.,
zpráva o ãinnosti za uplynulé období, kterou
pfiednesl pfiedseda KDU-âSL Václav Novák, ale
i plán ãinnosti na rok 2005. 

Jako prioritu na‰í ãinnosti jsme zvolili zaãátek
pfiípravn˘ch restaurátorsk˘ch a rekonstrukãních
prací na kostele sv. Václava v Dolních Jirãanech.

Dûkujeme v‰em na‰im sympatizantÛm za
úãast na na‰í první v˘roãní schÛzi.

KDU-âSL, místní organizace Psáry,
K Junãáku 406

252 44  Psáry-·tûdfiík
tel.: +420 241 940 281

e-mail: kdupsary@seznam.cz

Obãanské prÛkazy
patnáctilet˘ch
l K jeho vydání je potfieba doloÏit platn˘ cestovní

doklad nebo osvûdãení o státním obãanství âR,
rodn˘ list pfiihla‰ovaného a kopii pfiihla‰ovacího
lístku s razítkem ohla‰ovny.

l Osvûdãení o státním obãanství vydává MûÚ âer-
no‰ice se sídlem Podskalská 19, Praha 2.

l Potfiebné doklady: rodn˘ list dítûte, oddací list
rodiãÛ nebo rodné listy rodiãÛ, platn˘ OP zákon-
ného zástupce.

l Pokud se Ïádá o osvûdãení o státním obãanství
âR pfied dovr‰ením 15 let dítûte, mÛÏe podat tuto
Ïádost sám zákonn˘ zástupce. V den dovr‰ení 15
let dítûte je nutné, aby u podání Ïádosti byl zákon-
n˘ zástupce i dítû.

O v˘mûnû obãansk˘ch prÛkazÛ se dozvíte na str. 27.

Nabízíme dvoulÛÏkové pokoje se sprchou a WC
OBùDY, VEâE¤E, 

SVATBY, JUBILEA

RAUTY 

FIREMNÍ VEâÍRKY

ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

VENKOVNÍ GRIL

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: zavfieno
Út–Ne: 12.00–23.00

E-mail: restaurant@pensionrubin.cz
www.pensionrubin.cz
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Zdědili jste 
nemovitost?

Rozvádíte se?
Přijedu 

a vyplatím
podíl na 

nemovitosti.
Kontakt:

723 778 570

Kupujete nebo řešíte rekonstrukci vašeho bydlení? 
Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny vaše úspory?

Volejte: 723 778 570

PROPLATÍM I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ. 

HOTOVÉ PENÍZE NA COKOLIV. 

DO 100 TISÍC BEZ RUČITELE,

SPLÁTKA 1020 KČ/MĚSÍC.

VOLEJTE: 723 778 570
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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

l



Z KRONIKY

ROK 1965
Tentokráte vybíráme pfieváÏnû z kvûtnov˘ch
událostí. Oslavovalo se dvacetileté v˘roãí
ukonãení druhé svûtové války, vzpomínalo
na rok 1945.
Pfiipomínáme, Ïe vybíráme krátké úryvky
z kroniky pfied ãtyfiiceti lety. Pomocí nich
opût nahlédneme, jak se tehdy Ïilo, co bylo
v obci nového, a tfieba si nûkdo z vás pfiipome-
ne i své pfiedky. UpozorÀujeme v‰echny ãte-
náfie, Ïe kronika není doloÏena dal‰ími píse-
mn˘mi podklady a Ïe z ní pouze citujeme.

Probíráme se stránkami kroniky roku 1965
Citace:
* „Na zaãátek dubna se dostavilo krásné jar-

ní poãasí a bohuÏel dlouho nepotrvalo
a zase dé‰È  a pr‰elo kaÏd˘ den. De‰tivé
a studené byly i velikonoãní svátky. Pr‰í stá-
le, Ïe se nemÛÏe do polí. 1. máje dé‰È ustál,
ale jiÏ 3. 6. znovu pr‰í a je chladno.“

*„Pamatujeme si je‰tû doby, kdy sovûtská
armáda osvobodila na‰i vlast od nûmeck˘ch
fa‰istÛ. A tehdy nám mile znûla ruská fieã tak
blízká na‰í matefi‰tinû. Od té doby uplynulo
20 let, 20 let budování a usilovné práce.
Zaãalo nové období budování socialismu
a socialistické vesnice. Tehdy dûlníci obsa-
dili stovky továren a pomáhali sklízet úrodu
na polích.“

* „Pfietváfiela se spoleãnost. Lidé pracovali
na svém, pro sebe. Ostatnû jiÏ ze zápisu
z pfiede‰l˘ch let je patrno, jak pokraãovala
pfiemûna. Nyní stojíme pfied 2. v˘roãím tûch-
to dnÛ.“

* „Vpfiedveãer 8. kvûtna byla uspofiádána
beseda s úãastníky odboje na‰eho okruhu.
Byl pozván soudr. Hluch˘ z Nechanic,  kter˘
koncem okupace byl ve spojení s para‰utis-
ty. Scházeli se v chatû plukovníka Filipa, u
kterého se skr˘val polsk˘ para‰utista krycím
jménem „Karlík“ . Na besedû byl pfiítomen
úãastník bojÛ o Duklu plukovník H˘bal,
zástupci místní posádky major Pelikán,
kapitán Vitoch, zástupci S. P. B. z Jílového
soudr. Ty‰na, za okres Pha-západ soudruh
Kutina, poslanci M.N.V. v ãele se soudr.

pfiedsedou Václavem Devínem, zástupci
místních sloÏek a mnoho dal‰ích obãanÛ.
Soudr. Kutina v dlouhém projevu promluvil
o spoleãné práci za uplynul˘ch 20 let. Poté
soudr. pfiedseda Devín oznámil, Ïe budou
odmûnûni uznáním a diplomy zaslouÏilí pra-
covníci. Vyznamenaní i hosté se podepsali
do kroniky. Tato beseda se vydafiila. Bylo
zúãastnûno 85 osob a v‰ichni byli s jejím
uspofiádáním spokojeni a dlouho je‰tû s hos-
ty besedovali.“

*„9. kvûtna 1945 
Plánovaná velká oslava se pro nepfiíznivé
poãasí valnû nevydafiila. Uvítací projev
pfiednesl soudr. pfiedseda Devín. Dále pro-
mluvil a shrnul události za uplynul˘ch 20 let
velitel místní posádky soudr. Pelikán. Pro
stál˘ dé‰È a rozmoklé hfii‰tû se místní sparta-
kiáda dle pfiipraveného plánu nekonala.
Veãer byla taneãní veselice. Mezi jin˘m pro-
gramem pfiíslu‰níci svazu mládeÏe poloÏili
vûnec u hrobu padl˘ch obãanÛ v Psárech
a Dolních Jirãanech. Také u pomníku pol-
ského para‰utisty naz˘vaného krycím jmé-
nem Karlík. Této slavnosti byli pfiítomni
zástupci poboãky S.P.B. z Jílového a v‰ech
místních sloÏek. Dûti z místní ‰kolky zpívaly
a recitovaly své fiíkanky. Pro stál˘ dé‰È úãast
obyvatelstva nebyla taková jak se oãekáva-
lo. Pfiíslu‰níci z vojensk˘ch posádek z Le‰an
a také z místní posádky zpestfiili program.
V rámci tûchto oslav 20. v˘roãí na‰eho
osvobození byli pozvány ‰kolní dûti z devíti-
leté základní ‰koly v Dolních Jirãanech  do
kasáren místní posádky, kde jim promítali
film. Také si mohly spolu s vojáky hráti rÛz-
né zábavné hry a nakonec dostaly svaãinu.
Dûtem se tato slavnost velice líbila, Ïe moh-
ly nahlédnouti do prostfiedí vojenského Ïivo-
ta v kasárnách. Hlavnû chlapci jsou vÏdy
ochotni napodobit vojáky.“

(Druhá strana kroniky pfiedstavuje podpisy
vyznamenan˘ch obãanÛ ze Psár a Dolních Jir-
ãan.)

Pozn. red.: I tentokráte jsme ponechali text bez
redakãních a pravopisn˘ch úprav.
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Paní Mgr. Daniela Vydrová zahájila pro-
voz regeneraãního studia a masáÏí v záfií
loÀského roku. ProtoÏe moc dobfie ví, Ïe
s masáÏí a rehabilitací je spojen cel˘ pohy-
bov˘ aparát tûla, ve svém volném ãase vede
ke cviãení nejen pfied‰kolní dûti v matefiské
‰kole, ale také Ïeny, které mohou nav‰tûvo-
vat aerobik, step aerobik. 

Profesí je paní Vydrová rehabilitaãní pra-
covnice s nemocniãní praxí a pfii matefiské
dovolené se rozhodla dokonãit vzdûlání na
Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu, kde vystudo-
vala obor speciální v˘chova pro zdravotnû
postiÏené. Se svou praxí, tfiílet˘m rehabilitaã-
ním vzdûláním a s vysoko‰kolsk˘m zamûfiením
na somatopedii tedy rozhodnû není Ïádná
„rychlokva‰ka“- rehabilitaãní pracovnice.

„Mám dvû dûti,“ fiíká paní Vydrová, „které
samy rády cviãí, a tak jsem se rozhodla vést
sportovní krouÏek pro dûti v M·. Spolupráce
s fieditelkou ‰koly je dobrá, jen musím ãasovû
skloubit sportovní krouÏek v M· – ten je dopo-
ledne ve ‰kolce – se sv˘mi dal‰ími aktivitami.

Od pÛl druhé do pÛl tfietí vedu aerobik pro dûti
‰kolní. Spojení vûkov˘ch skupin Ïádá peãlivou
pfiípravu, tak aby byly v‰echny spokojeny.
DÛraz kladu téÏ na správné drÏení tûla, se kte-
r˘m má problém snad kaÏdé druhé dítû ‰kolní-
ho, ale i pfied‰kolního vûku – dûtem schází
pohyb! Po domluvû s paní fieditelkou mohou
tyto krouÏky nav‰tûvovat úplnû v‰echny dûti.“

Stálá parta je skvûlá
KaÏdé úter˘ od 19.30 hodin vede paní Dani-

ela cviãení pro Ïeny – step aerobik. To proto, Ïe
Ïeny jsou pfies den pomûrnû dost vytíÏené
a veãer si pro sebe najdou chvilku ãasu. Od led-
na leto‰ního roku cviãí tzv. step aerobik, coÏ je
pûkná fyziãka. Sama sehnala stepy (pro laiky
bedny, na které se ‰lape a rÛznû se pfiekraãují),
k dispozici má hudbu na aerobik. KdyÏ se do
nûãeho pustí, je jak buldok a nevzdá to.
A Ïeny? Ty jsou velmi spokojené, za devadesát
minut cviãení zaplatí pouh˘ch 60 korun. Na
malém prostoru je v tûlocviãnû základní ‰koly

REPORTÁÎ

Cviãení pro Ïeny i dûti
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REPORTÁÎ

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

na v‰echny dobfie vidût, tak mÛÏe paní Daniela
opravovat v‰echny, pokud provádûjí ‰patnû
sestavu. A kdyÏ nûkdo uÏ opravdu nemÛÏe a má
zdravotní problémy, mÛÏe si klidnû odpoãinout
a pak zase pokraãovat dál. Jen uÏ nespálí tolik
kalorií, protoÏe i na tempu cviãení velmi zále-
Ïí. Pr˘ teprve po 25 minutách aerobní fyzické
zátûÏe se zaãnou spalovat tukové buÀky. „Uf,
uf, to je dfiina a huntování tûla,“ fiíkáte si. Ale
vûfite nevûfite, paní Daniela uÏ má v partû pár
Ïen, které si cviãení nenechají ujít a chodí úpl-
nû pravidelnû.

ProtoÏe k paní Vydrové chodí nûkteré Ïeny
i na masáÏe, pozná, kdy je bolí záda a jaké mají
potíÏe. Pak pfii veãerním cviãení sama upozor-
ní dotyãnou sleãnu ãi paní, aby tfieba ten ãi
onen cvik nedûlala, nebo jen velmi opatrnû.

Právû o tom, jak pomÛÏeme tûlu, kdyÏ cho-
díme pravidelnû na udrÏovací masáÏe, si bude-
me s paní Mgr. Danielou Vydrovou povídat
v nûkterém z pfií‰tích ãísel zpravodaje.

Máte také chuÈ si zacviãit? PusÈte se do
toho!

Text: mk
Foto: mk  

a archiv Mgr. Daniely Vydrové



Spoleãenské centrum Jesenice
vás opût zve za kulturou. 
Kontakty: telefon:  241 931 380, 241 931 869, 603 239 397, 
fax: 241 930 183,
e-mail: spolcentrum@oujesenice.cz

Pfiihlásit se mÛÏete následnû kaÏdou
stfiedu od 13.00 do 16.30 hod. v budovû
OÚ – Spoleãenské centrum nebo e-mailem
na adresu spolcentrum@oujesenice.cz.

Kurzovné:
Taneãní kurzy pro mládeÏ – 20 lekcí,

dívky 2500 Kã, chlapci 800 Kã.
Kurzy pro dospûlé – 10 lekcí, 2000 Kã

za taneãní pár.

Kurzy budou probíhat vÏdy ve stfiedu,
pro mládeÏ od 18.30 hod. a pro dospûlé od
20.30 hod.

Nedûlní pohádky:
22. kvûtna 2005 v 15.30 hod.
O dvou vodnících, vstupné 40 Kã

Pfiedstavení pro ‰kolky a 1. tfiídy Z·
7. ãervna 2005 v 9.00 hod. Auto‰kolka

– pfiedstavení, kde se dûti seznámí hravou
formou s provozem na silnicích a jeho
pravidly. Vstupné 35 Kã, vítány jsou
i maminky s dûtmi, které jsou doma.

Zápis do taneãních kurzÛ na podzimní
sezonu 2005/2006

byl zahájen ve stfiedu dne 16. února.
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA

KAM ZA KULTUROU

Milí obãané, v této spoleãenské kronice vás budeme informovat o spoleãenském dûní
v Psárech a v Dolních Jirãanech. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
V měsíci květnu a červnu máme čtyři oslavence, tak jako v minulém čísle. Je zají-
mavé, jak si jubilea podělili Psárští a Dolnojirčanští mezi sebou. Ostatně to posuď-
te už sami.

KKvvěětteenn
E JJiiřříí MMeennddaa se dožívá úctyhodných osmdesáti let.
E Stejné výročí, tedy osmdesátiny, oslaví rovněž AAnnttoonníínn BBuucchhttaa..
E Konečně i ženy mají zastoupení, MMiilluuššee PPoosslluuššnnáá oslaví sedmdesátiny.

ČČeerrvveenn
E V červnu oslaví sedmdesátiny MMaarriiee UUhhrroovváá.

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ještě více lásky a pochopení
svých nejbližších.

Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová
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V nedûli 5. 6. 2005 se od 13.30 uskuteã-
ní v Jesenici u Prahy v areálu firmy Alvako
uÏ  3. roãník akce, pofiádan˘ u pfiíleÏitosti
dûtského dne pod názvem „Jesenické pís-
kování“. Zábavu pofiádá ve spolupráci
s Obecním úfiadem v Jesenici firma Alvako
a mezi sponzory za‰tiÈujícími dûtské odpo-

ledne najdeme témûfi v‰echny v˘znamné
firmy z okolí. Na programu budou dûtské
soutûÏe o hodnotné ceny, pfiehlídka staveb-
ních strojÛ, vystoupení skupiny Maxim
Turbulence a dal‰í pfiekvapení. Vstupné se
neplatí, tû‰íme se na v‰echny!

Michal Konopka, Alvako, s. r. o

3.  jesenické pískování

PfieÏijí?
Pfii leto‰ním vysokém snûhu a hladové zimû

pro volnû Ïijící zvífiata si mohl pozornûj‰í
pozorovatel v‰imnout – i podél silnice – nûko-
lika hejnek dfiíve hojné, dnes pfiísnû hájené
koroptve polní. Objevila se znovu po nûkolika-
leté pfiestávce. Od bfiezna do dubna vytváfií vûr-
né rodinné páry a obûtavû peãuje o svou poãet-
nûj‰í  rodinku pfies léto, podzim i zimu.

Pomáháme jim v zimû zasypáváním obilní-
ho odpadu. Po cel˘ rok jsou pro nû smrteln˘m
nebezpeãím pytlaãící koãky a psi, li‰ka a zemû-
dûlské stroje pfii kosení pícnin a obilnin. Kufiát-
ka potfiebují v prvním období svého Ïivota
Ïivoãi‰nou potravu – hmyz a dal‰í zemûdûlské
‰kÛdce. Proto kdysi b˘valy koroptve jedním
z hlavních pomocníkÛ zemûdûlce. Dne‰ní ste-
rilní chemizovaná krajina jim naopak neprospí-
vá. Proto jsme museli najít je‰tû nûkolik málo
míst, kam mÛÏeme v leto‰ním ãervnu – mûsíci

myslivosti a ochrany pfiírody – vypustit do vol-
né pfiírody nûkolik koroptvích hejnek k posíle-
ní genofondu a jejich populace. Ten, kdo by
v takové práci hledal zisk a hmotn˘ prospûch,
by se m˘lil. Jitfiní a podveãerní melodické svo-
lávání rodinn˘ch koroptvích hejnek nám v‰em
slouÏí jen k potû‰ení srdce.

Myslivecké sdruÏení Borovina Psáry
Foto: Petr Sivaninec

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
Nafiízením vlády ã. 612 ze dne 16. 11. 2004 jsou zkráceny platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ
(OP) a je vytvofien harmonogram pro jejich v˘mûnu:
1. OP vydané do 31. 12. 1994 vymûnit do 31. 12. 2005
2. OP vydané do 31. 12. 1996 vymûnit do 31. 12. 2006
3. OP vydané do 31. 12. 1998 vymûnit do 31. 12. 2007
4. OP vydané do 31. 12. 2003 vymûnit do 31. 12. 2008

l (OP rovnûÏ v 1. pfiípadû, kdy je ãasto zapsáno „platnost neomezena“, je povinnost OP
vymûnit).

ll V˘mûnu OP provádûjí MûÚ âerno‰ice se sídlem: Praha 2, Podkalská 19 a MûÚ Jílové.

Co potfiebujete pfii získání OP u patnáctilet˘ch, se dozvíte na stranû 19.



Dûtem
…A NùCO PRO ZÁBAVU

Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás.
jejich fie‰ení najdete na str. 31. Pokud
nûkdo z vás pí‰e ver‰e, ãi krátké povídky,
a máte-li zájem o jejich oti‰tûní v tomto
ãasopisu, neváhejte a kontaktujte mû.
(Monika Kábová, mobil 606 310 655, tel.
281 862 468, mfkaba@post.cz). Rádi va‰e
prvotiny uvefiejníme.

Pozor na koãky! 
PfiestoÏe koãiãí soutûÏ dávno skonãila, stá-
le nám
docházej í
o b r á z k y .
Celou rodi-
nu koãek
nám zaslala
deví t i le tá
s l e ã n a
L u c i e
N o v o t n á
z Dolních Jirãan. Maminka ãtyfiapÛlleté
Aniãky Holínské zaslala ãíãu mailíkem a
pûtilet˘ Honzík Kolenat˘ z DláÏdûné ze
Psár namaloval koãiãí maminku. A koneã-
nû dûti ze základní ‰koly poslaly hned 6
koãek. Dopis panu prezidentovi od Ïáka
Míry Sofronû najdete na str. 31. V nûm
Ïádá pana prezidenta o pomoc pfii opravû
své ‰koly.

A teì tu máme pro vás opût hádanky, to

abyste si taky museli namáhat své hla-
vinky. Tak jdeme na to a snaÏte se lu‰tit
bez pomoci dospûl˘ch.

Hádejte!
1. Hlem˘Ïì lezl na strom 10 metrÛ vyso-
k˘. Ve dne vylezl vÏdy o 4 metry, v noci
sklouzl o 3 metry. Za kolik dní dosáhl
vrcholu stromu?

2. Chlapci je 12 let a mûfií 169 cm. Jakou
bude mít v˘‰ku, aÏ mu bude 24 let?

3. Otci je 48 rokÛ, synovi 23 let. Kdy bude
otec dvakrát star‰í neÏ syn?

4. Napi‰te co nejvíce vût o pûti slovech
zaãínajících stejn˘m písmenem. Napfií-
klad:  Îivá Ïába Ïere Ïlutou Ïemli.
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Pro pokroãilé vûkem

Koãiãí farma ze základní ‰koly

Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní najdete v pfií‰tím ãísle
ãasopisu.

V kavárnû
Pfiítelkynû mûly sraz v kavárnû. Bylo jich
pût. A pfii‰ly postupnû za sebou. Eva si
objednala kávu, Horská jableãn˘
dÏus.·pálová pfii‰la poslední a dala si
zmrzlinu. Dostavila se i Kamila Fuchsová.
Hálová pfii‰la jako pfiedposlední, Vlasta
Astorová nebyla první. Horská pfii‰la
pozdûji neÏ Vlasta a Zorka zase dfiíve neÏ

Bûla. První náv‰tûvnice si objednala vinn˘
stfiik. Co mûla Zorka a co Vlasta? Kdo pfii-
‰el jako tfietí? Jaké je pfiíjmení Bûly? Kdo
pil bylinkov˘ ãaj?

¤e‰ení logického problému
z minulého ãísla – pfiírodopisn˘
krouÏek:

Bára         SoÀa        Lenka        Klára
âapková   Skálová   Kuãerová   La‰ková
8              10           9               11
je‰tûrky    andulky   morãata      rybiãky
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…A NùCO PRO ZÁBAVU

L. ·IMEâKOVÁ, 5. tfi. J. LAFEK, 4. tfi.

N. VONDROVÁ, 5. tfi.M. DAVÍDEK, 5. tfi.

L. KREJâOVÁ, 5. tfi.

R. ·EVâÍK, 5. tfi.



VÒNù KO¤ENÍ

Jak uÏ to tak b˘vá, kaÏdá rostlina se
ãasem pfiemístí do jiného kouta svûta.
A tak hojnû rostoucí libeãek byl z jiÏní
Evropy pfienesen do zemí severních za
vydatné pomoci mnichÛ - benediktinÛ
(kolem roku 990). V herbáfii jisté abaty‰e
Hildegardy je libeãek doporuãován jako
lék proti mnoha nemocím poãínaje tehdy
obávanou zimnicí a konãe Ïloutenkou,
nemocí jater.

Posléze, pfied cestou K. Kolumba
(Kry‰tof Kolumbus, italsk˘ – janovsk˘
mofieplavec ve ‰panûlsk˘ch sluÏbách krá-
lovny Isabelly, Ïil na pfielomu 15. a 16.
století, objevitel Ameriky), ovládali mus-
lim‰tí obchodníci mezinárodní trh mezi
Asií a Evropou. Kofiení bylo tehdy pfiepra-
vováno do Rudého mofie, karavanou pak
do Alexandrie, nebo Persk˘m zálivem
a opût karavanou do Cafiihradu. Z Alexan-
drie uÏ Benátãané rozváÏeli zboÏí po
celém Stfiedomofií a severnûji do Evropy. 

V˘razná chuÈ
Mnozí mají libeãek na své zahradû a tak

vûdí, Ïe rostlina roste opravdu bujnû a je
hodnû aromatická – voní trochu po celeru.
Zprvu je jeho chuÈ nasládlá, poté ostfie
kofienitá a ponûkud hofiká. Pro její siln˘
aromatick˘ úãinek ji nûktefií nemají rádi.

Oddenku se pouÏívá pfii prÛmyslové
v˘robû polévkového kofiení. Také
v domácnostech ho lze vyuÏít jako drcené-
ho kofiení do polévek. Kofien se v‰ak sbírá
aÏ druh˘m nebo tfietím rokem. Rychle se

omyje a usu‰í. Silnûj‰í oddenky se mohou
pÛlit, aby se snadnûji usu‰ily. Pozor, teplo-
ta pfii su‰ení by nemûla pfiesáhnout 40 °C.
Pak uÏ se jen oddenky kvalitnû skladují,
nejlépe v uzavfiené tmavé sklenici. Snadno
totiÏ pfiijímají vlhkost, chytají plíseÀ
a mohou b˘t napadány hmyzem. âerstvé,
omyté lze pokrájené oddenky skladovat
také v mrazniãce. 

NaÈ libeãku je vhodná (ãerstvá, su‰ená
nebo hlubokozmraÏená) ke kofienûní polé-
vek, omáãek, zeleniny, masa i k nakládání
okurek. KdyÏ hodíte kousek vûtévky
libeãku do brambor, které chcete uvafiit,
zaruãenû tím nic nezkazíte.

Musíme se zmínit o tom, jaké úãinné
látky vlastnû libeãek má. Droga obsahuje
pfiedev‰ím destilovanou silici (laicky fieãe-
no jakési vonné oleje), která je tvofiena
mnoha sloÏkami. PÛsobí moãopudnû,
uvolÀuje vyluãování chloridÛ (solí),
povzbuzuje vyluãování Ïaludeãních ‰Èáv,
mírní bolesti pfii pfiíli‰ném nad˘mání –
ostatnû to uÏ vûdûly i na‰e babiãky.

Vyzkou‰ejte nálev
Jedna ãajová lÏiãka fiezané drogy se

pfielije dvûma ‰álky vafiící vody a nechá se
ustát. UÏívá se pfii zánûtu dolních cest
moãov˘ch a moãového mûch˘fie, jako
moãopudn˘ prostfiedek pfii zadrÏování
tekutin a pro zv˘‰ené vyluãování Ïluãe.
K inhalaci je vhodn˘ pfii zahlenûní d˘cha-
cích orgánÛ. NeÏ se v‰ak pustíte do domá-
cí léãby, poraìte se se sv˘m o‰etfiujícím
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Libeãek
LLiibbeeččeekk lléékkaařřsskkýý mmáá nnáázzeevv ppřřiippoommíínnaajjííccíí llííbbeezznnoosstt ččii lláásskkuu,,
aallee jjeehhoo nnáázzeevv ss rroommaannttiikkoouu nneemmáá ccoo dděěllaatt.. PPůůvvooddeemm jjee
zz PPřřeeddnníí AAssiiee,, aa pprroottoožžee ssee ttaattoo rroossttlliinnaa ppllaanněě vvyysskkyyttoovvaallaa
vv iittaallsskkéé LLiigguurriiii,, zzíísskkaallaa llaattiinnsskkýý nnáázzeevv „„lleevviissttiiccuumm““ nneebboo
„„lliigguussttiiccuumm““ aa oodd nněějj bbyyll uužž jjeenn mmaallýý kkrrůůččeekk kk ččeesskkéémmuu
nnáázzvvuu..
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Odpovûdi:

1. Sedm˘ den.
2. Vût‰í neÏ 169.
3. Za dva roky.
4. ZáleÏí na vás, kolik vymyslíte vût.

INZERCE
lékafiem. A i tady platí, Ïe v‰echny bylinky
– ãaje - se pouÏívají jen urãitou dobu,
nikoliv „v jednom tahu“ celoroãnû.

Zevnû mÛÏete tento nálev pouÏít ke
koupeli pfii ‰patnû se hojících ranách, tfieba
na rukou. To je vyzkou‰ené a vûfite, nebo
ne, funguje to!

A jeden tip na konec: AÏ pÛjdete na
náv‰tûvu ke sv˘m pfiíbuzn˘m ãi znám˘m,
mÛÏete jim pfiinést místo kvûtin docela
malou kytiãku bylinek. V‰echny, co vám
v létû rostou na zahrádce. Takov˘ libeãek
s petrÏelkou, paÏitkou, oreganem... Pûknû

pfievázat ma‰lí a mÛÏete vyrazit! Uvidíte,
jak budou rádi, zvlá‰tû ti, jiÏ bydlí v pane-
lácích a bylinek mají jen poskrovnu na
sv˘ch balkonech.

Text a foto: mk



K¤ÍÎOVKA
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Milí lu‰titelé, jedno rãení o studeném kvûtnu praví: ................................................ (tajenka)!
Tajenka kfiíÏovky zní: Studen˘ máj – v stodole ráj
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