
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,

dne 27. kvûtna
se v Psárech ko-
nalo dal‰í vítání
obãánkÛ a i ten-
tokráte byla na
Obecním úfiadû
v Psárech za-
stoupena dvojãa-
ta.

Mgr. Jan Vrba popfiál v‰em maminkám
hodnû radosti s nov˘mi obãánky, ale i to,
aby se v‰em v obci líbilo. Jako vÏdy, tak
i tuto sobotu ãlenky Sboru pro Obãanské
záleÏitosti vzornû pfiipravily jednací síÀ,
psárské dûti zarecitovaly a pohoupaly
miminka v kolébce. Souãasnû se rodiãe
zapsali do „matriãní místní knihy“. Na
památku pak obdrÏeli  album a kytiãku pro
radost. A kdo se stal dal‰ím obãánkem
Psár a Dolních Jirãan? ·tepánka Brabco-
vá, Jakub ëurão, Tomá‰ Ertl, Klára Kal-
vodová, Veronika Konrádová, Adéla
Kremrová, Alexandra Marková, Anna
a Katefiina Pavelkovy, Matûj Pavlíãek,
Tereza Radová a Tomá‰ Sklenáfi.

Paní Mirka Kremrová podûkovala za
poslané fotografie. Ty také poskytuji paní
·imkové (OÚ Psáry), aby je mohla podle
zájmu rodiãÛ rozdat. Fotografie dûlám ze

svého volna, pro vás, maminky, bez jaké-
hokoliv honoráfie, rovnûÏ paní ·imková má
práci navíc s rozdáváním a rozposíláním
fotografií. Také ona to dûlá proto, Ïe mimi-
na jsou fajn. Ostatnû kdo z vás se zúãastnil
vítání, pfii‰el i v sobotu do krásné pohodo-
vé atmosféry psárského úfiadu. 

Vût‰ina z vás uÏ ví, jak dopadly volby
v obci. Internet je velmi rychl˘ zpravodaj
a rádce, ale pro ty, kdo ho nemají, pfiiná‰í-
me volební v˘sledky (z obce) na str. 10.

Nûktefií chatafii u Kukaláku slaví pade-
sáté v˘roãí sv˘ch v˘jezdÛ na chaty. Pfiine-
sli jsme letmé ohlédnutí v reportáÏním
ãlánku. Tento námût byl od jednoho
z „padesátníkÛ“. Vûfiím, Ïe zavzpomínáte,
sednete k táboráku ãi ke grilu a pofiádnû
jubileum zapijete. Tak pfieji i vám do dal-
‰ích let pohodu v chatafiení, letní koupání
a plno hub,  a pfiedev‰ím pûkné vzájemné
vztahy. 

Seriál o hospodafiení obce pokraãuje
dal‰ím ãlánkem, stejnû jako seriál o odpa-
dech.

Zaãínáte nám telefonovat, mailovat
a posílat nápady k reportáÏím, a to je dob-
fie. Dal‰í ãíslo vyjde koncem prázdnin,
a protoÏe je doba dovolen˘ch, nenechávej-
te si své tipy na poslední chvíli. Tak aÈ je to
leto‰ní léto vyvedené!

Monika Kábová
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Výzva
v‰em politick˘m stranám, ale i uskupe-

ním, hnutím, sdruÏením ãi skupinám, které
hodlají na podzim kandidovat v obecních
volbách. Spojte se s obecním úfiadem, aby-
chom se domluvili na moÏnosti nechat vám
prostor k va‰í prezentaci v ãasopisu Psásrk˘
zpravodaj. V‰ichni tak budou mít k dispozi-
ci stejné prezentaãní podmínky.

Prezentace na internetu

Rádi bychom pfiedstavili v‰echny spol-
ky, uskupení, hnutí a sdruÏení na interneto-
v˘ch stránkách obce s odkazem na jejich
kontakty.  Pokud nûkdo má zájem, ozvûte
se na obecní úfiad.



OBSAH
Ze zastupitelstva 3
Ze zápisníku místostarosty 8
Rekonstrukce matefiské ‰koly 9
V˘sledky voleb 10
Poplatky za odpady 10
Jak obec hospodafií 14
Nedá dopustit na Jirãany 16
Houpací kÛÀ 20
Kanalizace, plyn, vodovod… 21
Problematika odpadÛ (IV. díl) 24
Policie âR 25
Spoleãenská kronika 26
…pro zábavu 27
Den dûtí 28
VÛnû kofiení 30
Sudoku 32
Vnitfiní ãtyfistrana: inzerce

Na titulní stranû:
Matefiská ‰kola – budoucnost a souãasnost

Na 2. str. obálky:
Vítání obãánkÛ, 2006          

Na 3. str. obálky:
Hasiãské oslavy

Psársk˘ zpravodaj: dvoumûsíãník
Roãník: III, ã. 3/2006, ãerven
Vydává: Obec Psáry

PraÏská 137, 
252 44 Psáry
tel.: 241 940 454, 
fax: 241 940 514
e-mail: info@psary.cz

Datum vydání: 25. 6. 2005
Registrace: MK âR E 15258 ze 

dne 4. 5. 2004
Redaktorka: Mgr. Monika Kábová
Redakãní rada: Ing. Jifií Janata, CSc. 

Ing. Vladimír Kadefiábek 
Václav Novák
PhDr. Bedfiich Taláb
Mgr. Jan Vrba

Pfiíjem inzerce: Mgr. Monika Kábová
mobil: 606 310 655
fax: 281 862 468
e-mail: mfkaba@post.cz

Grafická úprava a tisk: LD, s. r. o.
Tiskárna Prager
Radlická 2, 
150 00 Praha 5

Distribuce: do v‰ech po‰tovních 
schránek v Psárech 
a Dolních Jiraãanech,
zdarma 

Náklad: 2000 v˘tiskÛ

2 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ âERVEN 2006

Správní poplatky za vydání cestovního pasu (CP) od 1. 9. 2006
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
(platnost 10 let) .......................................................................................................................................... 600 Kã
obãanÛm star‰ím 5 let a mlad‰ím 15 let (platnost 5 let)............................................................................ 100 Kã
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů – expres 
(platnost 6 mûsícÛ) ................................................................................................................................... 1500 Kã   
obãanÛm mlad‰ím 5 let ................................................................................................................................ 50 Kã
obãanÛm star‰ím 5 let a mlad‰ím 15 let – expres (platnost 1 rok) ........................................................... 100 Kã

Matrikáfika Hana Rousová, OÚ Jesenice, Budûjovická 303, 252 42  Jesenice
Úfiední hodiny: po + st  8.00-12.00, 13.00-17.00, Tel.: 241 021 741, e-mail: rousova@oujesenice.cz

Upozornûní! – Jak je to s cestovními pasy
Dne 1. 9. 2006 nab˘vá úãinnosti nov˘ zákon ã. 136/2006, o cestovních dokladech. Od tohoto data se budou

vyrábût cestovní pasy s biometrick˘mi údaji. V první fázi to budou údaje o zobrazení obliãeje (cestovní dokla-
dy s nosiãem dat obsahujícím biometrické daje o otiscích prstÛ se budou vydávat od 1. 5. 2008).

Z tohoto dÛvodu budou žádosti o vydání cestovního pasu přijímat a vydávat pouze úřady obcí s rozší-
řenou působností podle místa trvalého pobytu občana (pro na‰e obãany to je MûÚ âerno‰ic, pracovi‰tû Pra-
ha, Podskalská 19, Praha 2).

Poslední Ïádosti o vydání cestovního pasu (je‰tû bez biometrick˘ch údajÛ) lze na matrice  v Jesenici podat
nejpozději do 14. 8. 2006. Dosud vydávané cestovní pasy zÛstávají v platnosti.



ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 4-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 24. dubna 2006 
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 35/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Znûní dodatku ã. 2 smlouvy o spolupráci a uzavfiení budoucí
smlouvy ã. 255/2001/OMA s PraÏskou Plynárenskou, a. s.,
STL plynovody v lokalitû U Studny – Dolní Jirãany. 
II. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tohoto dodatku.
lll. Schvaluje
Znûní Smlouvy o spolupráci a uzavfiení budoucí smlouvy
ã. 258/2006/OSD.
IV. Povûfiuje
Místostarostu ing. V. Kadefiábka podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 36/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Znûní dohody o spolupráci s firmou EKOLAMP, s.r.o., na zfiíze-
ní místa zpûtného odbûru pouÏit˘ch svûteln˘ch zdrojÛ pochá-
zejících z domácností.
Il. Schvaluje 
Znûní smlouvy s firmou EKOKTROWIN, a.s., na zaji‰tûní zpût-
ného odbûru elektrozafiízení patfiících do skupin 1, 2 a 6 dle
zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, s tím, Ïe bude do smlou-
vy navíc zahrnuta dodávka 1 kus kontejneru o objemu 12 m2.
lII. Povûfiuje
Místostarostu ing. V. Kadefiábka podpisem tûchto  dvou smluv
a jednáním o pfiepracování smlouvy s firmou ASEKOL, s.r.o.,
na zaji‰tûní zpûtného odbûru elektrozafiízení patfiících do sku-
pin 3, 4, 7, 8 a 10 dle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech.

USNESENÍ ã. 37/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Znûní smlouvy o pfievzetí práv a povinností vypl˘vajících ze
Smlouvy o spolupráci pfii dal‰ím rozvoji obce Psáry ze dne
1. 4. 2000. Smlouva bude uzavfiena mezi obcí Psáry, Mu‰kou,
s.r.o., a STAVING Olomouc, s.r.o.
II. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 38/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

I. Schvaluje
Znûní kupní smlouvy na obecní pozemek parc. ã. 102/2, k.ú.
Psáry, s pí Nejedlou.
II. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 39/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
1/  uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednot-
ky ã.150/9 s M. Frederkingovou, Sídl. ·tûdfiík 150,  Psáry, za
cenu 128 310 Kã,
2/ uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.148/10 s manÏeli Bezou‰kov˘mi a M. Bezou‰kouvou, Sídl.
·tûdfiík 148, Psáry,  za cenu 158 500 Kã,
3/ uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã. 152/8 s manÏeli âuchranov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry, za
cenu 230 830  Kã,
4/ uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã. 149/9 s H. ·vajãíkovou, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu
145 504  Kã.
II. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 40/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení
I. Souhlasí
Se zámûrem prodeje pozemkÛ pod garáÏemi na Sídl. ·tûdfiík.
Jde o pozemky na parc. ã. st. 361 a 362 a parc.ã. 621/6,  k.ú.
Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
OÚ vyvû‰ením daného zámûru. 

USNESENÍ ã. 41/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Znûní Inominální smlouvy s firmou HEDOZ, s.r.o., na vybudo-
vání a uÏívání provizorní komunikace slouÏící k pfiístupu
k lokalitû B 15 S, B 15 J a B16.
II. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 42/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje 
Znûní smlouvy o odborné ãinnosti s ing. Martinem Pfiíhodou na
pfiípravu Ïádosti o dotace z FÎPSK k tématu ã. 12 - Drobné
vodohospodáfiské ekologické akce – âOV, kanalizace (InÏe-
n˘rské sítû – Psáry, Dolní Jirãany 4. a 5. etapa).
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II. Schvaluje
Znûní Smlouvy o dílo s ing. Martinem Pfiíhodou na zpracování
dokumentÛ pro zadání vefiejné zakázky „Rekonstrukce
kuchynû a jídelny“ pro Z· a M· v budovû matefiské ‰koly.
III. Povûfiuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 43/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
2. úpravu rozpoãtu obce Psáry na rok 2006, kterou se navy-
‰uje rozpoãet na ãástku 38 024 372  Kã.
II. Schvaluje 
Upfiesnûní znûní usnesení ã. 27/3-2006 ze dne 13. 3. 2006
takto: schvaluje uvolnûní finanãní ãástky z vlastních prostfied-
kÛ obce na plánovanou v˘stavbu kanalizace do celkové v˘‰e
4,2 mil. Kã. Pro rok 2006 je v rozpoãtu pro tento úãel zahrnu-
ta ãástka 2 422 000 Kã. Realizovat se budou v letech 2006-
2007 úseky kanalizace v ul. DláÏdûná (337,95 m),  Pod Ska-
lou (194,63 m), Kutná (276,62 m) v Psárech a v Dolních
Jirãanech ul. SportovcÛ (127,1 m), V Tfie‰Àovce (144,37 m),
Hlavní + Horní (272,05 m), Krátká (77,06 m), Slepá (120,13
m) a Javorová + Ke Kukaláku (282 m).

USNESENÍ ã. 44/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Udûlení finanãní odmûny 20 000 Kã pro místostarostu
ing. V. Kadefiábka.

USNESENÍ ã. 45/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S nov˘m uÏíváním místnosti v hasiãské zbrojnici v Dolních Jirãa-
nech  (b˘val˘ archiv OÚ Psáry) pro potfieby SDH Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 46/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení obce Psáry za rok
2005. Pfii kontrole nebyly zji‰tûny Ïádné chyby a nedostatky. 
II. Schvaluje
Úãetní závûrku obce Psáry.
III. Schvaluje
Udûlení finanãní odmûny 10 000 Kã úãetní pí Alferyové za bez-
chybn˘ v˘sledek kontroly hospodafiení obce Psáry za rok 2005.

USNESENÍ ã. 47/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na  vûdomí
V˘zvu obãanÛ z ul. K LÛÏku k projednaní návrhu na vybudová-

ní komunikace v ul. Horní. Firmou Landor  do 31. 10. 2006 bude
vybudována nová komunikace v ulici K LÛÏku, navazující na
komunikace v ulici Horní vybudované do téhoÏ data obcí Psáry.

USNESENÍ ã. 48/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

USNESENÍ ã. 49/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na  vûdomí
V˘sledek místního ‰etfiení ze dne 12. 4. 2006, na kterém se roz-
hodlo o pfiesunu dopr. znaãení zaãátku i konce obce Psáry smû-
rem k Jílovému. Nové umístûní bude pfied zatáãkou „nad ÚSP“. 

USNESENÍ ã. 50/4-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Povûfiuje
Ing. V. Kadefiábka a V. Nováka zasláním dopisu Nadaãnímu
fondu tfietího tisíciletí na dobudování komunikace mezi
Vápenkou a chatovou osadou a zároveÀ jednáním o poskytnu-
tí dotace na dokonãení této akce. 

starosta
Ing. Jifií Janata

Ing. Vladimír Kadefiábek  Jana Valá‰ková    
místostarosta                                     místostarostka    

Usnesení ã. 5-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 5. ãervna 2006 
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 51/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní dodatku ã. 4 smlouvy o provozu âOV, kanalizace,
úpravny vody, vodojemu, vodovodu a âS na rok 2006 s Vodo-
hospodáfiskou spoleãností Bene‰ov, s.r.o.
II. Povûfiuje 
Starostu Ing. J. Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 52/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí 
S podpisem dodatku ã. 1 s firmou EKOKTROWIN, a.s., na zaji‰-
tûní zpûtného odbûru elektrozafiízení patfiících do skupin 1, 2
a 6 dle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech.
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II. Souhlasí
S podpisem pfiepracované smlouvy s firmou ASEKOL, s.r.o.,
na zaji‰tûní zpûtného odbûru elektrozafiízení patfiících do
skupin 3,4,7,8 a 10 dle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpa-
dech.

USNESENÍ ã. 53/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere na  vûdomí
Odstoupení od „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ ze dne 13. 12.
2005 s p. T. Poblem.
II. Schvaluje 
1/ Uzavfiení nové „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jed-
notky ã.151/3 s T. Poblem,  Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry za cenu
173 744 Kã.
2/ Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.150/3 s manÏeli âikov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry za cenu
207 723 Kã.
lII. Povûfiuje
Starostu Ing. J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 54/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Znûní darovací smlouvy s firmou Jung, a.s.
II. Povûfiuje
Starostu Ing. J. Janatu podpisem této smlouvy a Ing. J. Jana-
tu a JUDr. J. Podlahu provûfiením splnûní poÏadavkÛ stanove-
n˘ch obcí Psáry o doplnûní prohlá‰ení dárce – absence závaz-
kÛ na darovaném majetku.

USNESENÍ ã. 55/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
S 3. úpravou rozpoãtu obce Psáry – pouÏití pfiebytku hospo-
dafiení obce Psáry z roku 2005 na v˘daje roku 2006 dle pfií-
lohy v celkové v˘‰i 6 530 000 Kã. 

USNESENÍ ã. 56/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro SK âechoslovan Dolní Jir-
ãany 30 000 Kã na travní sekaãku a 20 000 Kã na dovybave-
ní  volejbalového druÏstva. 
II. Schvaluje
Poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro Myslivecké sdruÏení Boro-
vina 20 000 Kã na vylep‰ení stavu lesního porostu na Vysoké.
III. Schvaluje 
Poskytnutí finanãního pfiíspûvku 70 000 Kã pro tenisov˘ oddíl
Psáry, z toho 25 000 Kã je na pronájem dvorce pro potfieby

Z·, 5000 Kã na organizaci turnaje a obãerstvení, 15 000 Kã
na vybavení a v˘uku dûtí a 25 000 Kã na provoz klubu.

USNESENÍ ã. 57/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Uvolnûní finanãní ãástky 200 000 Kã na dokonãení dûtského
hfii‰tû v Psárech v areálu fotbalového stadionu.

USNESENÍ ã. 58/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Finanãní pfiíspûvek obce Psáry ve v˘‰i 20 000 Kã k poskytnu-
té dotaci Stfiedoãeského kraje  Základní ‰kole v Dolních Jirãa-
nech na úpravu hfii‰tû ‰koly. 

USNESENÍ ã. 59/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Nav˘‰ení ãástky plánované pro vybudování vefiejného osvût-
lení v ul. SportovcÛ v Dolních Jirãanech.
II. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka podpisem smlouvy.

USNESENÍ ã. 60/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Cenovou nabídku od p. Alferyho na ãi‰tûní ãásti Záhofianské-
ho a Sulického potoka ve v˘‰i do 70 000 Kã.
II. Povûfiuje
Starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem smlouvy.

USNESENÍ ã. 61/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
PfiedloÏen˘ projekt na vybudování nové tfiídy Základní ‰koly
v ã. p. 13 v Dolních Jirãanech.
II. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka zaji‰tûním stavebního povole-
ní, pfiípravou a podpisem smlouvy na zaji‰tûní prací s tím, Ïe
plánovaná ãástka je do 270 000 Kã.

USNESENÍ ã. 62/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Nabídku od firem Staving Olomouc, s.r.o., a Novera, s.r.o., na
bezúplatn˘ pfievod dovybavení dûtského hfii‰tû na Sídli‰ti
·tûdfiík.
II. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka projednáním a podpisem
darovací smlouvy.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 63/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
Se závûreãn˘m úãtem obce Psáry za rok 2005 bez v˘hrad.

USNESENÍ ã. 64/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Ru‰í  
Nafiízení Obce Psáry ã. 1/2006 o stavební uzávûfie v lokalitách
Skalka západ (B15S), Skalka jih (B15J) a Skalka jih ll (B16).
ll. Ru‰í  
Nafiízení Obce Psáry ã. 1/2004 o stavební uzávûfie v lokalitû
U Studny.

USNESENÍ ã. 65/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Poãet 15 zastupitelÛ pro dal‰í volební období podle § 67 a §
68 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích.
II. Povûfiuje
Obecní úfiad vyvû‰ením oznámení o poãtu ãlenÛ zastupitelstva
pro dal‰í volební období.

USNESENÍ ã. 66/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Termíny vefiejn˘ch zasedání zastupitelstva obce Psáry na dru-
hou polovinu roku 2006: 28. srpna 2006, 9. fiíjna 2006.

USNESENÍ ã. 67/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Cenovou nabídku od fy Autotrak, s.r.o., na druhou etapu
úprav návsi v Psárech. Cena bude sníÏena o poplatek za zalo-
Ïení trávníku a upravena bude také cena za demontáÏ stáva-
jícího povrchu vã. naloÏení, odvozu a uloÏení na skládce.
ll. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka upfiesnûním rozsahu prací dle
skuteãn˘ch v˘mûr a podpisem pfiíslu‰né smlouvy o dílo. Do
rozpoãtu bude kalkulována ãástka do 500 000 Kã.

USNESENÍ ã. 68/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Nesouhlasí
S organizovanou úãastí dûtí základní a matefiské ‰koly na
akcích spojovan˘ch s politickou stranou.
II. Îádá
¤editelku základní a matefiské ‰koly, aby se v budoucnosti
nepodílela na organizované úãasti dûtí na akcích spojovan˘ch
s jak˘mikoliv politick˘mi stranami ãi jin˘mi politick˘mi usku-

peními. Pfiípadnou úãast je tfieba v dostateãném pfiedstihu
konzultovat se zfiizovatelem základní a matefiské ‰koly
a s rodiãi úãinkujících dûtí. 

USNESENÍ ã. 69/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. PodmiÀuje 
MoÏnost vyuÏití zamûstnancÛ obce k práci pro soukromé oso-
by, firmy ãi jiné právnické osoby sv˘m pfiedchozím souhlasem
a pfiesnou specifikaci podmínek takové spolupráce.

USNESENÍ ã. 70/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. OpravÀuje   
Starostu Ing. Jifiího Janatu k moÏnosti udûlovat mimofiádnou
odmûnu pro rok 2006 uvolnûnému místostarostovi Ing. Kade-
fiábkovi, a to ãtvrtletnû, pokud její v˘‰e nepfiesáhne ãástku
20 000 Kã.

USNESENÍ ã. 71/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Uzavfiení dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo 1-11/2004 s fy A-Z
Projekting.
II. Povûfiuje
Starostu Ing. Jifií Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 72/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Nabídku od fy Zepris na vybudování vodovodu v ul. Na Vápen-
ce a úseku ul. Horní – Krátká v cenû celkem 1 472 786,- Kã.
II. Povûfiuje
Starostu Ing. Jifií Janatu podpisem smlouvy s fi Zepris a mís-
tostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka vykonáním stavebního
dozoru.

USNESENÍ ã. 73/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
S pfievedením stavebního povolení na STL plynovod na PraÏ-
skou plynárenskou a souhlasí s vybudováním STL plynovodu
vãetnû pfiípojek v ul. U NádrÏky za podmínky, Ïe bude povrch
komunikace uveden do pÛvodního stavu.

USNESENÍ ã. 74/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Nabídku fy Laros, s.r.o., na vybudování komunikace v ul. U Sv.
Jána a finanãní spoluúãast Obce Psáry v ãástce 100 000 Kã.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Tato ãástka bude promítnuta v dodatku smlouvy s fy Aulistav,
s.r.o..
lI. Povûfiuje
Starostu Ing. Jifií Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 75/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
PfiedloÏenou cenovou nabídku SSÎ, a.s., oblast âechy – stfied
na opravy místních komunikací, souhlasí s kalkulovan˘mi jed-
notkov˘mi cenami.
lI. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka dohodnutím pfiesné specifika-
ce (ulice Na Stráni, Akátová, Hlavní, náves v Dolních Jirãanech
a ·tûdfiík, cesta ke hfibitovu v Psárech. Ulice K LÛÏku bude do
seznamu zafiazena v pfiípadû, Ïe si firma Moonray, s.r.o., vyfií-
dí na svém úseku K3 stavební povolení a vybuduje podloÏí
komunikace (kufr). Dále povûfiuje místostarostu Ing. V. Kade-
fiábka podpisem smlouvy.
llI. Povûfiuje
Ekonomku OÚ Psáry zahrnutím pfiedpokládan˘ch nákladÛ
1 250 000 Kã do rozpoãtu Obce Psáry.
lV. Povûfiuje
Místostarostu Ing. V. Kadefiábka dojednáním zpÛsobu opravy
komunikace v rekreaãní oblasti Baba, s tím Ïe do rozpoãtu
bude kalkulována ãástka 300 000 Kã.

USNESENÍ ã. 76/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Proplacení faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

USNESENÍ ã. 77/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
Se znûním dohody o narovnání s manÏeli Körblov˘mi.
ll. Souhlasí
Se zámûrem pfievodu vlastnického práva k nemovitostem na
pozemky par. ã. 465/16 a parc. ã. 465/15 k. ú., Dolní Jirãa-
ny na manÏele Körblovy.
lll. Povûfiuje
Starostu Ing. J. Janatu podepsáním dohody o narovnání a OÚ
vyvû‰ením tohoto zámûru.

USNESENÍ ã. 78/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zadání prÛzkumu trhu ve vûci „Rekonstrukce a nástavba
matefiské ‰koly v Psárech“, konkrétnû na 1. etapu v˘stavby –
rekonstrukce kuchynû a jídelny.

ll. Jmenuje
Pracovní komisi zaji‰Èující zadání, pfiedv˘bûr a vyhodnocení
prÛzkumu trhu ve sloÏení: Ing. J. Janata, Ing. V. Kadefiábek,
J. Valá‰ková, PhDr. B. Taláb a M. TrÛblová. 
lll. Povûfiuje
Pracovní komisi pfiípravou v˘bûrového fiízení na rekonstrukci
kuchynû a jídelny.
lV. Povûfiuje
Pracovní komisi (ve stejném sloÏení vyjma M. TrÛblové) pfií-
pravou v˘bûrového fiízení na realizaci 4. a 5. etapy v˘stavby
kanalizace, vodovodu, plynu a povrchu v ul. DláÏdûná
(337,95 m), Hlavní + Horní (272,05 m), V Tfie‰Àovce
(144,37 m), pfiípadnû SportovcÛ (127,10 m) a U NádrÏky
(102,07 m).

USNESENÍ ã. 79/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Nafiízení obce Psáry ã. 2/2006 o stavební uzávûfie v lokalitû
U Studny v Dolních Jirãanech.

USNESENÍ ã. 80/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
S pfiipojením obce Psáry do trestního fiízení ve vûci pÛjãky M.
Bárty obci Psáry, jako po‰kozené strany s nárokem na náhra-
du ‰kody 500 000 Kã.
ll. Povûfiuje
Obecní úfiad zasláním Ïádosti.

USNESENÍ ã. 81/5-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zámûr smûny ãásti pozemku PK 303 a ãástí pozemkÛ parc. ã.
305/1 a 305/2  k.ú., Dolní Jirãany, mezi obcí Psáry a paní
Stachovou  s v˘mûrou cca 170 m2 v souvislosti s v˘stavbou
komunikace K3. 
ll. Povûfiuje
Obecní úfiad vyvû‰ením daného zámûru. 

starosta
Ing. Jifií Janata

Ing. Vladimír Kadefiábek  Jana Valá‰ková    
místostarosta                                     místostarostka 

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû od
poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je upraveno
z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀova-
n˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochra-
nû osobních údajÛ.“
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Z OBCE

Ze zápisníku místostarosty
DROBNÉ OPRAVY A AKCE OÚ PSÁRY V OBDOBÍ OD 1. 4. 2006 DO 30. 5. 2006

1. Vybílení ãekáren pro MHD (jiÏ jsou znova poniãeny sprejery).
2.  Napojení základní ‰koly a  matefiské ‰koly v Dolních Jirãanech a obytného domu ã. 13

na vefiejn˘ vodovod.
3.  Nátûr dfievûného obloÏení v pfiístavku OÚ Psáry, zhotovení vrat u OÚ Psáry.
4. Odvodnûní vjezdu do âOV Psáry.
5. V̆ mûna písku na dûtském hfii‰ti v matefiské ‰kole a Dolních Jirãanech.
6. Zhotovení chodníku a oprava oplocení v ã. 13 Dolní Jirãany.
7. Oprava ãekárny MHD v Dolních Jirãanech – poniãeno.
8. Oprava komunikace v chatafiské oblasti K Danãí louce.
9. Oprava komunikace  v ul. A. ·imka, ul. Na Vysoké.

10. Zhotovení chodníku v ul. Na Návsi, Psáry.
11. Seãení trávy na vefiejn˘ch prostorách, hfibitovech, dûtsk˘ch hfii‰tích a v matefiské ‰kole.
12. Nové vefiejné osvûtlení v ul. K LÛÏku.
13. Oprava fasády na márnici v Dolních Jirãanech.
14. Úklid vefiejného prostranství a ãekáren.

Z OBCE

Stavební stav silnic
Ne v‰echny silnice v obci patfií správou pod

Obecní úfiad v Psárech.
Silnice, co spojuje Jílové-Jesenice, to zna-

mená II/105 a Psáry-Libefi, tj. III/1051, patfií
správou Krajskému úfiadu Stfiedoãeského kraje,
nikoliv obci Psáry.

K tûmto dvûma v˘‰e jmenovan˘m silnicím
jsme dostali od ing. Josefa Zobala z Odboru
dopravy Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje
toto sdûlení: (citujeme ãást dopisu).

„V souãasné dobû probíhá oprava silnice
II/105 v rámci bûÏné údrÏby s pouÏitím frézy, do
upraven˘ch v˘tlukÛ teplou obalenou smûsí.
Následnû budou drobné v˘tluky a trhliny opra-
veny tryskovou metodou s pouÏitím emulze
a kameniva. Dokonãení celé opravy silnice

II/105 se pfiedpokládá v termínu do 17. 6. 2006.
Dokonãení lokální v˘spravy v˘tlukÛ na sil-

nici III/1051 bude provedeno v rámci bûÏné
údrÏby do konce ãervna 2006.“

Co se týče oprav místních komunikací,
dohodli jsme se, Ïe je postupnû budeme opra-
vovat, v souãasné dobû máme zhotoven˘ roz-
poãet a v zastupitelstvu se rozhodne, jak se
budou opravy realizovat. âtûte pozornû  „ze
zastupitelstva“, kde se o schválení oprav
dozvíte.

Rozhodnû nechceme opravovat ty silnice,
kde letos probûhne dokonãení kanalizace.
Postupnû v leto‰ním roce plánujeme opravy
napfi. silnice Na Stráni, Akátová, Hlavní, nám.
v Dolních Jirãanech, ·tûdfiík, cesta Ke Hfibito-
vu, K LÛÏku, Horní aj.



Rekonstrukce mateřské školy
Z OBCE
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V rubrice ze zastupitelstva jste se mohli
dočíst, že v letošním roce dojde k rekon-
strukci mateřské školy. Se starostou
ing. Janatou, místostarostou ing. Kadeřáb-
kem a s asistentkou Alferyovou jsme hovoři-
li o tom, že už brzy „vypukne“ přestavba.

ss Kdy dojde k přestavbě?
V souãasné dobû uÏ máme projekt dokonãe-

n˘, je vydáno stavební povolení, ãekáme aÏ
právní moci. ZáleÏí také na v˘bûru stavební fir-
my a pfiípravû provádûcí dokumentace.
ss To však nebude levná záležitost?

Celá pfiestavba matefiské ‰koly bude stát
více neÏ 22 mil. korun. Stávající kapacita 55
dûtí nestaãí, ve ‰kolce je zapsáno pfies 70 dûtí,
z toho jich je 20 provizornû umístûno v budo-
vû ‰koly – jak fiíkáme „ve tfiináctce“. Na 2 roky
nám toto provizorium povolil hygienik. Po
rekonstrukci se kapacita nav˘‰í na ãtyfii oddûle-
ní, tedy aÏ 112 dûtí.

ss Kolik finančních prostředků bude uvol-
něno v první fázi přestavby?
Podafií-li se v‰e uskuteãnit, pak první ãást

rekonstrukce probûhne co nejdfiíve. Bude stát
zhruba tfietinu nákladÛ, ale navenek nebude
moc vidût. O co pÛjde? Pfiedev‰ím o pfiestavbu
kuchynû a jídelny. Dojde k vybudování nové
moderní kuchynû, která bude v budoucnu vafiit
nejen pro „‰kolku“, ale také pro ‰kolu. V̆ hle-
dovû poãítáme s kapacitou  aÏ 400 míst.
ss Co se zbývajícími finančními prostředky?

Za zb˘vajících cca 15 mil. korun chceme
v následující etapû nastavit dal‰í podlaÏí, aby
vznikla nová oddûlení pro dûti. Tyto peníze
v‰ak nejsme schopni uvolnit ze sv˘ch prostfied-
kÛ a budeme se je tedy snaÏit získat z prostfied-
kÛ ministerstva financí, uvolÀovan˘ch z pro-
stfiedkÛ „evropsk˘ch penûz“.

Dále bude upravena zahrada, vznikne nové
hfii‰tû a koneãnû chceme zajistit i pûkné parko-
vání pro pfiijíÏdûjící rodiãe.                     -mk-

• Koupím domek nebo zdûnou chatu v cenû okolo 1 mil. dle sta-
vu nemovitosti. Nejradûji v blízkosti zastávky autobusu. 
Za dodání informace vedoucí ke koupi zaplatím hotovû Kã
5000,-, tel.: 603 397 583, 241 767 480.

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

Volejte: 723 778 570

INZERCE

Velká jarní slavnost
nejen pro maminky se konala ve ãtvrtek 18. kvûtna v odpoledních hodinách na hfii‰-

ti v areálu základní ‰koly. Program si pfiipravily dûti z matefiské, ale i základní ‰koly.
Hrála hudba, soutûÏilo se o ceny a o obãerstvení nebyla nouze. 



Z OBCE
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Kód Název strany Platné hlasy Předn. hlasy
celk. v %

1 Strana zdravého rozumu 1 0.07 X
3 Balbínova poetická strana 4 0.29 X
5 Právo a Spravedlnost 0 0.00 X
6 NEZÁVISLÍ 1 0.07 X
7 âeská pravice 0 0.00 X
8 Koruna âeská (monarch.strana) 1 0.07 X
9 Obãanská demokratická strana 731 54.10 X
10 âeská str. sociálnû demokrat. 221 16.35 X
11 SNK Evrop‰tí demokraté 41 3.03 X
12 Unie svobody-Demokratická unie 2 0.14 X
14 Prav˘ Blok 1 0.07 X
15 4 VIZE-www.4vize.cz 1 0.07 X
18 Strana zelen˘ch 132 9.77 X
20 Komunistická str.âech a Moravy 98 7.25 X
21 Koalice pro âeskou republiku 3 0.22 X
22 Národní strana 1 0.07 X
24 KfiesÈ. demokr. unie - âs. str. lid. 108 7.99 X
25 NEZ.DEMOKRATÉ(pfieds.V. Îelezn˘) 4 0.29 X
26 STRANA ROVNOST ·ANCÍ 1 0.07 X

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
konané ve dnech 2.–3. 6. 2006

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Obec: Psáry

Okrsky Voliči Vydané Vol. Odevzd. Platné %
v sezn. obálky účast obálky hlasy plat.

celk. zpr. v % v % hlasů
1 1 100.00 1 841 1 361 73.93 1 361 1 351 99.27 

Stále žhavé téma: 
Poplatky za odpady (I.)
u Proč se zrovna v Psárech platí tak vysoký

poplatek za odpady?
Tak zní nejãastûj‰í dotaz, na kter˘ odpovídáme

skoro na kaÏdém zasedání zastupitelstva, na úfiadû
zejména poãátkem roku, na internetov˘ch stránkách
i jinde. ProtoÏe se za poslední ãtyfii roky do obce pfii-
stûhovalo nûjak˘ch sedm stovek nov˘ch obyvatel,

zaãnu od jiÏ nûkolikrát opakovaného poãátku, tedy
od v˘znamného zdraÏení na poãátku roku 2003.
KdyÏ jsme tehdy zjistili obrovské zadluÏení obce
a zaãali jednat s finanãním úfiadem a pozdûji i minis-
terstvem financí o prominutí podstatné ãásti dluhÛ,
bylo jedním z prvních jejich poÏadavkÛ, aby obec
pfiestala dotovat ve‰keré sluÏby, zejména systém hos-



Pfiíjmy = poplatky od plátcÛ a od roku 2003 i dotace za shromáÏdûn˘ separovan˘ odpad od firmy EKO-KOM.
V̆ daje = (A) náklady plnû spojené s odpadov˘m hospodáfistvím (platby svozov˘m firmám, nájem za sbûrn˘ dvÛr, nákup

pytlÛ a dal‰ího materiálu pro odpadové hospodáfiství); (B) Podíl kapacit a nákladÛ obce spojen˘ch s odpadov˘m hospodáfistvím:
Podíl mezd a odvodÛ ãtyfi pracovníkÛ svozu pytlÛ a jednoho pracovníka sbûrného dvora (20-40 %), podíl nákladÛ provozu dvou
multikár (25 a 40 %), správní reÏie odpadového hospodáfiství ve v˘‰i 8 %).

Tabulka 1: Skladba příjmů a výdajů na likvidaci komunálního odpadu v letech 2000-2005

Z OBCE
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podafiení s odpady. Tento systém je totiÏ v˘znamnû
dotovan˘ v drtivé vût‰inû obcí. Jak vidíte z obrázku
a detailnûji i z tabulky 1, nejinak tomu bylo v letech
2000-2002 v Psárech. Z porovnání sloupcÛ v obráz-
ku je zfiejmá disproporce mezi pfiíjmy a náklady na
likvidaci komunálního odpadu, kfiivka v grafu ukazu-
je, Ïe obec systém dotovala ze 45-80 %. KdyÏ jsem
v roce 2003 v ran˘ch dobách Psárského obãasníku
varoval, Ïe dluhy obce nejsou nûjaká virtuální záleÏi-
tost, Ïe jejich vyrovnávání pocítíme v‰ichni na vlast-
ních penûÏenkách, bylo to mj. právû s vûdomím toho,
Ïe  doba symbolického poplatku za odpady, provozo-
vaná hlavnû do roku 2001, nenávratnû skonãila. Jen
pfiipomínám, Ïe alternativou k tomu bylo nechat dál
vr‰it nezaplacené faktury za odpad, nechat voln˘ prÛ-
bûh exekuci ze strany finanãního úfiadu a pozdûji
i soukrom˘ch firem a jen neãinnû vyãkávat, aÏ jedno-
ho dne pfiestanou do obce popeláfiské vozy dojíÏdût.
Pak bychom si asi velmi rychle uvûdomili, o jak
nepostradatelnou sluÏbu se jedná, kterou lze stûÏí
realizovat svépomocí i za prostfiedky vy‰‰í, neÏ platí-
me za patfiiãn˘ poplatek. Ale pokraãujme dále.

u Proč náklady na svoz odpadů v roce 2003 sko-
kově stouply, proč stoupají každoročně?
Dvû podstatné okolnosti pfiitom naznaãovaly, Ïe

skuteãná situace obecního odpadového hospodáfiství je
hor‰í: Jednak se do nákladÛ aÏ do roku 2002 nijak
nepromítaly nezanedbatelné reÏijní náklady obce spo-
jené se správou odpadového hospodáfiství (jde v pod-
statû jen o sumaci faktur uhrazen˘ch svozov˘m fir-
mám), faktická dotace ze strany obce byla tedy
v letech 2000-2002 o poznání vy‰‰í. Ale hlavnû: Cel˘
systém se omezoval na zaji‰tûní svozu odpadÛ jen
z trvale ob˘van˘ch ãástí obce, v chatov˘ch oblastech
bylo jen nûkolik míst s vûãnû pfietékajícími kontejnery

a ãern˘mi skládkami v jejich okolí. Aã zajisté produ-
kují chatafii ménû odpadu neÏ trvale bydlící, pokud se
má vskutku zajistit systém svozu z obtíÏnû dostupn˘ch
chatov˘ch oblastí, náklady na tuto ãinnost nejsou
zanedbatelné. I pokud pominu podíl chatafiÛ na spoleã-
n˘ch ãástech systému odpadového hospodáfiství (napfi.
náklady na provoz sbûrného dvora, separovan˘
odpad), jen samotn˘ kombinovan˘ systém distribuce
pytlÛ, jejich svozu z chat na shromaÏdi‰tû a následn˘
odvoz svozovou firmou nelze pofiídit za ménû neÏ 800
tisíc korun roãnû. Uvedené dvû skuteãnosti jsou hlav-
ní pfiíãinou skokového nárÛstu nákladÛ v roce 2003,
jen samy o sobû udûlají zhruba milion navíc. Av‰ak
povaÏovali jsme za nezbytné naplnit zákonem stano-
venou povinnost obce zabezpeãit odpadové hospodáfi-
ství skuteãnû, nejen alibisticky postavit pár kontejnerÛ
do chatov˘ch oblastí jako znaãku míst, kde dáváme
tich˘ pokyn k zakládání ãern˘ch skládek. Dal‰ím
dÛvodem zv˘sení nákladÛ v roce 2003 bylo v˘razné
roz‰ífiení separace odpadÛ. Av‰ak náklady s tím spoje-
né jsou poslední tfii roky ãásteãnû kompenzovány pfiíj-
my plynoucími ze smlouvy s firmou EKO-KOM (tab.
1). VzrÛst nákladÛ za rok 2004 souvisí se zapoãítáním
25 % leasingu nové multikáry, a hlavnû zv˘‰ení sazby
DPH. V roce 2005 vzrostly vyznamnû náklady na pro-
voz sbûrného dvora. Náklady i pfiíjmy rostou i vzhle-
dem k rÛstu poãtu obyvatel.

u Poplatek za odpad lze vybírat různě, zákon
o odpadech umožňuje spravedlivější výběr.
Aã je to pro laiky k nepochopení, nebylo vÛbec

snadné splnit poÏadavek finanãního úfiadu a narovnat
finanãní disproporce v odpadovém hospodáfiství. Jak
to b˘vá, zákony lidem i obcím  situaci neulehãují,
spí‰e komplikují. Jsou dÛvodem, proã vût‰ina obcí
rezignuje na v˘bûr poplatku ve v˘‰i skuteãn˘ch

Rok Vybrané Dotace Suma Náklady Náklady Suma Pokrytí Dotace
poplatky EKO-KOM příjmů A B nákladů nákladů obce

(Kã) (Kã) (Kč) (Kã) (Kã) (Kč) příjmy (Kč)

2000 157030 0 157030 730912 ? 730912 21 % 573882

2001 219177 0 219177 796013 ? 796013 28 % 576836

2002 573701 0 573701 1029243 ? 1029243 56 % 455542

2003 1812755 108409 1921164 2095970 375242 2471212 78 % 550048

2004 2085768 234065 2319833 2306634 599771 2906405 80 % 586572

2005 2711127 190062 2901189 2822557 756192 3578749 81 % 677560
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nákladÛ a radûji pfiistoupí na v˘raznou dotaci z pro-
stfiedkÛ obce. Jsou dva zákony, podle kter˘ch lze
poplatek za odpadové hospodáfiství vybrat: Odhadem
80-90 % obcí má své odpadové vyhlá‰ky formulová-
ny dle § 14 Zákona o místních poplatcích jako
„místní poplatek za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀovaní
komunálních odpadÛ“. Bylo tomu tak i v roce 2002
v Psárech. Tento zákon je lépe formulován, nejsou
proto tak snadno napadnutelné vyhlá‰ky z nûj odvo-
zené, plátce i poplatník jsou totiÏ jednodu‰e defino-
váni z evidenãních podkladÛ kaÏdé obce. Poplatek
totiÏ platí jen obãané s trval˘m pobytem v obci (tedy
ne osoby k pobytu nepfiihlá‰ené) a vlastníci rekreaã-
ních objektÛ (ale jen jako jediná osoba bez ohledu na
poãet osob chatu uÏívajících). Zákon stanovuje
i maximální výši poplatku na 500 Kč ročně na jed-
nu hlášenou osobu nebo jeden rekreační objekt.
Jeho aplikace v konkrétních pomûrech na‰í obce je
dvojnásob diskriminující vÛãi osobám v obci trvale
hlá‰en˘m. Jednak obec nevybere poplatky od nepfii-
hlá‰en˘ch osob, jsou to pfiitom desítky procent osob
zde Ïijících. Trvale hlá‰ení jsou v tomto systému dis-
kriminováni i vÛãi majitelÛm rekreaãních objektÛ.
Poplatek z takové nemovitosti (nikoliv od kaÏdé oso-
by) lze vybrat pouze do v˘‰e 500 Kã roãnû, to zdale-

ka nepokryje skuteãnû vynaloÏené náklady. Je tak
nutná v˘razná dotace z obecních prostfiedkÛ. A ta se
dûje z daÀov˘ch pfiíjmÛ plynoucích opût z 98 %
z daní osob v obci trvale hlá‰en˘ch. Ti tak platí fak-
ticky dvakrát. Jedinou moÏností, jak nespravedlnost
ve v˘bûru fie‰it, je uplatnit § 17a Zákona o odpadech
a vybírat „poplatek za komunální odpad“. Tento zpÛ-
sob od roku 2003 zavedly i Psáry. Obce jej uplatÀují-
cí jsou ve v˘znamné men‰inû, av‰ak vybírá se podle
nûj napfiíklad v Praze. Jeho hlavní pfiedností je, Ïe
maximální v˘‰i poplatku lze definovat dle pfiedpoklá-
dan˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ. Plátcem poplatku je
kaÏd˘ majitel nemovitosti, kterou uÏívají osoby
(poplatníci), jejichÏ ãinností vzniká komunální
odpad. Lze tedy vybrat i od osob v obci nehlá‰en˘ch.
Zákon bohuÏel není formulován zcela jasnû, aby pfii
jeho aplikaci nevznikaly spory o správnosti odvoze-
n˘ch vyhlá‰ek. Máme s tím opakovanû bohaté zku‰e-
nosti. Právû to asi odrazuje vût‰inu obcí od jeho pou-
Ïití. Av‰ak nám na pfielomu let 2002/2003 nic jiného
nezb˘valo. Jen si prosím pov‰imnûte, Ïe ani v posled-
ních tfiech letech obec nevybrala poplatky plnû kryjí-
cí náklady na komunální odpad. Sice se v˘znamnû
zv˘‰il podíl nákladÛ kryt˘ch pfiíjmy, av‰ak absolutní
v˘‰e dotace odpadového hospodáfiství z obecních
prostfiedkÛ zÛstává prakticky konstantní, vÏdy pfiesá-

Příjmy a výdaje na likvidaci komunálního odpadu
v Psárech v letech 2000–2005
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hla pÛl milionu roãnû. Pfii provozování sbûrného dvo-
ra se v roce 2005 míra dotace dokonce zv˘‰ila,
nechceme v‰ak zv˘‰ené náklady promítnout do
poplatku za odpady.  Tabulka 2 pfiipomíná, jak se
vyvíjely poplatky za odpad vybírané z trvale ob˘va-
n˘ch i rekreaãních nemovitostí. V roce 2006 poprvé
nedo‰lo k meziroãnímu zv˘‰ení poplatkÛ. Podíl dota-
cí obce se tak letos jistû zv˘‰í. 

u Jak by to fungovalo podle zákona o místních
poplatcích? 
Nejlépe je ukázat konkrétní dopad aplikace záko-

na o místních poplatcích na poslední kalkulovan˘ rok
2005: Zákon by umoÏnil vybrat maximálnû po pûti-
stovce od trvale hlá‰en˘ch osob, tûch bylo na poãát-
ku roku 2005 evidováno 2278, vybralo by se od nich
1,139 mil. Kã. Rekreaãních objektÛ, kde není nikdo
hlá‰en k trvalému pobytu, je necel˘ch ‰est stovek.
Odtud by se vybralo ménû neÏ 300 tisíc Kã. Obec by
musela v roce 2005 dotovat odpady cca 2,15 mil. Kã,
tedy ze 60 %! Ze skladby daÀov˘ch pfiíjmÛ obce lze
dopoãítat, Ïe z toho by 2,1 mil. Kã plynulo z daní
trvale hlá‰en˘ch osob, ale jen 50 tis. Kã z daní vybra-
n˘ch od majitelÛ chat. Trvale hlá‰ení by pfiímo ãi
nepfiímo uhradili 1,14 plus 2,1 mil.Kã, tedy 3,24 mil.
Kã, chatafii 350 tis. Kã, nepfiihlá‰ení nic. Byla by to
proto do nebe volající diskriminace trvale hlá‰en˘ch
obyvatel, nesli by 90 % nákladÛ na odpady. To je
v pfiíkrém rozporu se skuteãn˘m rozdûlením nákladÛ.
Tento rozbor si ponechme na pfií‰tû.

Anebo to samé vidûno z jiné strany. V̆ ‰e poplatku
za odpad za jednu trvale ob˘vanou nemovitost vzrostl
3,6krát mezi rokem 2001 a 2003 (500 vs. 1800 Kã, viz
tabulky 1 a 2), av‰ak obcí vybrané prostfiedky se zv˘‰i-
ly v tom samém období skoro desetinásobnû! To svûdãí
jednak o zv˘‰ené dÛslednosti pfii vymáhání poplatkÛ,
jednak o v˘znamu podílu penûz vybran˘ch od nehlá‰e-
n˘ch osob a majitelÛ rekreaãních nemovitostí.

u Nejsou tedy chataři diskriminováni?

Víme, Ïe vût‰ina chatafiÛ pfiijala s povdûkem to, Ïe
obec od roku 2003 fakticky zaãala zaji‰Èovat svoz
i od nich a tato vût‰ina pfiekousla i ten nepfiíjemn˘
finanãní dopad. Jeden z takov˘ch dopisÛ je i v tomto
ãísle. Nicménû právû z prostfiedí chatafiÛ pfiicházejí
nejãastûji podnûty a stíÏnosti na poplatek za odpady.
Je to pochopitelné. Je‰tû pfied pár lety se za chaty
neplatilo vÛbec a nyní je to nezanedbatelná stovka
mûsíãnû. Nûkteré stíÏnosti fie‰il i Stfiedoãesk˘ kraj,
fie‰ilo i fie‰í je ministerstvo vnitra ve správním fiízení.
Nicménû z tûch jiÏ skonãen˘ch vÏdy vyplynulo, Ïe
systém je v souladu se zákonem, naposledy to bylo
vloni v létû. KaÏdé takové fiízení navodí nov˘ pofiá-
dek, kter˘ v‰ak bohuÏel ãasto jde zcela opaãn˘m
smûrem, neÏ bylo stûÏovateli zam˘‰leno. V̆ sledkem
posledního fiízení bylo zru‰ení slev z poplatku za
odpad pro dÛchodce, které vût‰ina lidí lidsky chápa-
la. Nepfiineslo to v‰ak zam˘‰lené sníÏení poplatku
pro ostatní chatafie, pouze se sníÏila míra dotace ze
strany obce. V obrázku je patrn˘ skokov˘ nárÛst pfií-
jmÛ z poplatkÛ právû v roce 2005, ani to v‰ak nesta-
ãilo na to, aby pfiíjmy dohnaly v˘daje. 

I nynûj‰í správní fiízení fie‰í domnûlou diskrimi-
naci chatafiÛ pfii platbû poplatku za odpad. Podrobnû-
ji si kalkulace probereme pfií‰tû, nyní se jen omezím
na konstatování, Ïe kaÏd˘ stav, kdy je ãást nákladÛ
na odpady obcí dotována (a to stále platí), s sebou
nese diskriminaci osob v obci trvale hlá‰en˘ch,
neboÈ prakticky pouze z jejich daÀov˘ch prostfiedkÛ
obec schodky kryje. Ov‰em stávající stupeÀ diskri-
minace trvale hlá‰en˘ch osob je pro rozumnû uvaÏu-
jící lidi pfiijateln˘, nejde o dva miliony dotací, ale jen
o pár set tisíc. Odstranûní diskriminace by znamena-
lo od chatafiÛ vybírat dost pfies 1500 Kã roãnû. Proto
se obávám, Ïe logick˘m vyústûním probíhajícího
správního fiízení mÛÏe právû b˘t úplná eliminace
obecních dotací pro chatafie. To bych si já rozhodnû
nepfiál.

Ing. Jifií Janata, starosta obce

Tabulka 2: Způsob výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu v letech 2000-2006

Rok Poplatek trvale bydlící (Kč) Poplatek chataři (Kč)
2000 500 Kã za nemovitost neplatili
2001 500 Kã za nemovitost neplatili
2002 300 Kã za trvale hlá‰enou osobu 300 Kã za chatu, nedÛsledn˘ v˘bûr
2003 1800 Kã za nemovitost s 1-4 osobami 900 Kã za chatu
2004 1950 Kã za nemovitost s 1-4 osobami 1100 Kã za chatu
2005 2145 Kã za nemovitost s 1-4 osobami 1210 Kã za chatu
2006 2145 Kã za nemovitost s 1-4 osobami 1210 Kã za chatu
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rekonstrukce ‰koly a vybavení nábytkem Z·
i M· v roce 2005. Celkové v˘daje na ‰kolu tak
napfi. v roce 2005 byly 2,5 mil. Kã, zatímco pfií-
jmy zhruba 150 tis. Kã. Ov‰em to stále není nic
proti nákladÛm cca 22 mil. Kã, které si vyÏádá
rekonstrukce a roz‰ífiení matefiské ‰koly (viz
samostatn˘ ãlánek). Také vznikne dal‰í tfiída
Z· v ãp. 13. 

Bytové hospodářství b˘valo dal‰ím pfiíkla-
dem nerovné bilance pfiíjmÛ a v˘dajÛ. V roce
2002 byl schodek zhruba 2 miliony Kã. Zhruba
na stejnou ãástku pfii‰el jen nákup koksu.
Kotelna byla v dezolátním stavu a aãkoliv vût-
‰ina bytÛ byla jiÏ pfievedena na plyn, vytápûní
domu ã. 148 bylo dírou do obecního rozpoãtu.
Proto nové zastupitelstvo situaci po skonãení
topné sezony v roce 2003 fie‰ilo. Aã se v roce
2003 topilo koksem pouze v 11 bytech po
nûkolik mûsícÛ, obec za nûj vydala 1,1 mil. Kã
a bilance byla stále záporná o 850 tis. Kã! Od
roku 2004 bytové hospodáfiství ztrátové neby-
lo, ale pokud by se obec pustila do vût‰ích
oprav, bylo by opût v mínusu. Za rok 2005 obec
rozpustila pfiebytky mezi novû ustavená Spole-
ãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek. V‰imnûte
si také, Ïe v roce 2005 pfiíjmy z bytÛ stouply,
blíÏící se privatizace zlep‰ila platební disciplí-
nu a zaplatili i dávní neplatiãi. 

Prodej majetku (obecních bytů) a půjčka
od banky

Právû s bytov˘m hospodáfistvím souvisí
poslední dvû v˘znamné poloÏky na stranû pfiíj-
mÛ, jak plyne z tabulky, jsou svázány s rokem
2005, kdy probûhla hlavní ãást privatizace byto-
v˘ch jednotek na ·tûdfiíku. Pfiedesílám, Ïe sou-
ãasné zastupitelstvo nemohlo fie‰it otázku, zda je

ãi není pro obec pfiínosné
privatizovat tento maje-
tek, a dokonce ani
nemohlo pfiíli‰ zvaÏovat,
za jakou cenu tak uãiní.
Situace jiÏ byla pfii na‰em
nástupu rozehrána, a to
tím nejne‰Èastnûj‰ím zpÛ-
sobem. Od roku 2001

Tabulka: Skladba příjmů v jednotlivých letech 2003-2005 (tis. Kč)

Jak obec hospodaří? III. část
NedaÀové pfiíjmy obce – dokonãení z minulého dílu

Jak obec hospodaří III; Nedaňové příjmy
obce – dokončení z minulého dílu

Vût‰ina dnes probíran˘ch nedaÀov˘ch „pfiíj-
mÛ“ jimi aÏ tak úplnû není. Nejzfietelnûj‰í je to
u pÛjãky, ta ani dle úãetnictví obce pfiíjmem
není, patfií do financování, také prodejem
majetku nic nového obec nezískává, pouze pfie-
mûÀuje hmotn˘ majetek na finance. Dal‰í sku-
pinou „pfiíjmÛ“ jsou ty, kde v˘daje obce s nimi
spojené znaãnû pfievy‰ují prostfiedky pfiijaté.

Školství a bytové hospodářství
To platí plnû o odpadovém hospodářství,

tomu je  vûnován samostatn˘ ãlánek, bilance je
pasivní, obec doplácí 500-700 tis. Kã roãnû.
Av‰ak odpady patfií mezi pfiíjmy z daní
a poplatkÛ. Z nedaÀov˘ch pfiíjmÛ je pasivní
bilance u nákladÛ na školství a bytové hospo-
dáfiství. O ‰kole byla fieã v úvodním dílu, pfies
obec stfiídavû teãou (roky 2001-2004) a neteãou
(rok 2000 a znovu od roku 2005) peníze na pla-
ty zamûstnancÛ Z· a M·, obec je pouze
v dan˘ch letech pfieposílala dál, byla to finanã-
nû neutrální operace. Ale protoÏe je obec zfiizo-
vatelem Z· a M·, hradí navíc ze svého rozpo-
ãtu i ve‰keré ostatní náklady spojené
s provozem (energie) a údrÏbou ‰koly. Dostává
jen symbolické dotace z Kraje (do 150 tis. Kã
roãnû), náklady jsou mnohem vy‰‰í. Obec roã-
nû posílá ‰kole na provoz neinvestiãní pfiíspû-
vek 800-1350 tis. Kã, taktéÏ jsme povinni pla-
tit spádov˘m ‰kolám za na‰e Ïáky 6.-9.
roãníkÛ, do Jílového je to cca 6000 Kã roãnû za
jednoho Ïáka.  Ale to není zdaleka v‰e. Krom
toho vkládala obec znaãné prostfiedky do inves-
tic, oprav a rekonstrukcí: Do stfiechy Z·
a budování nové uãebny v roce 2004 a do

Zdroj příjmů/ Roky 2003 2004 2005 2003-05
Prodej majetku 870 1 086 11 335 13 291
PÛjãky 0 0 10 000 10 000
Dotace na Z· a OÚ 3 379 3 289 167 6 835
Bytové hospodáfiství 1 069 1 347 1 960 4 376
Pronájem majetku 269 481 582 1 332
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zaãala smluvnû zcela chatrnû pfiipravená privati-
zace 90 bytÛ na ·tûdfiíku. Vynutila si ji hlavnû
rekonstrukce topení, které bylo ve zcela havarij-
ním stavu. Obec peníze nemûla a „dobfií rádci“
b˘valého starostu pfiesvûdãili, Ïe rekonstrukci
topení lze elegantnû spojit  s privatizací a topení
tak uhradí nájemníci. Posuìte velkorysost b˘va-
l˘ch zastupitelÛ: Kupujícím byla pfiislíbena
témûfi darovací cena 1000 Kã/m2 a zprostfiedko-
vatel celé privatizace firma Credit Servis, s.r.o.,
mûla od obce dostat provizi 30 %!  Vût‰ina
nájemníkÛ se celé akce nûjak úãastnila, hradili
zãásti nebo plnû rekonstrukci topení, nûktefií
uhradili zálohy na byt, nûktefií dokonce sloÏili
i plnou ãástku za byt. Dohromady lidé zaplatili
(zprostfiedkovateli ãi pfiímo topenáfiské firmû)
4,2 mil. Kã. Do obce zprostfiedkovatel sloÏil
jako zálohy na privatizaci 600 000 Kã, nûco dal
firmû budující topení, vût‰inu si ponechal. 

Teprve v průběhu akce vyplavala dÛleÏitá
skuteãnost: Bytové domy byly od roku 1995
zastaveny ve prospûch Státního fondu Ïivotní-
ho prostfiedí jako zástava za pÛjãky na v˘stav-
bu plynovodu a kanalizace v obci. ProtoÏe byla
obec pro nesrovnalosti v roce 1997 vyzvána
k vrácení tûchto pÛjãek i dotací, v‰e pfie‰lo do
reÏimu daÀov˘ch nedoplatkÛ. Obec dotace
nevrátila, pÛjãky neplatila a léta se tak hroma-
dilo penále. Nedoplatek vymáhal Finanãní úfiad
a koncem roku 2002 vydal platební v˘mûry na
cca 77 mil. Kã. Ty vznikly asi ze dvou tfietin
z dluhu vÛãi Fondu, tfietina pocházela  z minis-
terstva zemûdûlství. Dal‰í desítky milionÛ si
nárokoval Fond jako smluvní pokutu mimo
reÏim státních prostfiedkÛ. S Fondem zkraje
roku 2003 nebyla ani fieã o uvolnûní zástav,
chtûl za to pfies 70 mil. Kã. To bylo mimo rea-
litu. Divoká privatizace se tak zcela zhroutila.
Obci hrozily desítky Ïalob od nájemníkÛ bytÛ,
ktefií svûfiili své peníze firmû Credit Servis nebo
firmû budující topení. 

MoÏnost fie‰ení se otevfiela aÏ poãátkem
roku 2004, kdy ministr financí prominul obci
zhruba 61 mil. Kã dluhu, ze zb˘vajících 15,8
mil Kã náleÏelo Fondu prostfiednictvím Finanã-
ního úfiadu uÏ jen 10,8 mil. Kã. Fond Ïivotního
prostfiedí k tomu sice je‰tû nûkolik mûsícÛ trval
i na sv˘ch dal‰ích nárocích, z desítek milionÛ
nakonec slevil na „pouhé“ 2,5 mil. Kã v pûti
pÛlroãních pÛlmilionov˘ch splátkách. To
odblokovalo privatizaci. 

Zbývalo „jen“ sehnat 10,8 milionÛ pro jed-

norázovou splátku Fondu. Nebylo to aÏ tak leh-
ké. Komerãní banka, u níÏ jsme mûli hlavní úãet,
a proto na ni nejvíce spoléhali, Ïe „vidí“ lep‰ící
se finanãní zdraví obce, si je‰tû pfiíli‰ dobfie
pamatovala, Ïe vût‰ina plateb z úãtu obce se kon-
cem roku 2002 odehrávala sráÏkami z úãtu
Finanãním úfiadem. Prostû ‰patn˘ kredit a pfie-
spfiíli‰ opatrná Komerãní banka to vyhodnotila
jako riziko. Zpûtnû posuzováno, správnûj‰í byl
odhad nûkolika poboãek âeské spofiitelny. Dvû
poboãky si ‰ly dokonce tak po krku, Ïe jsme
dostali desetimilionov˘ úvûr na deset let za úrok,
je aÏ ‰koda ho rychle splácet. To se v‰ak zãásti
dûje, neb jsme se zavázali odvádût bance 40 %
kupní ceny kaÏdého prodaného bytu jako mimo-
fiádnou splátku. Díky neãekanû vysoké míry pro-
deje bytÛ jsme za jedin˘ rok bance splatili vût‰i-
nu úvûru, zbylo z nûj jen 3,5 mil.Kã. Do poloviny
ãervna bylo totiÏ prodáno 81 z 90 bytÛ, pfiíjmy
byly 13,44 mil. Kã. U dal‰ích 7 bytÛ jsou pode-
psány smlouvy a platby budou hrazeny v pfií‰tích
t˘dnech ãi mûsících dle smluvních podmínek.
U jednoho bytu byla nájemníkÛm doruãena
nabídka na odkup. Úplnû byl pfiitom vyfie‰en pro-
blém neplatiãÛ, úhrada v‰ech dluhÛ byla podmín-
kou privatizace. Jeden byt (vystûhovan˘ v roce
2004) byl prodán obálkovou metodou za trÏní
cenu (1,1 mil. Kã), dal‰í po jediném zbylém
neplatiãi (dluh pfies 100 000 Kã, soud rozhodl
o vystûhování) bude zfiejmû zachován pro potfie-
by obce. Sedm bytÛ, u nichÏ byl zpochybnûn
nárok na uÏívání bytu, bylo obcí fie‰eno soudní
cestou, v‰ude nakonec do‰lo k mimosoudní
dohodû, dohodnutá cena byla dvojnásobná opro-
ti cenû bytÛ s nezpochybnûn˘m nárokem. 

Po dohodû s Finanãním úfiadem mohly b˘t
odprodány zbytkové pozemky majitelÛm
pozemkÛ sousedních. Nûkteré Ïádosti leÏely na
obci kvÛli zástavû pozemkÛ po mnoho let. Pro-
dejem jinak nevyuÏiteln˘ch pozemkÛ obec
v roce 2005 a 2006 inkasovala 1,24 mil. Kã,
dal‰í pfiíjmy se pfiedpokládají. V̆ nosy zatím
plnû kryjí roãní splátky nedoplatku FÚ.

Letos na jafie se obec poprvé dostala do situ-
ace, kdy aktiva na jejích kontech dokonce pfie-
vy‰ují zb˘vající závazky obce. Vzhledem
k tomu, Ïe plnûní tûchto závazkÛ je zaji‰tûno
splátkov˘mi kalendáfii, akumulované prostfied-
ky obec letos vyuÏije pfiednostnû na investiãní
akce (inÏen˘rské sítû, komunikace, rekonstruk-
ce ‰kolky).

Ing. Jifií Janata, starosta obce
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Nedá dopustit na Jirčany
Před padesáti lety začal  jezdit Václav

Ševčík s rodiči na chatu. Na ta léta vzpomí-
ná s láskou a humorem. Jeho rodiče tenkrát
začali v osadě Dolní Jirčany u Kukaláku sta-
vět chatu. Od té doby však utekla pěkná řád-
ka let, něco se zlepšilo k dobrému, ale lidská
netečnost je stále mezi námi. Alespoň tak to
vidí ti „skalní“ chataři.

„Tehdy jsme tady v‰ichni zapadali do bah-
na,“ vzpomíná pan ·evãík. „Nejdfiív jsme spo-
leãnû pracovali na drenáÏích, aby se odvodnily
baÏiny, které zde byly, a pak se teprve stavûlo.
To víte, bylo nás jen pár, ale táhli jsme za jeden
provaz. Pro vodu jsme chodili aÏ do Dolních
Jirãan. A roky se pfiehouply a zanedlouho slaví-
me padesátku.“

Ani PraÏáci to tenkrát nemûli lehké s dojez-
dem na své chaty. Jezdilo se  pfies tfii hodiny,
okolo Botanické zahrady na Pankrác, pak se
ãekalo na autobus, kter˘ jel jednou „za sto let“.
A cestováni vypadalo,  jako kdyÏ jedete nûkam

na Moravu, jaká to byla stra‰ná dálka. Dnes
pfiibylo aut a autobusy jezdí kaÏdou chvíli.

Vzpomínka za vzpomínkou

„Pamatuji si, Ïe v Jirãanech byl jeden
obchod, ve kterém jsme mohli koupit od petro-
leje pfies hfiebíky aÏ po koÀsk˘ biã.  Jen pro
chleba jsme s lísteãkem chodili do pekárny,
v obchodû se totiÏ chleba jen zaplatil. Rozhod-
nû zde vÛnû petroleje pfiedãila ve‰keré potravi-
ny,“  fiíká pan ·evãík.

S elektfiinou zaãali v osadû  v sedmdesátém
pátém roce. Svítilo se tehdy petrolejkami
a pozdûji petrolejkou na pumpovaní.  S man-
Ïelkou  pamatují doby, kdy se svítilo svíãkami.
Romantika to b˘vala ohromná, ale doba se
zmûnila a mnohá romantika byla postupem
ãasu vymûnûna za pfiíjemné pohodlí. Faktem je,
Ïe tahat vodu nûkolikrát za den v rukou ani
taková romantika není.

Se sousedy si pomáhají dodnes.  Kdysi ve
spodní ãásti osady zaãínali dûdové a babiãky,
u ·evãíkÛ rodiãe. A stafií pardálové Honza
a Láìa, Tonda, Ota i Mirek, co sem jezdí uÏ od
dûtsk˘ch let, dnes sedí u ohníãku a opékají bufi-
ta s lahví piva v ruce. Pomalu z nich budou
‰edesátníci. Do osady se nauãily jezdit jejich
dûti – i kdyÏ tûm uÏ je dnes tfiicet let. A tak osa-
dou pomalu zaãínají vládnout mladí, jejich
vnuci.

A jak je to u Kukaláku s houbafiením? Jed-
nou za ãas se pr˘ uÏ  osadníci nemÛÏou podívat
na houby a zakazují si na nû chodit, je jich
mnoho. PfiestoÏe je to v souãasném lese jak na
Václaváku, stále jsou zde lesy krásné. A to pan
·evãík pamatuje je‰tû voÀavé borovicové lesy.
Pozdûji zasadili smrãky – stejnû velké jako
jeho dcera, ale ty jsou dnes uÏ desetimetrové. 

Ani povodním se zde nevyhnuli, Zahofian-
sk˘ potok se dvakrát rozvodnil a vodní Ïivel
s bahnem udûlaly taky své.

REPORTÁÎ

Tak zaãínali rodiãe pana ·evãíka
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K rybníku se chodilo uÏ tenkrát

„Jako mladej kluk jsem se chodil koupat do
starého pÛvodního rybníka,“ vzpomíná pan
·evãík. „Mûl tehdy pfiírodní hráze porostlé
rákosím a celé léto jsme projezdili na klasic-
k˘ch neckách  s vypou‰tûcím ‰puntem. Obãas
na nás vykoukly vydry. I ty tam bydlely. Pozdû-
ji se vybetonovaly hráze, ale pofiád se zde kou-
peme. Ale popravdû musím fiíct, Ïe voda se
zlep‰ila, a i kdyÏ se nûkdy zkalí, není zelená.
Lidé si koneãnû snad více váÏí pfiírody. A to, co
jsme zde kdysi vidûli – mydlinky v potoce od
pracích prostfiedkÛ – uÏ zmizelo. Znova se
k potoku vracejí Ïáby, je‰tûrky, kaãeny, uÏovka,
nedaleko koroptviãky.

Tfie‰Àovka, která se táhla od rybníka kaská-
dovû nahoru a bylo v ní plno jahod, byla pfie-
krásná. Alferyovi, ktefií mûli nad námi pole,
ruãnû hnojili, chodili s kravkami a traviãka
byla pûknû vyÏraná, nikde Ïádné nálety a trní.
Takov˘  byl ná‰ boÏskej Ïivot v sedmi letech.
Jakmile se kravky objevily na pastvû, jako dûti
jsme se k starému pánovi hrnuly. Obãas nás
vyhoupnul na kravku a my jsme se chlubily.
Z pohledu shora kravky se zdál svût jen ná‰.
âasto nás také svezl na ÏebfiiÀáku k chatám, to
kdyÏ nám pfiedtím dal napít domácího mléka.
A my dûti se vzná‰ely jak bozi, zaÏily jsme
neskuteãnû nádherné chvíle.“

NeÏ osadníci ode‰li na vojnu, jako puberÈá-
ci  mûli s místními z vesnice prima partu. KaÏ-
d˘ víkend  spoleãné táboráky u rybníku, hro-

madné cesty na tancovaãku do Jílového, Jese-
nice, Jirãan. Chatafii s vesnick˘mi! – aÏ to zní
jako z pohádky. V‰ichni do jednoho se znali
podle jména. Nûktefií hráli pfiekrásnû na kytary,
–  ale bohuÏel s vojnou se parta rozpadla. 

„Nedám dopustit na Jirãany. Ani v osadû
nebyl jedinej zlej ãlovûk. Îenské se zvaly na
buchty a koláãe, kdyÏ do‰el cukr, zaskoãil jsem
k sousedovi a dnes? – pomalu se neznáme.

Doba se mûní

„Pfiíroda je zde krásná, máme tady svÛj dru-
h˘ domov, i ty odpadky z lesa, co lidé vyhazu-
jí, snad také jednou zmizí. Za odpady platíme
sice hodnû penûz, ale v‰ichni uÏ vûdí, Ïe Ïlutej
pytel je napfiíklad na plasty. Jsme oba s manÏel-
kou ekologicky zamûfieni, takÏe nám tfiídûní
odpadÛ vyhovuje. Pytle jednodu‰e ‰oupneme
pfied chatu a obec zajistí jejich svoz.

A to ‰patné? BohuÏel nûktefií z nás se stále
fiídí heslem: Nás to nezajímá. Málo si v‰ímáme
okolí.  Vadí mnû velká neteãnost, která mezi
chatafii vládne. Co není „na‰e“, to nás nezajímá.
A za poslední dva roky vzrostla kriminalita van-
dalÛ, ktefií nejen kradou, ale niãí, na co pfiijdou.“

Pfiesto by ·evãíkovi krásnou pfiírodu a partu
kamarádÛ v Jirãanech  nevymûnili za nic na
svûtû. Ostatnû na tom se shodne celá jejich roz-
vûtvená rodina.

Text: Monika Kábová
Foto: z archivu pana ·evãíka
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„To byla na‰e parta,“ fiíká pan ·evãík

Koupání, to byla hlavní náplÀ prázdnin
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„Chtěla bych nějaký pěkný dárek pro
psa,“ říká paní Marta, zákaznice,  jež přišla
v době, kdy probíhal náš rozhovor nakupo-
vat do obchodu, kterému zákazníci říkají
BU-BU.  Kdysi majitelce obchodu  Zuzaně
Budáčové  někdo poradil: když ti něco vadí,
udělej z toho přednost.

A tak začala podnikat, protože jí vadila
silnice, která se táhne okolo jejího domku.

Silnice už tady byla dávno před vaším
podnikáním?

Ano, bydlím tady pfies dvacet let, ale v osm-
desátém tfietím roce bylo aut rozhodnû ménû.

Proč právě obchod s potřebami pro zví-
řátka?

Pfiem˘‰lela jsem, Ïe musím otevfiít obchod,
v nûmÏ by zákazníci na‰li to, co potfiebují pra-
videlnû. To jsou napfiíklad potraviny. Ty v obci
tenkrát je‰tû nebyly, ale prostory jsou zde malé
a pro obchod s potravinami nevhodné, tak
vznikly potraviny pro zvífiátka a zároveÀ nabí-
zím chovatelské potfieby.

âasem jsem si roz‰ífiila a vyzkou‰ela sluÏby,
jako jsou napfiíklad prodej zmrzliny, ãistírna,
fotolab a nyní nabízím zapÛjãení ãisticích pfií-
strojÛ na koberce. Ono to s tou zmrzlinou neby-

lo aÏ tak jednoduché, nûkolikrát se mi rozbil
mrazicí box a mnoÏství zmrzliny, která by se
roztekla, musela sníst moje rodina. 

A proã pfiístroje na ãi‰tûní kobercÛ? Je to
docela dobrá vûc, lidé, ktefií zjistili  tuto moÏ-
nost, se stali pravideln˘mi zákazníky.

Jaký sortiment zboží nabízíte?
Pfiedev‰ím Ïrádlo pro psy, koãky, králíãky,

morãata, papou‰ky, rybiãky… Lidé z vesnice si
zvykli ke mnû chodit, popovídáme si a jejich
mazlíãek si vybere nûco dobrého pro sebe.

Nemáte pocit, že lidé nakupují více
v supermarketech?

Ano i ne. Ale kvalitnûj‰í suchá krmiva, kte-
rá doporuãují zvûrolékafii, v supermarketech
nekoupíte. Levnûj‰ího krmiva musí dát ãlovûk
zvífiátku urãitû víc, kvalitnûj‰ího staãí ménû. To
se také  doporuãuje vût‰ím a mnohdy nervóz-
nûj‰ím psÛm. Do krmiva se pfiidávají látky, kte-
ré tolik nekvasí, a v˘sledkem toho je ménû
pravdûpodobná torze Ïaludku, velmi nebezpeã-
ná nemoc, která musí b˘t prakticky ihned odo-
perována. Na v˘bûr mám rÛzné kvalitní druhy
suchého Ïrád˘lka. To byste koukala, jak pûknû
voní tfieba psí granule!  Najdete u mû opravdu
rÛzné druhy základního krmiva i krmiva doplÀ-
kového a samozfiejmû ráda vyhovím v‰em i na
objednávku. Ostatnû mám otevfieno od nevidím
do nevidím i v sobotu, kdo potfiebuje pfiijít
veãer ãi v sobotu, zazvoní u nás na zvonek.

Nenápadný obchůdek 
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Ale nevidím tady jen krmivo?
Napfiíklad  pÛjãuji za 20 korun na den klec

pro koãku. Je to legraãní, viìte, ale o tuto
nezvyklou pÛjãku  je docela zájem.  SeÏenete
tady vodítka, fiemínky, doplÀkové pochutiny,
pískací i ply‰ové hraãky, pelí‰ky… Pokud jde
napfiíklad majitel psa kupovat náhubek, pfiijde
s ním k nám do prodejny a vyzkou‰í velikost
ko‰íku pfiímo na psovi. Kdo pfiijde bez hafana,
platí domluva v˘mûny. Ale nejsou tady doplÀky
jen pro psy. Chodí majitelky koãek a mladí sem
zase vût‰inou chodí s potkany na ramenou, tak
jen doufám, Ïe na‰e koãky je nevypla‰í.

Sára, ovãanda Agnes, Filípek, Brita, Char-
lee, to v‰echno jsou moji zákazníci. Hodnû si
chodí pro uzené u‰i a dal‰í pamlsky. 

Stalo se mi, Ïe jsem poãítala „psí suky“
a pfiitom povídala se zákazníkem, kter˘ pfii‰el
na zazvonûní,  tak dlouho, aÏ jsem zjistila, Ïe
u nás doma – o poschodí v˘‰ – hofií.  Zapomnû-
la  jsem vypnout sporák s jídlem. Dorazili hasi-
ãi z Jílového, které asi zavolali  sousedé. Vidí-
te, co udûlá zvífiecí láska?  Místo obûda jsme
mûli spálen˘ hrnec a zaãouzené zdi.

Jindy přistála paní Budáčová zákazníko-
vi přímo u nohou, to když zakopla na scho-
dech, protože  také spěchala otevřít na za-
zvonění. Jela prý jak  po másle.

Nástěnku, která zde před vstupem visí, si
prohlížejí především zájemci o nové zvířecí
přírůstky  do rodiny. Nabízí se anglický
kokr, štěňata dobrmana či černá štěňátka
knírače – otec neznámý.  A naproti přes sil-
nici u „člověčí“ samoobsluhy?  Tam seděli
poslušně dva jezevčíci s paničkami. Nejdříve
si zaskočili na jídlo hafani, pak zřejmě jejich
majitelky. A tak jsem se dozvěděla, že zaru-
čeně „papírový“, ten „nejpapírovější“  pes
z celé vesnice, je ten tmavý. Pravda, na
jezevčíka sice úplně nevypadal, ale bylo
vidět, že miluje svou paničku, a naopak.

A co zákaznice paní Budáčové? Dárek si
paní Marta vybrala: pořádně velkou psí
kost. Ještě než odešla, přišla Bára s Helčou –
tak se představily dvě mladé slečny – a chtě-
ly seno a podestýlku pro malého králíčka.
Zatím prý mu daly jméno Prcek. A tak hned
ochotně pózovaly pro náš časopis.

Text a foto: Monika Kábová

Pozn. autorky: Vím, Ïe mnozí z vás nejste
pfiíznivci  zvífiat chovan˘ch doma. Ani se nedi-
vím, psí sekrementy na chodnících nejsou prá-
vû tou nejlep‰í vizitkou slu‰ného psího majite-
le. Mám tím namysli opravdu majitele, nikoliv
psa. Vûfite, Ïe za v˘chovu zvífiete zodpovídá jen
a jen jeho majitel. A rãení „jak˘ pán, takov˘
krám“ platí i v tomto pfiípadû. Ale za urãit˘ch
pravidel dopfiejme i tûm zvífiatÛm pobyt v pfií-
rodû. Ona tady totiÏ byla dfiíve neÏ lidé.

Pan Milan  Zatocha  v ãlánku na stranû 20
uvaÏuje i o tom, Ïe by jeho firma uskuteãnila
a financovala v obci „psí stezku“.  Jedná se
v‰ak teprve o prvotní nápad, ãeká na odezvu
a dialog obãanÛ, pak teprve by jednal s obcí.

REPORTÁÎ

u silnice
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S panem Milanem Zetochou, ředitelem
stavební divize Praha společnosti Staving
Olomouc, s. r. o., jsme si povídali o nápa-
dech, které se mu stále honí hlavou. Trvalé
bydliště má v Psárech už více než dva roky,
a protože sám má malé děti,  rád by pomohl
financovat nějaký další dětský projekt. Jako
první přišlo na řadu dovybavení dětského
hřiště na Štědříku.

Dětské hřiště tady už bylo, co jste tedy
vylepšili?

Ano, prolézaãky, pískovi‰tû  a oplocení uÏ
zde bylo. Zajistili jsme navíc dvû pruÏinová
houpadla, klouzací sestavu  a pfii té pfiíleÏitosti
jsme provedli v˘mûnu písku na stávajícím pís-
kovi‰ti.

Dûtské hfii‰tû se na‰e spoleãnost rozhodla
vylep‰it zejména proto, Ïe v této lokalitû pÛso-
bíme jiÏ více neÏ tfii roky a máme snahu v rám-
ci na‰ich moÏností pfiispût ke zlep‰ení obãanské
vybavenosti v obci. U tohoto projektu, vzhle-
dem k finanãní nároãnosti (více neÏ 100 000
Kã), jsme hledali „spojence“, kterého jsme
na‰li v osobû jednatele spoleãnosti NOVERA,

s.r.o.,  pana Nováka, kter˘ se na vybavení
finanãnû spolupodílel a pfiislíbil spolupráci i na
pfiípadné dal‰í projekty.

Občané si hřiště určitě všimli…
Urãitû, ale rád bych uvedl na pravou míru,

Ïe dovybavení hfii‰tû na ·tûdfiíku bylo financo-
váno v˘hradnû ze soukrom˘ch prostfiedkÛ v˘‰e
uveden˘ch spoleãností, a tudíÏ nijak nezatíÏilo
rozpoãet obce, jak se nûktefií mylnû domnívají.
Tím v‰ak nechceme fiíct, Ïe se obec pfii této akci
neangaÏovala. Spoleãnû jsme otázku vhodného
doplnûní hfii‰tû konzultovali s místostarostou
panem Kadefiábkem. Co bylo potfieba, vy‰el
nám ochotnû vstfiíc  radou a pomocí.

Chcete tedy ve vašich aktivitách pokračo-
vat i nadále?

V pfiípadû, Ïe  na‰e pomoc  bude vítaná
u obãanÛ, rádi bychom v na‰í ãinnosti pokraão-
vali. Vzhledem k tomu, Ïe hfii‰tû na ·tûdfiíku je
pod okny obãanÛ, je pravdûpodobné, Ïe si ho
lidé sami trochu ohlídají a nebude hned poniãe-
no vandaly.

Počítáte s aktivitou občanů?
Ano, vûfiím tomu. Poãítám s aktivitou míst-

ních starousedlíkÛ. Rád bych zdÛraznil, Ïe
i mezi námi novû pfiistûhoval˘mi jsem zazna-
menal dost lidí, ktefií jsou ochotni pomoci.
Jsem optimista, bydlím tady více neÏ dva roky,
mám dvû malé dûti, tak mám zájem, aby si
mûly kde bezpeãnû hrát.

Jaké nové nápady se vám honí hlavou?
Zatím jsme zvaÏovali vyuÏít církevní

pozemky podél potoka v okolí ·tûdfiíku pro
stezku pro pejskafie. Ale pfiipomínám, Ïe jsou to
z na‰í strany pouze poãáteãní úvahy závislé
pfiedev‰ím na majiteli pozemku. My  mÛÏeme
zajistit, zkulturnit  a vysypat urãitou ãást pû‰in.
Provést v˘sadbu stromÛ, umístit laviãky, info-
cedule s pokyny, jak postupovat pfii v˘cviku
psÛ apod. tak, aby pejskafii z nejbliÏ‰ího okolí
·tûdfiíku mûli moÏnost kulturnû venãit své psy
a zároveÀ se nemohli vymlouvat, Ïe nemají
kam chodit.

Nápady tady jsou, finanãní prostfiedky
se sehnat dají a jde jen o to, jak se do diskuzí
zapojí místní obãané. Vûfiím, Ïe pomohou. Rád

REPORTÁÎ

Houpací pes na Štědříku
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bych rozpoutal seriózní, neanonymní diskuzi,
abychom zjistili,  co místní obãané povaÏují za
dÛleÏitûj‰í. Zda vylep‰it dal‰í  dûtské hfii‰tû,
nebo „ pejskafiskou“ cestu. My jako investofii
jsme ochotni se na tûchto akcích finanãnû podí-
let, ale koordinátorem by mûla b˘t obec. Mûli
jsme velmi dobrou zku‰enost s tajemnicí  Lucií
Kubalo‰ovou, a tak jen doufám, Ïe spolupráce
bude i nadále pokraãovat. Nerad bych se doãkal
toho, Ïe investujeme peníze do nûjakého projek-
tu a lidé pak fieknou, Ïe  mohly b˘t vyuÏity jinak.   

Máte nějakou zkušenost s místními spol-
ky?

Velkou mûrou nám na tomto hfii‰ti pomohli
ãlenové hasiãského  sboru Dolní Jirãany. Oslo-
vil jsem je a pomohli nám natfiít v‰echny dfievû-
né prvky.  Mám za to, Ïe právû místní spolky
tvofií Ïivot na vesnici a pokaÏdé pomohou,
kdyÏ je zapotfiebí. VÏdycky to tak v‰ude na ves-
nicích b˘valo, nevidím tedy dÛvod, proã by to
tady mûlo b˘t jiné.                                           

Text a foto: Monika Kábová

REPORTÁÎ

Kanalizace, plyn, vodovod…
„Letos bychom rádi pokračovali v budování

inženýrských sítí  jak v Psárech, tak v Dolních Jir-
čanech,“ říká starosta obce a pokračuje. „Je to
akce, kterou připravujeme více než dva roky, pro-
tože právě tak dlouho trvala domluva s majiteli
dotčených pozemků. Šlo o to, aby se projednal
průchod inženýrských sítí a následně připravila
projektová dokumentace k řízení pro stavební
povolení.“

s Jak dlouhá bude kanalizace?
V souãasné dobû nabylo stavební povolení právní

moci na 4,3 km kanalizací a podobnou délku vodovo-
dÛ. (PfieváÏnû se jedná o tytéÏ ulice.)

Tfietí projekt, v nûmÏ se dokonãuje stavební povo-
lení, je budování plynovodu, opût ve stejném rozsahu.
s Jakým způsobem obec zajistí finanční pro-

středky?
V tomto roce jsme Ïádali Stfiedoãesk˘ krajsk˘

úfiad o dotaci na budování kanalizace. Jedná se
o moÏnost ãerpání ãástky aÏ do v˘‰e 5 milionÛ korun
z dotaãního programu Fondu Ïivotního prostfiedí.

V souãasné dobû se vlastní v˘bûr ÏadatelÛ dokon-
ãuje a máme pomûrnû velkou ‰anci, Ïe se dostaneme
mezi obce, které by do konce roku tyto peníze moh-
ly získat. Projekt nebyl zpracován na celou délku 4,3
km, protoÏe by se jednalo o pfiíli‰ „velké sousto“.
Takovéto projekty jsou totiÏ plánovány jen na dva
roky. Na roky 2006–2007 jsme proto zafiadili 1,83
km, které jsme rovnomûrnû rozdûlili v Psárech, na
·tûdfiíku a v Dolních Jirãanech.

K tomu poãítáme i s moÏností budování vodovo-
du, a to v místech, kde chybí. A paralelnû, kde bude
zájem a stavební povolení, pak také plyn. Na ten i na

vodu uÏ dotace nedostaneme.
A samozfiejmû budeme muset následnû uvést

povrchy komunikací do pÛvodního stavu, paradoxnû
ãastûji  do stavu lep‰ího, neÏ byl ten pÛvodní.
s Ale dotace nebude stačit?

Z ãástky zhruba 9 milionÛ, která je na vlastní kana-
lizaci, Ïádáme o pûtimilionovou dotaci, ov‰em ve sku-
teãnosti budou náklady obce daleko vy‰‰í. To proto, Ïe
se musí zapoãítat náklady na budování vodovodu, ply-
nu, a zejména pak rekonstrukce tûch zniãen˘ch komu-
nikací. Je jasné, Ïe finanãnû to bude hodnû nároãné.
s O jaké komunikace se konkrétně bude jednat?

Bûhûm dvou let (druhá polovina roku 2006 a rok
2007) to budou v Psárech: DláÏdûná, navazující ãást
komunikace Pod Skalou, ulice Kutná. Na ·tûdfiíku:
ulice V Tfie‰Àovce, Slepá. V Dolních Jirãanech: ulice
Horní + Hlavní, SportovcÛ a ãást ulice Javorové.

Pokud jde o pofiadí v rámci této etapy budování
inÏen˘rsk˘ch sítí, poãítáme, Ïe pro rok 2006 zaãne-
me v ulici DláÏdûné v oblasti Psár, v ulici V Tfie‰Àov-
ce na ·tûdfiíku, v ulici Horní + Hlavní v jirãanském
katastru. Pokud dotaci nedostaneme, budování inÏe-
n˘rsk˘ch sítí bude postupovat ve stejném pofiadí, jen
samozfiejmû pomaleji.
s Chcete také dokončit část vodovodní sítě…

Mimo dotovan˘ projekt poãítáme v leto‰ním roce
se dvûma místy, kde budou dokonãeny vodovody.
V ulici Horní  v úseku mezi ulicí SportovcÛ a Krát-
kou a dlouh˘ úsek v ulici Na Vápence.

Koneãnû poslední ãást infrastruktury mimo dota-
ci je budování komunikací: esíãko u ulice Horní
a úsek Horní ulice podél fotbalového hfii‰tû v Jirãa-
nech, ale ten druh˘ úsek záleÏí na získání stavebního
povolení. mk

Z OBCE
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CYKLO Emap PÍSNICE   
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR HORSKÝCH,
TREKOVÝCH A SILNIČNÍCH KOL
BIANCHI, APACHE, AUTHOR, MERIDA,
ROCKY MOUNTAIN,

Možnost splátkového prodeje s nulovým navýšením od
ESSOXU 

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel.261911452   www.emap-praha.cz
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevřeno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18,Čt 10-20,So 9-14

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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AUTOOPRAVNA 
Zdeněk Hiršl

• mechanické opravy • výměny olejů
• nástřik podvozku • seřízení světel
• zajištění STK

Dolní Jirčany, Javorová 112
tel.:  606 504 929

STUDNY, VRTY, ZEMNÍ PRÁCE, GEOLOGIE,  
HYDROGEOLOGIE, EKOLOGIE

Individuální i obecní zdroje vody – kompletní
realizace – projekt, vrt, pfiípojka, vodárna, úpravna.
âi‰tûní vrtÛ a studní, ãerpací zkou‰ky, rozbory.
Zemní práce – minirypadlo – pfiípojky, základy men‰ích staveb, 
bazény, plotové sloupky.
GESTEC, s.r.o., Tfianovského 622/11, 163 04   Praha 6 
tel.: 235 018 259, mobil: 602 248 927, 604 616 565 
e-mail: mail@gestec.cz, www.gestec.cz

Tomá‰ Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ----PPPPLLLLYYYYNNNN
âI·TùNÍ KANALIZACE, OPRAVY

PLYNOSPOT¤EBIâÒ

VODA – opravy, rekonstrukce, v˘mûny el. 
spotfiebiãÛ, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodÛ, v˘mûny radiátorÛ 
a venkovní rekonstrukce, montáÏe, 
Ïelezo, mûì, plast, atd.

PLYN – opravy a ãi‰tûní plynospotfiebiãÛ v‰ech
znaãek, v˘mûny, rekonstrukce rozvodÛ,
Ïelezo, mûì, revize

ELEKTRIKÁ¤I – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

V·E ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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Tentokrát se dozvíte, jaké odpady produku-
jete u vás doma.

Nahlédnete-li doma do svého ko‰e na
odpadky, tak uvidíte velmi rÛznorodou smûs,
kterou nezb˘vá neÏ vysypat do popelnice.
Pokud se v‰ak zamyslíte nad kaÏd˘m odpadem,
kter˘ do ko‰e nesete, zjistíte, Ïe odpady mÛÏe-
me rozli‰it na:

• Využitelné – tyto odpady je moÏné dále
zpracovat, napfi.: papír a lepenka, sklo, plas-
ty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (ple-
chovky, hliník), kompostovateln˘ kuchyÀ-
sk˘ odpad atd. 

Pokud se tyto druhy odpadu tfiídí ve va‰í
obci/mûstû, ukládejte je do barevn˘ch nádob. 

• Objemné – to jsou odpady, které se neve-
jdou do popelnice, napfi.: star˘ nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyÀ-
ské linky, elektrotechnika, drobn˘ stavební
odpad atd.

Tyto odpady mÛÏete odvézt do sbûrného
dvora. V nûkter˘ch obcích b˘vají pfiistavovány
velké kontejnery nebo zajíÏdí speciální sbûrna.

• Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpeãné

vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do
popelnice, napfi.: léky, záfiivky, v˘bojky,
akumulátory, galvanické ãlánky (baterky),
ledniãky – mrazniãky, barvy, lepidla, oleje
a nádoby jimi zneãi‰tûné atd. 

Nebezpeãné odpady odná‰ejte pouze na
urãená místa.  Léky nevyuÏívané nebo s pro‰lou
lhÛtou spotfieby také mÛÏete odevzdat v lékárnû. 

• Ostatní – odpady, které vám zbudou po
vytfiídûní v‰eho, co je moÏné dále vyuÏít,
napfi. zneãi‰tûné - mastné obaly od potravin,
voskovan˘ papír, textil, porcelán, Ïárovky,
popel, zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastnû jediné druhy odpadÛ, které

byste mûli vyhazovat do ko‰e na odpadky a poté
do popelnice nebo kontejneru pfied va‰ím
domem. 

Odpady bychom měli třídit přímo doma,
pozdější roztřídění odpadu není často možné
– smícháním se odpad zneãistí nebo slepí. Napfi.
zama‰tûn˘ papír uÏ není moÏné zpracovat.

Jak máme třídit odpady u nás doma?
Pofiiìte si do domácnosti dal‰í ko‰e na uklá-

dání papíru, skla a plastÛ. Pokud se vám ko‰e
do bytu nevejdou, mÛÏete je nahradit papíro-
vou krabicí, do které postavíte tfii ta‰ky. Do jed-
né ta‰ky budete dávat papír, do druhé plasty
a do tfietí sklo. Do ta‰ky dávejte radûji pouze
nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbi-
je skleniãka, odneste ji radûji opatrnû rovnou
do kontejneru na sklo.

PROBLEMATIKA ODPADÒ

SSeerriiááll oo ttřříídděěnníí aa rreeccyykkllaaccii ooddppaaddůů
4.díl: „JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?“
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Nadpraporčík Zdeněk  Chalupa především zdraví
čtenáře časopisu a vzkazuje: nebuďte lhostejní k okolí,
všímejte si, třeba pomůžete zabránit trestnému činu. Blí-
ží se doby dovolených, rekreační sezona. 

– ‰estkrát se jedná o vloupání do stavby,
– dále do‰lo k drobn˘m trestn˘m ãinÛm, jako jsou drobné

finanãní pfiestupky.

Podle měsíců došlo k trestným činům v: lednu 5x,
únoru 4x, březnu 6x, dubnu 9x.

V přestupkovém řízení 
bylo za v˘‰e jmenovanou dobu celkem 8 pfiestupkÛ,

v jednom pfiípadû byl zji‰tûn u fiidiãe alkohol (opût a stále
dokola se fiidiãi nepouãí), a dále se jednalo o drobné krádeÏe,
po‰kození ãi sousedské schválnosti.

V Psárech se také podafiilo zadrÏet jednu celostátnû hle-
danou osobu.

Podle slov nadpraporãíka ZdeÀka Chalupy je na‰e obec
celkem klidnou lokalitou, i kdyÏ obãanÛm se to nemusí zdát.
Od leto‰ního roku mají totiÏ na Obvodním oddûlení Policie
âR v Jílovém na 800 jednacích ãísel trestn˘ch ãinÛ a pfie-
stupkÛ. 

OObbvvooddnníí oodddděělleenníí,, JJíílloovvéé

• Zabezpečte si svůj majetek, například elektro-
nickým zařízením, nebo se obraťte na sousedy. Ti
určitě rádi vypomohou. Ostatně příště pomůžete
vy jim.

• V případě sebemenších nejasností a potřeb volej-
te na linku 158 nebo 112. Pokud jako občané
zavoláte policii, nezapomeňte nahlásit svůj zpět-
ný kontakt.

• Ve vozidle nenechávejte doklady ani cenné věci –
jedná se o neustálé varování občanů.

• Po cestách v autobusu či jiném dopravním pro-
středku  do větších měst dávejte pozor na kapsá-
ře, kteří se s letní sezonou roztahují stále více.
Během chvilky můžete přijít o peníze i o dokla-
dy. Apelujeme obzvláště na  muže, jimž čouhá
peněženka v zadní kapse kalhot. Láká zloděje, to
je bezpochyby.

• Dopravních nehod stále přibývá.  Současný  stav
silnice do Jílového je v žalostném stavu. Sice se
výhledově blíží oprava silnice, ale nikdo neví
přesný termín.

• Alkohol za volant nepatří, a to i zbytkový alko-
hol.  Po nočních sedánkách a grilování s přáteli
se značným konzumem alkoholu nesedejte za
volant po ránu.

• A protože se blíží prázdniny, pozor na rychlost
a na neukázněné děti či cyklisty na silnicích.

Oddělení Policie ČR v Jílové se podařilo 
za spolupráce  pracovníkÛ obecního úfiadu zjistit  pacha-

tele, kter˘ vyhroÏoval bombou na obecním úfiadû, Tato velmi
dobrá akce státní policie v Jílovém a zji‰tûní pachatele pro-
bûhla rychle a úspû‰nû a v souãasné dobû je tento pfiípad
v ‰etfiení.

Od začátku roku do 15. 5. 2006 
bylo v Psárech  a Dolních Jirãanech  evidováno celkem

33 událostí, které jsou v ‰etfiení. Z toho je 24 trestn˘ch ãinÛ:
– nejvût‰í podíl jsou vloupání do rekreaãních objektÛ, chat, 
– tfiikrát jsou  „napadena“ motorová vozidla, jedno bylo

odcizené,
– jedenkrát, poãátkem roku, bylo vloupání do rodinného

domku,

Důležitá telefonní čísla:

• Záchrann˘ Integrovan˘ systém  zajistí pfiepojení na
dÛleÏitá telefonní ãísla podle místa, kde se právû 
nacházíte 112

• Policie âR 158
• Hasiãi 155
• Záchranná lékafiská sluÏba 150

Od 1. června 2006 platí Sbírka zákonů ČR, částka 142.
Zákon 411: zákon, kter˘m se mûní zákon ã. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkte-
r˘ch zákonÛ ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon ã. 200/1990
Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon
ã. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpÛso-
bilosti k fiízení motorov˘ch vozidel a o zmûnách nûkter˘ch
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony
(pfiedpokládá se, Ïe zákon dozná je‰tû nûjaké zmûny).

Z tohoto vypl˘vá, Ïe budou platit nûkterá pozmûnûná 

pravidla silniãního provozu, napfiíklad:

• bûhem celého roãního období budou fiidiãi povinni

jezdit s rozsvícen˘mi svûtly,

• cyklisté do 18 let musí nosit cyklistické 

bezpeãnostní pfiilby

• u fiidiãÛ bude zavedeno nové bodování pfiestupkÛ.
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Kam za kulturou 
Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy
specializované na 
zlato v Čechách
Jílové u Prahy, 
Masarykovo nám. 16, 
tel. 241 950 791, 
fax 241 950 877,           
e-mail: 
regmuz@cbox.cz, 
http://www.muzeum-
jilove.cz

Otevfieno: dennû mimo pondûlí (pokud není
svátkem) leden-kvûten 9–12 a 13–16 hod.,
ãerven-srpen 9–17 hod., záfií-prosinec 9–12
a 13–16 hod.. Vstupné: základní 30 Kã, sní-
Ïené 15 Kã, rodinné 70 Kã.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás budeme informovat o společenském dění v Psárech a v Dol-

ních Jirčanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá životní jubilea. Chcete-li, aby byla redak-
ce přítomna vašim oslavám, rádi vaše pozvání přijmeme. 

Dne 27. května se sešlo na obecním úřadě v Psárech zase spousta miminek. Jak jinak, i tentokráte vám
přinášíme na 2. straně obálky malé nakouknutí. A ještě něco: opět zde byla zastoupena dvojčata, a opět
babičky napletly a našily na svoje vnoučátka pěkné soupravičky včetně háčkovaných čepiček.

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
V letních měsících přejeme těmto jubilantům:

ČČeerrvveenn
k JJoosseeff DDvvoořřááččeekk oslaví sedmdesáté narozeniny.

ČČeerrvveenneecc
k KKaarreell ZZvvoollsskkýý slaví osmdesátiny.

SSrrppeenn
k AAnnddrreejj KKoonnddaacc oslaví sedmdesáté narozeniny.

Letní jubilanté, oslavte s přáteli a třeba na zahrádce svoje narozeniny v klidu a poho-
dě. Všechno nejlepší přejí

Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová
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Dětem 
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás. ¤e‰ení
najdete na str. 31. 

Pro všechny máme hádanky, to abyste si
museli (všichni) namáhat své hlavinky. Tak
jdeme na to!

Hádejte!
1. Pfied‰koláci, dejte se do kreslení a po‰lete

v˘kres, jak se tû‰íte na prázdniny. A protoÏe
jsme dvoumûsíãník, nakreslete i to, jak jste
se mûli. Ty nejhezãí otiskneme.

2. Desetiletá Alenka, co jezdí k babiãce, nám
nakreslila kousek jara (to byl úkol v dubno-
vém ãísle). 

3. Jak se vám povedla „APENEPA“?  Nezkou-
‰ely je v dûti v druÏinû? Pokud si dal nûkdo
s nimi práci, napi‰tû alespoÀ mailem, jaká
a kolik jste jich vymysleli!!!

3. Najdûte skr˘vaãky mûst:
A/ Pfiíklad nové v˘stavby nám ukázali na
veletrhu v Brnû. 
B/ Alenû se zavdûãí nejen kytkou, ale hlav-
nû dobrou a velkou bonboniérou.
C/ Teta chovala pfiekrásné barevné papou‰-
ky. Klece s nimi mûla v okolí na‰eho rybní-
ka.
D/ Vidûli jsme, jak mohutn˘ bobr nosil vût-
ve a stavûl z nich hráz.

4. Co udûláte s ãíslem 666, aby se zvût‰ilo
o polovinu, aniÏ by se k nûmu nûco pfiidalo?

5. V̆ vûsní ‰títy:
Sedm nápisÛ z obchodních ‰títÛ tady máme
v pfiesmyãkách.
VORY A TOPOL
VÍT Z¤EÎE SÁL
LÉK RANÁM
ANI NELEZ
OSMA
PROVIANTY
KAT KOMISE      

Pro pokročilé
věkem

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

Prázdniny za slunce a deště

SpoluÏáci Mare‰, Chladil, Doucha a Stanûk
byli o prázdninách ve stejné chatafiské osadû.
KaÏd˘ mûl své záliby. Za pûkného poãasí byli
venku. KdyÏ pr‰elo, vûnovali se jeden televizi,
dal‰í ãetbû, jin˘ lu‰til kfiíÏovky a jeden sestavo-
val herbáfi. Jan chodil s otcem na ryby, Luká‰
Mare‰ doma ãetl. Petr jezdil na kole nebo doma
sedûl u kfiíÏovek. Stanûk fotografoval kvûtiny.
Jeden z chlapcÛ houbafiil. I Pavel patfiil mezi
spoluÏáky. Jan se nejmenoval Chladil, rád sle-
doval televizi.
Urãete jméno a pfiíjmení v‰ech ãtyfi chlapcÛ
a oba obory jejich zájmÛ (pfii de‰ti a venku).

Řešení – velikonoční kviz  (duben 2006)

Kouba Janda Valeš Staněk
Aleš Jiří Stanislav Karel
Anežka Magda Simona Naďa
nádivka vepřové jehně kachna

…A NùCO PRO ZÁBAVU
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REPORTÁÎ

Den dětí
se letos konal 4. ãervna. Pofiadateli byli i ten-

tokráte SK Rapid Psáry, SDH Psáry, 1. LTC
Psáry, KDU-âSL MO Psáry a dal‰í sponzofii.

UÏ od pátku 2. ãervna aÏ do nedûle se moh-
ly dûti vyfiádit na dûtsk˘ch atrakcích, které byly
v‰echny zdarma. Dennû tedy byly houpaãky,
kolotoãe, gumová obfií skluzavka i trampolíny
plnû vyuÏity mládeÏí.

Od 13. hodin v nedûli 4. ãervna pak vyvr-

cholil dûtsk˘ den naplno. Na 250 dûtí, i dûtí
z psárského Ústavu sociální péãe, se mohlo
projíÏdût na koních nebo v koãáfie, velmi popu-
lární se opût stala prohlídka hasiãského auta.
SoutûÏilo se, v˘herci obdrÏeli pûkné ceny,
a koneãnû v odpoledních hodinách pfiijela
i tolik oãekávaná zmrzlina Family Frost. Ani ta
se ten den neplatila.

Hudba pod vedením Jaroslava Moravce
pobavila i dospûlé, ktefií se – ostatnû jako vÏdy
– velmi rádi zúãastnili jako doprovod sv˘ch
ratolestí. Ani oni totiÏ nepfii‰li „zkrátka“.



INZERCE

29PSÁRSK¯
ZPRAVODAJâERVEN 2006

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

REPORTÁÎ



VÒNù KO¤ENÍ

Tato nejjem-
nûj‰í cibulová
zelenina se pûstu-
je po celé Evro-

pû, stfiední Asii i Severní Americe. Kdo z nás
by ji neznal! S nástupem jara se na zahrádkách
zaãínají objevovat husté trsy  zelen˘ch jem-
n˘ch natí, které se na zimu „zatáhly“ a schova-
ly se pod pefiinou snûhu. Jak láká první utrÏení
a ochutnávka pfiímo na zahradû! Ale i ti, co
nemají zahrádky, si mohou paÏitku zakoupit
v obchodû. Pak ji snadno pfiesadí do vût‰ího
kvûtináãe, sesadí  tfieba 2 aÏ 3 trsy  a paÏitka
roste po celé letní období. Nejlépe je jí samo-
zfiejmû na balkonû, ale i v bytû na svûtlém
a slunném místû se jí dafií.

Divoká paÏitka

Ve stfiední Asii – v âínû a Indii - se pûstují
statnûj‰í druhy paÏitky, které mají o nûco v˘raz-
nûj‰í chuÈ po ãesneku a souãasnû jsou nasládlé.
Tato paÏitka je v tûchto konãinách velmi roz‰í-
fiená a i v dne‰ní dobû ji Asijci pouÏívají nejen
jako kuchyÀské kofiení, ale i jako léãivo. 

Jak jsme se jiÏ zmínili, uÏ ve stfiedovûku
byla známa divoce rostoucí paÏitka. U nás ros-
te také planá paÏitka a velmi se  podobá
zahradní. Má v‰ak o nûco drobnûj‰í listy a ost-
fiej‰í chuÈ. Jedná se o paÏitku pobfieÏní, vysky-
tující se pfiedev‰ím kolem vodních tokÛ,
a sibifiskou – tu najdeme na vlhk˘ch loukách.
Tuto divoce rostoucí zeleninu mÛÏeme v‰ak
objevit i v horách. I tato „pláÀata“ se dají kon-
zumovat a mají plno vitaminÛ. 

V‰echny druhy vyrÛstají z drobn˘ch cibu-
lek, a tím, Ïe je rostlina mrazuvzdorná a potfie-
buje jen zálivku a slunce, je tolik oblíbená.
Dalo by se fiíct, Ïe paÏitka je hned po petrÏeli
nejoblíbenûj‰ím kuchyÀsk˘m kofiením. Ostatnû
to, Ïe  paÏitka  patfií do kuchynû a je velmi zdra-
vá, vûdûly uÏ na‰e prababiãky. 

Zdroj vitaminÛ

PaÏitka je dÛleÏit˘m zdrojem antioxidaãní-
ho vitaminu C, kter˘ je pro na‰e tûlo velmi
dÛleÏit˘, zvlá‰tû po zimním období. Tento vita-
min je samozfiejmû nejlep‰í v podobû pfiírod-
ních produktÛ. 

Jako pochutiny se vyuÏívají její trubkovité
holé listy, které voní a chutnají po ãesneku.
Hodí se do salátÛ, polévek, omáãek, k masu
i rybám, do vafien˘ch jídel, kde dodává spoleã-
nû s kapkou smetany lahodnou jemnou chuÈ.
V̆ teãná je v tvarohu nebo jen tak posypaná na
namazaném chlebu. A pozor! PouÏívá se
v˘hradnû syrová, tedy do tepl˘ch jídel aÏ nako-
nec po vypnutí hofiáku, aby si podrÏela právû
vitamin C a svoji biologickou hodnotu. Ve 100
gramech listÛ je ho zhruba kolem 70 mg. (Pro
porovnání  – 1 kg  pomeranãÛ obsahuje pfiibliÏ-
nû 500 mg vitaminu C, jahody 600 mg, paprika
1600 mg, rajãata 200 mg.)

Dal‰ím vitaminem, kter˘ se vyskytuje
v rostlinû, je provitamin A – tedy karoten -
a dále vitamin B1, 2. Dal‰í souãástí jsou éterické
oleje obsahující síru, pomûrnû velké mnoÏství
sodíku, ale i vápníku, draslíku, fosforu, Ïeleza
a síry.
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Pažitka
Pažitka, luček, šnitlik,  je ideální zelenina, protože si ji můžeme

zajistit po celý rok. Pochází pravděpodobně z Itálie, zcela jistě je
prokázáno, že ze Středomoří. V Číně ji používali už před 5000 lety
a zhruba od 16. století se začala používat v kuchyni jako „ochuco-
vadlo“. Je zajímavé, že už ve středověku ji znali především jako
léčivou rostlinu, tehdy jenom planě rostoucí.
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Odpovědi na hádanaky ze str. 29:

3. A/ Kladno, B/ Dûãín, C/ Tachov, Kolín, D/ Brno
4. Polotovary, Ïelezáfiství, mlékárna, zelenina, maso, potraviny, kosmetika

VÒNù KO¤ENÍ

6 3 7 4 9 2 8 1 5

5 4 8 3 1 7 6 2 9

1 2 9 8 6 5 4 3 7

8 5 2 6 3 9 7 4 1

9 1 6 7 4 8 3 5 2

3 7 4 2 5 1 9 8 6

4 8 1 9 2 6 5 7 3

7 9 5 1 8 3 2 6 4

2 6 3 5 7 4 1 9 8

3 8 1 6 4 7 5 9 2

9 7 5 1 8 2 6 3 4

2 6 4 3 5 9 8 1 7

1 5 3 9 2 8 4 7 6

8 2 7 4 6 1 9 5 3

6 4 9 7 3 5 2 8 1

5 3 2 8 1 6 7 4 9

7 1 6 5 9 4 3 2 8

4 9 8 2 7 3 1 6 5

PaÏitka podporuje trávení, má vliv na chuÈ
k jídlu a ãásteãnû sniÏuje krevní tlak.

Bez nadsázky se vyuÏívá ve v‰ech evrop-
sk˘ch kuchyních. A jen tak pro zajímavost: na
Sibifii se tato zelenina pro zimní potfiebu naklá-
dá do soli.  Doporuãuji ji v‰ak pouÏívat radûji
ãerstvou, vÏdyÈ i v zimû ji mÛÏete zakoupit
v obchodû. Îe jste na ni dostali chuÈ? Ani se
nedivím, její vyuÏití je opravdu v‰estranné
a studenou kuchyni dokonce i zkrá‰lí.

MÀam, mÀam

Víte, co znamená, kdyÏ se fiekne: Roste mu
na hlavû paÏit?  Odpovûì dává tu‰it: Má vlasy
husté  jako trsy paÏitky. Ale abychom se dosta-
li k oné „mÀamce“.

Letní sezona dává zcela jistû pfiednost leh-
k˘m a rychle pfiipraven˘m jídlÛm. Pfiece nebu-
deme v krásném poãasí jako nûjaká v˘vafiovna?
ChuÈovka jen nûco málo na zoubek, aby nebyl
hlad a oku aby lahodilo, a pfiedev‰ím, aby se
na‰e postava stále více a více nezakulacovala.
Souãasnû  s vitaminem C dodáme tûlu i tolik
potfiebn˘ vápník. Asi uÏ tu‰íte, Ïe fieã je o tva-
rohové pomazánce. PfiestoÏe ji v‰ichni znáte,
zkuste ji i tentokráte (ten r˘m zní jak reklamní
slogan).

Pofiebujeme: tvaroh – mnoÏství a tuãnost
záleÏí na vás, trochu mléka na fiedûní, sÛl,
pepfi, jemnû nakrájená cibulka, rozetfien˘
strouÏek ãesneku, lÏiãka keãupu, lÏiãka hofiãi-
ce, mÛÏe b˘t i lÏiãka tatarské omáãky a hlav-
nû dvû hrsti nakrájené paÏitky. Komu bude ze
zdravotních dÛvodÛ vadit nûjaká ingredience
z receptu, klidnû ji mÛÏe vynechat. DoplÀte si
recept podle svého, podle toho, co  najdete
v ledniãce a na co bude chuÈ. Napfiíklad se
mohou pfiidat nakrájená na tvrdo uvafiená vej-
ce nebo rybiãky z konzervy.

V‰echno, kromû paÏitky, smíchejte, podle
potfieby nafieìte mlékem ãi smetanou a teprve
nakonec vmíchejte paÏitku. Touto pomazánkou
se dají nejen mazat chleby a peãivo a slané
su‰enky, ale lze jí naplnit rajské jablíãko (vnit-
fiek z rajãátka rovnûÏ vmíchejte do pomazánky)
ãi syrová paprika. A kdo má chuÈ, mÛÏe s ní
ozdobit i koleãka syrové okurky a hned máte
zdravé papáníãko.

A komu se nechce ale vÛbec a vÛbec nic
dûlat? Staãí na chleba namazat tvaroh a posypat
hustû ‰nitlíkem. Osolí si jen ten, kdo nemá
omezené mnoÏství soli – takÏe pozor, kdo má
vysok˘ tlak, nesolí!, zato pfiidá více „zelené-
ho“.

Text a foto: mk
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SUDOKU
Sudoku je v souãasné dobû  velmi populární. Cílem vyfie‰ení je vyplnit ãíselnou mfiíÏku tak, aby
v kaÏdém fiádku, kaÏdém sloupku a zároveÀ v kaÏdém ze „ãtvereãkÛ“ 3x3 pole byla zastou-
pena v‰emi ãíslicemi od 1–9. To znamená, Ïe v kaÏdém fiádku, sloupci a tuãnû ohraniãeném
„ãtverci“ musí b˘t právû ãíslice 1–9. Vylu‰tûní najdete na stranû 31.

3 4 2 velmi snadná

5 8 3 1 7 2

2 9 8 4

8 2 3 9 7 4 1

9 7 4 8 2

3 7 4 2 5 9 6

1 6 5 7

9 1 8 3 2 4

5 4 9

8 6 4 2 snadná

9 7 8 2 3

5 9 1

1 4

2 7 4 6 1 9 5

9 1

3 8 1

1 5 9 2 8

4 7 3 6

3 4 2

5 8 3 1 7 2

2 9 8 4

8 2 3 9 7 4 1

9 7 4 8 2

3 7 4 2 5 9 6

1 6 5 7

9 1 8 3 2 4

5 4 9

8 6 4 2

9 7 8 2 3

5 9 1

1 4

2 7 4 6 1 9 5

9 1

3 8 1

1 5 9 2 8

4 7 3 6



Připomínám otevření ordinace pro děti a dorost ve vašem regionu

Adresa: MUDr. EVA BARTO·OVÁ
Praktická lékafika pro dûti a dorost
K Ofiechovce 365
Dolní Jirãany, p. Psáry

Ordinaãní hodiny: Po 14.00-15.30
Út 16.15-18.00
St 16.15-18.00
ât 7.30-9.00
Pá 7.30-9.00

Tel.: 261 911 805
Mobil: 732 925 245

Zdrav. zafiízení se nachází v nové zástavbě mezi Dolními a Horními Jirčany. Smlouvu mám
s pûti nejvût‰ími zdravotními poji‰Èovnami.

Pro zaregistrované pacienty zajišťuji ošetření i v sobotu, neděli či jiný svátek, v akutních
případech i ve večerních či nočních hodinách (není nutné obracet se na pohotovost).

Nejsem zaãáteãník – 3 roky praxe v okresní nemocnici, 4 roky praxe na klinice v Motole, pfies
10 let praxe na poliklinice v centru Prahy. SlouÏím sluÏby na pfiíjmovém oddûlení ve Fakultní
nemocnici Motol. Proto vyuÏijte moÏnosti komplexní péãe o va‰e dítû ve va‰em blízkém okolí!
Nedojíždějte do Prahy, když nemusíte!

Výhody: – o‰etfiení v klidném, pfiímo rodinném prostfiedí
– stálé spojení na mobilní telefon lékafie
– moÏnost o‰etfiení i mimo ordinaãní hodiny
– témûfi nulové ãekací doby

(tedy věci prakticky nadstandardní péče, kterou nabízím v rámci sousedských vztahů…)

Doufám, Ïe se pfiidáte k dal‰ím spokojen˘m pacientÛm, ktefií uÏ této péãe vyuÏívají. BliÏ‰í podrob-
nosti – obrázky, mapa atd. na www.neonatologie.cz/bartosova.

Příklady, kdy oceníte lékaře na telefonu:
– Je 20 hodin veãer, dítû má teplotu, jste nervózní a nechcete ãekat do druhého dne? Máte moÏ-

nost o‰etfiení prakticky do hodiny, lékafiem, kter˘ va‰e dítû zná a ví,  jak reaguje! Je jistû lep‰í,
kdyÏ va‰e dítû o‰etfií lékafi, kter˘ ho zná, neÏ lékafi na pohotovosti! – vím, o ãem mluvím, slou-
Ïím na dûtské pohotovosti jiÏ léta.

– Je pozdní odpoledne, vrátili jste se z procházky a máte nûjak˘
problém – po‰típání hmyzem, odfiené koleno atd. – máte moÏ-
nost o‰etfiení je‰tû t˘Ï den! 

– Je pátek ãi sobota veãer, dítû je nemocné, má teplotu ãi zvracení,
bolí ho bfiicho, nechcete ãekat aÏ do pondûlí do ordinace, která
b˘vá vût‰inou plná dûtí, nechcete hledat pohotovostní sluÏbu, kte-
rá je oficiálnû na druhém bfiehu fieky…, tehdy oceníte, Ïe máte
lékafie pro své dítû na telefonu a prakticky ihned k dispozici.

– Miminko vám veãer ublinkává víc neÏ jindy, nevíte, zda nezaãíná nemoc, do rána byste byli ner-
vózní – máte moÏnost akutního o‰etfiení a váhy je‰tû veãer.

– Nebo vás napadl jen tak nûjak˘ dotaz? Nemusíte ãekat, aÏ bude mít vá‰ lékafi ordinaãní hodiny
– máte pfiece spojení na mobilní telefon a mÛÏete volat kdykoliv.

Vyzkou‰ejte, Ïe je v˘hodné mít lékafie pro své dítû blízko, není nutné jezdit do centra mûsta ãi
je‰tû dál. Podpofite lékafie ve svém regionu, přijďte se napoprvé třeba jen tak podívat. Tû‰ím se
na spolupráci.



PSÁRY
Lokalita „Za Zahradami“

Je Vám Vá‰ byt tûsn˘? Rádi bys-
te zmûnu k lep‰ímu, ale nechce-
te mûnit lokalitu? Developerská
spoleãnost STAVING Olomouc,
s.r.o., Vám nabízí fie‰ení. Pfiipra-
vujeme v˘stavbu 18 solitérních
RD v klidné rezidenãní ãásti
obce Psáry, lokalita Za Zahra-
dami, smûr Libefi. Pfii tvorbû pro-
jektu byl kladen dÛraz na maxi-
mální zachování soukromí, které
je zaji‰tûno nadstand. velikostí

pozemkÛ a umístûním vhodn˘ch typÛ domÛ, které byly vybrány z TOP nabíd-
ky nejúspû‰nûj‰ích projektÛ spoleãnosti G-SERVIS.

PomÛÏeme Vám s prodejem Va‰í nemovitosti!!!

ZAHÁJENA REZERVACE RD !!!

UÏitná plocha
od 124 do 253m2

Pozemky od 1000 do 1987 m2

Cena od 5,4 mil. Kã vã. DPH

Prodejní kanceláfi:
Na Such˘ch 316, Vestec (za OD Hypernova) 
Tel./fax: 241 930 251, mobil 777 567 563,
e-mail: stavingpraha@staving-olomouc.cz

www.staving-olomouc.cz



SOUSEDÉ
MAJÍ SLEVU
• akce se týká staveb a rekonstrukcí v okruhu vymezeném mapou 

cca 15 km od výrobního závodu TONDACH v Jirčanech
• podmínkou pro poskytnutí slevy je potvrzené stavební povolení nebo

ohlášení přiložené k objednávce
• slevu si nárokujte u svého dodavatele střešní krytiny
• zboží bude dodáno dopravou TONDACH za pouhých 500 Kč do 

15 dnů od objednání, vykládka zboží je hrazena zvlášť
• doporučíme realizační firmy
• bezplatně Vám spočítáme spotřebu střešní krytiny a poskytneme 

poradenství

www.tondach.cz

Kontaktujte obchodního zástupce:

Michal Štumpf, mobil 602 754 439
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