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Úvodník – tentokrát jinak
ZASTUPITELSTVO BILANCUJE
(Volné pokraãování a zakonãení cyklu „Jak obec hospodafií?“)

Po vysvûtlení z pfiedchozích dílÛ, odkud se
peníze v rozpoãtu obce berou, dnes pfiedkládám
rozsáhlou bilanci toho, kam za uplynulé ãtyfii
roky obecní peníze smûfiovaly. Soustfiedím se jen
na ty „produktivní“ v˘daje, kter˘mi jsme obec-
ní majetek roz‰ifiovali (investice a nákladné
opravy). A také na postup pfii fie‰ení zdûdûn˘ch
dluhÛ, protoÏe, co nadûláme,  i to je v podstatû
úhrada investiãních akcí obce, byÈ ãasto velmi
dávn˘ch, které vût‰ina z nás v obci nezaÏila.
DluhÛ nám  pfiedchÛdci nadûlili poÏehnanû, byli
jsme suverénnû nejzadluÏenûj‰í obcí Stfiedoães-
kého kraje a na hlavu to  moÏná bylo nejvíc
i v celé republice. KaÏd˘ obyvatel obce zdûdil
v roce 2002 dluh pfies 80 tisíc korun, dohroma-
dy pfies 170 milionÛ Kã. V‰e bylo po lhÛtû
splatnosti bez jak˘chkoliv dohod o splátkách,
na obec padaly exekuce ze strany státu i sou-
krom˘ch firem. V pusté obecní pokladnû mûl
kaÏd˘ z nás slovy jednostokorunãesk˘ch!

Do záfií 2006 jsme zlikvidovali 95 % dluhu
obce, pfies 160 milionÛ Kã. Splátky zb˘vajících
devíti milionÛ jsou smluvnû rozloÏeny do pfií‰-
tích nûkolika let a rozhodnû nenaru‰í chod
obce. Dnes si kaÏd˘ z nás neseme jen „sv˘ch“
tfii a pÛl tisíce korun dluhÛ, na bankovním úãtu
obce v‰ak kaÏd˘ „máme uspofieno“ pût tisíc.
(Pro srovnání, minulá vláda se nám sv˘m hospo-
dafiením se státním dluhem postarala o rÛst sko-
ro k „Zelov˘m“ hodnotám, na kaÏdého obyvate-
le âR pfiipadá 71 tisíc Kã, tak co dodat?) 

V‰e v˘‰e shrnuté si podrobnûji pfieãtete
v ãlánku „Jak obec likvidovala své dluhy a pfii-
tom investovala?“ na str. 13, konkrétnû vyãtete
z obrázkÛ 1 a 2 ãlánku. Tímto souhrnn˘m ãlán-
kem dostáváte poprvé celkovou bilanci práce
tohoto zastupitelstva. DÛvodÛ naãasování je
více. Jednak konãící volební období je správn˘m
okamÏikem pro bilancování. Podstatnûj‰í v‰ak je
to, Ïe teprve letos na jafie jsme smluvnû vypofiá-
dali poslední v˘znamn˘ závazek obce, skoro tfií-
milionov˘ dluh ke Stavbám silnic a Ïeleznic
s hrozbou je‰tû vût‰ího penále. Teprve nyní lze

zcela vyloÏit karty na stÛl, aniÏ by hrozilo uplat-
nûní nárokÛ od nevyfie‰eného vûfiitele. TaktéÏ
nám nehrozí, Ïe budeme obvinûni (urãitû ne
Vámi obyvateli, n˘brÏ vûfiiteli, pfiípadnû státními
orgány), Ïe namísto splácení dluhÛ investujeme
do rozvoje obce. Teprve teì lze odkr˘t, Ïe na‰e
obec v letech 2003-2006 investovala (nebo letos
je‰tû investuje) skoro polovinu sv˘ch celkov˘ch
pfiíjmÛ, dohromady pfies 80 mil. Kã. PrÛmûr
investic v obcích âR je pfiitom dle ministerstva
financí kolem 30 % pfiíjmÛ. A to v‰e jsme doká-
zali souãasnû s fie‰ením a splácením extrém-
ních dluhÛ! Úpln˘ seznam investic, rekonstruk-
cí a nákladn˘ch oprav je pfiíli‰  rozsáhl˘ pro
ti‰tûn˘ ãlánek a najdete ho na stránkách obce
(www.psary.cz). Samozfiejmû v‰echny nové
investice jsou uhrazeny.

Také jsem zaslechl tvrzení, Ïe ty dluhy byly
takové jen jako, Ïe bylo jasné, Ïe je prominou.
Kdo? Pfiedstavte si sami sebe v pozici vûfiitele,
zfiekli byste se kvÛli nûjaké obci sv˘ch nárokÛ?
Soukrom˘ch vûfiitelÛ pfiitom byly tfii desítky
a ti ãasto mûli v ruce pádné doklady, vãetnû
exekuãních titulÛ, nemûli dÛvod nás ‰etfiit
a ne‰etfiili nás. Podrobn˘ soupis fie‰en˘ch
závazkÛ najdete taktéÏ na internetu. Vûfiitelé se
s námi soudili, pfiedávali své pohledávky vymá-
haãsk˘m firmám.  A my jsme jejich nároky zpo-
chybÀovali, dojednávali sníÏení dluÏn˘ch ãás-
tek ãi Ïádali o prominutí v pfiípadû závazkÛ ke
státu. Bez boje jsme nedali ani korunu. Taky
proto, Ïe nebylo z ãeho. Ale stejnû jsme „natvr-
do“ uhradili v letech 2002-2006 pfies dvacet
milionÛ korun. S tím, co uhradíme je‰tû
v pfií‰tích letech, to dûlá tfiicet milionÛ zapla-
cen˘ch za minulou lhostejnost k hospodafiení
obce! KaÏdého z nás tak staré dluhy skuteãnû
stály víc neÏ deset tisíc, rodinu padesát tisíc!
KaÏdé rodinû v obci bychom za ty dfiíve pro-
hospodafiené a nyní obcí plnû uhrazené pení-
ze mohli koupit tfieba plazmovou televizi, to by
byla obec, Ïe?

Ing. Jifií Janata, starosta obce
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 6-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 17. ãervence 2006 
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

USNESENÍ ã. 82/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a firmou Frost
Logistics, s.r.o., a firmou OPTREAL, s.r.o., kterou se stanoví
pfiíspûvek na obecní infrastrukturu pfii v˘stavbû haly na
pozemku par. ã. 465/50, k.ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostu Ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 83/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
uzavfiení kupní smlouvy o pfievodu vlastnického práva k nemo-
vitostem v pfiedloÏeném znûní na pozemky parc. ã. 465/15
a 465/16, k.ú. Dolní Jirãany, s manÏeli Körblov˘mi.
II. Povûfiuje
starostu Ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 84/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene s âesk˘m Teleco-
nem, a. s., na akci tel. pfiípojka pro Horní Jirãany pozemku
par. ã. 465/31, k.ú. Dolní Jirãany, za úãelem zfiízení a uloÏe-
ní podzemního vedení vefiejné komunikaãní sítû.
II. Schvaluje 
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene s âesk˘m Teleco-
nem, a. s., na akci Psáry, Na Vysoké, na pozemku par. ã.
343/34 a parc. ã. 691, k.ú. Dolní Jirãany, za úãelem zfiízení
a uloÏení podzemního vedení vefiejné komunikaãní sítû.
II. Povûfiuje
místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 85/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
znûní smlouvy o uzavfiení smlouvy na zfiízení vûcného bfieme-
ne na pozemku PK 686, k.ú. Dolní Jirãany, s firmou âEZ Distri-
buce, a. s., na akci „posílení a úprava NN“

II. Povûfiuje
místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 86/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
zámûr na pronájem  nebytov˘ch prostor v ãp. 3 v Dolních Jir-
ãanech.
II. Povûfiuje
OÚ vyvû‰ením daného zámûru.

USNESENÍ ã. 87/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
poskytnutí finanãního pfiíspûvku obcí Psáry obyvatelÛm ulice
U Sv. Jána na gravitaãní kanalizaci v Dolních Jirãanech ve v˘‰i
50 % z celkov˘ch nákladÛ, tedy 93 296 Kã.

USNESENÍ ã. 88/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1/ uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.152/12 s V. Havránkovou a P. Havránkem, Sídl. ·tûdfiík
152, Psáry, za cenu 206 225 Kã,
2/ uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.152/9 s manÏeli Kordíkov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry, za
cenu 169 128 Kã.
II. Povûfiuje
Starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 89/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí 
s vydáním nafiízení obce Psáry ã. 3/2006 o stavební uzávûfie
v rozvojov˘ch lokalitách obce Psáry – lokalita U Studny v Dol-
ních Jirãanech.

USNESENÍ ã. 90/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Revokuje 
znûní usnesení ã. 71/5-2006 na toto znûní: Zastupitelstvo obce
Psáry souhlasí s dodatkem ke smlouvû o dílo, jehoÏ souãástí je
sníÏení ceny na 60 % ceny z pÛvodní smlouvy na projektovou
dokumentaci pro vodoprávní a stavební fiízení firmû A-Z projek-
ting, zastoupené Ing. ZdeÀkem Pytelkou. 
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 91/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí 
se 4. úpravou rozpoãtu, nav˘‰ení o 5 944 741 Kã.

USNESENÍ ã. 92/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s podepsan˘m dodatkem ã. 1 smlouvy o nájmu nebytov˘ch
prostor ze dne 1. 1. 1999 s âeskou po‰tou, s.p. Dodatek upra-
vuje v˘‰i nájemného a úhradu nákladÛ na vytápûní, vodné
a stoãné.

USNESENÍ ã. 93/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se zámûrem pronajmout obecní byt v ãp. 13 v Dolních Jirãa-
nech na dobu urãitou pro budoucí zamûstnankynû základní
‰koly.

USNESENÍ ã. 94/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
usnesení Zastupitelstva Stfiedoãeského kraje ã. 8 h) ze dne
26. 6. 2006, kter˘m bylo schválena poskytnutí dotace z FÎPSK
na akci kanalizace - Psáry, Dolní Jirãany ve v˘‰i 5 000 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostu Ing. Jifiího Janatu pfiípravou, schválením podmínek
a vyhlá‰ením v˘bûrového fiízení na akci kanalizace, vodovod
a plynovod v celkové délce 1,98 km v ulicích DláÏdûná, Pod
Skalou, Kutná, V Tfie‰Àovce, Hlavní + Horní, Krátká, Sportov-
cÛ, Slepá a ãást ulicí Ke Kukaláku, Javorová. Souãástí zadáva-
cí dokumentace bude i soupis prací vã. v˘kazu v˘mûr a návrh
smlouvy o dílo.

USNESENÍ ã. 95/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
informaci místostarosty Ing. Vladimíra Kadefiábka a starosty
Ing. Jifiího Janaty o stavu pfiíprav na v˘stavbu komunikace
Horní – esíãko a podél hfii‰tû.
II. Povûfiuje
starostu Ing. Jifiího Janatu a místostarostu Ing. Vladimíra
Kadefiábka pfiípravou vefiejné zakázky.

USNESENÍ ã. 96/6-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí 
s proplacením faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

Ing. Jifií Janata
starosta

Ing. Vladimír Kadefiábek  Jana Valá‰ková    
místostarosta                                     místostarostka    

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû od poãát-
ku roku. ZvefiejÀované usnesení je upraveno z dÛvodu dodr-
Ïení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Usnesení ã. 7-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 7. srpna 2006 v 18:00 hodin
na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 97/7-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
jmenování hodnotící komise ve sloÏení: Ing. Jifií Janata,
Ing. Martin Pfiíhoda, Ing. Vladimír Kadefiábek, Mgr. Jan Vrba,
Jana Valá‰ková a náhradníci Lucie Kubalo‰ová, PhDr. Bedfiich
Taláb, Václav Novák, Ing. Jakub Krejãí a JUDr. Josef Podlaha
pro zadání vefiejné zakázky ve zjednodu‰eném zadávacím
fiízení na akci „InÏen˘rské sítû – Psáry, Dolní Jirãany“.

USNESENÍ ã. 98/7-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
znûní Dohody o spolupráci pfii zaji‰tûní pfiípravy a realizace
komunikaãního díla se Stfiedoãesk˘m krajem, ¤editelstvím sil-
nic a dálnic a obcí Psáry.
II. Povûfiuje
starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem této dohody.
USNESENÍ ã. 99/7-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
zámûr prodeje pozemkÛ - pozemkov˘ch parcel: parc.
ã. 465/15, 465/16 a stavební parcely ã. 841 nacházejících se
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ZE ZASTUPITELSTVA
v k.ú. Dolní Jirãany manÏelÛm Ing. Tomá‰i Körblovi a Andree
Körblové, bytem K LÛÏku 459, 252 44  Psáry, za kupní cenu
575 000 Kã, na jejíÏ uhrazení bude zapoãtena ãástka ve v˘‰i
575 000 Kã zaplacená manÏeli Körblov˘mi obci Psáry na
úhradu kupní ceny pozemkÛ parc. ã. 465/15 a parc. ã.
465/16 v k.ú. Dolní Jirãany podle kupní smlouvy uzavfiené
mezi manÏeli Körblov˘mi a obcí Psáry dne 19. 6. 1997. Pfii-
jetím tohoto usnesení se ru‰í a nahrazuje zámûr obce Psáry
pfiijat˘ Zastupitelstvem obce Psáry dne 5. ãervna 2006 v bodu
ll. usnesení ã. 77/5-2006.
II. Povûfiuje 
obecní úfiad Psáry vyvû‰ením zámûru obsaÏeného v bodu l.
tohoto usnesení na úfiední desce obecního úfiadu.

USNESENÍ ã. 100/7-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

Ing. Jifií Janata
starosta

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 zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ
101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
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INZERCE

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

PROPLATÍM I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ. 
HOTOVÉ PENÍZE NA COKOLIV. 
DO 100 TISÍC BEZ RUČITELE, 
SPLÁTKA 1020 KČ/MĚSÍC.
VOLEJTE: 723 778 570

Zdědili jste nemovitost? 
Rozvádíte se?

Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti.
Kontakt: 

723 778 570
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Z OBCE

Ze zápisníku místostarosty
DROBNÉ OPRAVY A AKCE OÚ PSÁRY V OBDOBÍ OD 1. 6. 2006 DO 20. 8. 2006
1. Dokonãení dûtského hfii‰tû Psáry.
2. Zhotovení tlakového vodovodu v ulici Na Vápence.
3. Zhotovení nové tfiídy Z· v budovû ã. 13, ulice Hlavní.
4. OdstraÀování plast. obloÏení, oprava omítky, vymalování jídelny, Z· Dolní Jirãany.
5. Oprava omítek, vymalování chodeb a I. tfiídy, Z· Dolní Jirãany.
6. Dokonãení opravy bytu pro uãitelku v ã. 13, ulice Hlavní.
7. Zhotovení nového vefiejného osvûtlení v ulici Za MÛstkem.
8. Oprava vefiejného osvûtlení v ulici Za MÛstkem.
9. Nové vyzdûní zdemolované, polorozbofiené rozvodné skfiínû u âOV v Psárech pro pfií-

vod elektrické energie.
10. Oprava v˘tlukÛ na místních komunikacích v ulici  Hlavní, nám. ·tûdfiík, U Svatého

Jana, Ke Hfibitovu Psáry, ulice Psárská.
11. Zhotovení Ïiviãného povrchu na ãásti místních komunikací v ulici Horní a chatafiská

oblast Bába, ulice Na Vápence.
12. Ofiezání vûtví, které brání provozu na místních komunikacích v ulicích K Junãáku,

Hlavní, K Danãí louce, Psárská, Na Návsi, Horní.
13. Seãení trávy na vefiejném prostranství.
14. Úklid vefiejného prostranství a ãekáren.
15. Oprava de‰Èové kanalizace v ulici Na V̆ sluní.

Ing. Vladimír Kadefiábek

Na obálce minulého čísla jste si mohli
prohlédnout na grafickém modelu podobu
školky po plánované přestavbě. Se starostou
ing. Janatou jsem hovořila o stavu
příprav.

Jak jste s přípravami daleko?
V souãasné dobû uÏ máme dokon-

ãen˘ projekt, je vydáno pravomocné
stavební povolení. Dokonãuje se
zadávací dokumentace, která poslouÏí
pfii v˘bûru stavební firmy.

Rekonstrukce však nebude levná
záležitost?

Pfiestavba matefiské ‰koly bude stát

asi 22 mil. korun. Stávající kapacita 55 dûtí
v‰ak nestaãí, ve ‰kolce je pfies 70 dûtí, z toho
jich je 20 provizornû umístûno v budovû ‰koly

Rekonstrukce mateřské školy
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– jak fiíkáme „ve tfiináctce“. Na 2 roky nám toto
provizorium povolil hygienik, jeden rok uÏ
uplynul. Po rekonstrukci se kapacita nav˘‰í na
ãtyfii oddûlení, tedy aÏ 112 dûtí.

Půjde jen o rozšíření kapacity školky?
Dojde i k pfiestavbû kuchynû a jídelny, ta si

vyÏádá tfietinu nákladÛ. Vznikne moderní
kuchynû, která bude vafiit nejen pro „‰kolku“,
ale i pro ‰kolu. A snad i pro seniory, ktefií
budou mít o obûdy zájem. V˘hledovû poãítá-
me s kapacitou aÏ 400 míst. Není to Ïádná uto-
pie, jiÏ teì je v obci skoro 500 dûtí do 15 let.

Tuto fázi rekonstrukce jsme pÛvodnû chtûli
z vlastních u‰etfien˘ch prostfiedkÛ uskuteãnit
jiÏ letos o prázdninách, projektant se v‰ak
zpozdil.

A máte našetřeno na celou rekonstrukci?
Dvacet milionÛ pohromadû nemáme, bude-

me se snaÏit získat aspoÀ polovinu prostfiedkÛ
od ministerstva financí, z „evropsk˘ch penûz“.
Snad pfií‰tí rok uspûjeme. Chceme upravit
i zahradu a zajistit také parkování pro pfiijíÏdû-
jící rodiãe.

mk
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INZERCE

OBEC PRO OBâANY pfiedstavujeme sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

Kdo jsme?
Znáte nás z voleb minul˘ch a hlavnû z fiízení obce. Pfied ãtyfimi roky jsme kandidovali
jako dvû samostatná obãanská sdruÏení âisté Jirãany (âistá obec) a Ekologické sdruÏe-
ní obãanÛ obce Psáry. Na‰ich osm zastupitelÛ plnû urãovalo smûfiování obce v uplynu-
l˘ch ãtyfiech letech. Nyní jsme se dohodli, Ïe do leto‰ních voleb vstupujeme spoleãnû
s nov˘m jménem Obec pro obãany.
Co nabízíme? 
Chceme v duchu názvu Obec pro obãany pokraãovat v úsilí o vyváÏen˘ rozvoj na‰í
obce. Budeme dbát na to, aby pfii rozvoji bytové v˘stavby byla zaji‰tûna nejen dosta-
ãující infrastruktura, ale i nekomerãní vybavenost obce (‰kola, ‰kolka, sport, voln˘ ãas).
Chceme, aby na‰e obec dokázala plnû vyuÏít svou krásnou polohu v pfiírodû a stala se
dobrou adresou pro kvalitní Ïivot obãanÛ ve v‰ech ãástech obce, vãetnû staré zástavby.  
Kdo bude na kandidátce? 
Jsme lidé rÛzn˘ch profesí, vzdûlání, Ïeny i muÏi ze v‰ech ãástí obce. Pfii sestavování
kandidátky jsme se nemuseli fiídit stranickou pfiíslu‰ností, ale jen odborn˘mi pfiedpokla-
dy a Ïivotními zku‰enostmi. Sedm z nás si pfiiná‰í své zku‰enosti z pÛsobení v souãas-
ném zastupitelstvu, vãetnû funkcí starosty, místostarosty a místostarostky. Vût‰ina zb˘va-
jících kandidátÛ pracuje v odborn˘ch v˘borech zastupitelstva ãi radû ‰koly anebo mají
znalosti dobfie vyuÏitelné v práci pro obec. 
Kde se o nás dozvíte víc?   
Na internetov˘ch stránkách obce Psáry www.psary.cz naleznete rubriku Obecní volby
a v ní dostanou prostor pro pfiedvolební prezentaci v‰echna volební uskupení usilující
o Vá‰ hlas, tam najdete i nás. Více o na‰em programu se dozvíte v pfií‰tím pfiedvoleb-
ním ãísle Psárského zpravodaje. 

Dûkujeme stovkám spoluobãanÛ, ktefií nám sv˘mi podpisy na petiãní listinû umoÏnili
úãast v nadcházejících volbách do Zastupitelstva obce Psáry 

Ing. Jifií Janata, CSc. Jana Valá‰ková JUDr. Josef Podlaha
starosta místostarostka pfiedseda v˘boru územního plánováni

l VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2006 l VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2006 l

l VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2006 l VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2006 l
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Minule jsem se snažil objasnit, proč jsou
poplatky za odvoz odpadu takové, jaké jsou, a asi
jsem mnohé překvapil sdělením, že obec dotuje
tuto činnost každoročně zhruba půl milionem
korun. Dnes si podrobněji rozebereme náklady za
odpady za minulý rok 2005. Vše je shrnuto v jedi-
né obsáhlé tabulce. Další text vás provede touto
tabulkou odshora dolů.

© Kolik je v obci chat a trvale obydlených
domů?

Pfiedesílám, Ïe rozdûlení na jednotlivé typy nemo-
vitostí v tabulce je provedeno dle znûní na‰í odpadové
vyhlá‰ky. Pro zafiazení mezi chaty není tedy dÛleÏité
modré popisné ãíslo, n˘brÏ vyuÏití pouze pro rekreaã-
ní úãely. Poãet chat je vy‰‰í neÏ ãíslo v tabulce, je jich
v souãasné dobû v na‰ich katastrech 670, ale desítky
jsou vyuÏívány pro trvalé bydlení (platí se z nich pln˘
poplatek a jsou zahrnuty proto mezi trvale ob˘vané
nemovitosti), dal‰í desítky jsou chaty v dûdickém fiíze-
ní, v pfiestavbû, anebo jsou od poplatku osvobozeny,
protoÏe jsou vlastnûny a uÏívány osobou trvale bydlící
jinde v obci a tedy platící pln˘ poplatek. KdyÏ jsme
u poãtu chat, s tím souvisí i poãet 20 pytlÛ vydávan˘ch
na kaÏdou z nich. âasto si stûÏujete, Ïe jich je nesmy-
slnû mnoho, Ïe je nevyuÏijete. Av‰ak podle evidence
jich vloni bylo svezeno skoro 8500,  tfii ãtvrtiny pytlÛ
vydan˘ch. To svûdãí o správném odhadu. Pokud by
pytlÛ bylo ménû, lze právem oãekávat, Ïe by v˘znam-
nû stoupl poãet tûch, kter˘m pytle na podzim dojdou
a docházelo by ãastûji neÏ nyní k nouzov˘m fie‰ením,
nesprávnému nakládání s odpady. TaktéÏ poznámky,
Ïe v zimû se z chat urãitû nesváÏí, jsou liché, i v lednu
a únoru se sváÏejí stovky pytlÛ, pravda o prázdninách
je to 1200-1300 mûsíãnû.

© Proč chataři platí tolik, ač jsou přítomni
daleko méně?

Odpovûì dává porovnání nákladÛ v˘luãn˘ch pro
jednotlivé typy staveb, srovnání ãástí IIA a IIB tabul-
ky: Zatímco k trvale obydlené zástavbû pfiímo pfiije-
de vozidlo svozové firmy, sloÏitost svozu odpadu
z chat vede k tomu, Ïe jednotkové náklady se aÏ neu-
vûfiitelnû shodují u obou typÛ nemovitostí, rozdíl jsou
pouhé dvû koruny – 1355 versus 1357 korun na jed-
nu nemovitost. Z tabulky vidíte, Ïe i náklady kalku-

lované jako podíly kapacit pracovníkÛ a techniky
rozhodnû nejsou nadhodnocené. V sezonû (od dubna
do listopadu) jezdí obû multikáry dva dny v t˘dnu,
o prázdninách i tfii, v zimû staãí multikára jedna.
Posádku tvofií dvû osoby. Prosím pov‰imnûte si, Ïe uÏ
jen tyto v˘luãné náklady v chatách pfievy‰ují roãní
ãástku úhrady za chatu (1210 Kã). 

© A co náklady společné?
To je ten nejvût‰í problém. Bezpochyby jsou sbûr-

n˘ dvÛr i separace odpadu (i kdyÏ na plast jsou nabí-
zeny i pytle) vyuÏívány jak trval˘mi obyvateli, tak
chatafii, ale je obtíÏné stanovit pomûr. Tfieba pokud
jde o sbûrn˘ dvÛr, z vlastní zku‰enosti vím, Ïe míra
pouÏívání je u chatafiÛ obdobná, vÏdyÈ tfieba tráva
roste i v nepfiítomnosti chatafie, a podobnû je to
i s nûkter˘m jin˘m odpadem, a navíc i nábytek a dal-
‰í objemné zafiízení obvykle absolvuje pouÈ byt-cha-
ta-smeti‰tû. Myslím si, Ïe tfieba takoví obyvatelé
bytovek na ·tûdfiíku by oprávnûnû mohli namítat, Ïe
oni vyprodukují nejménû odpadu do sbûrného dvora,
nemají zahrady. A proto jsem v tabulce vyznaãil dvû
extrémní alternativy (IIC1 a IIC2)  jak rozdûlit spo-
leãné náklady na odpady, skuteãnost bude urãitû
nûkde mezi nimi. Varianta 1 poãítá, Ïe chatafii mají
nulov˘ podíl na tvorbû spoleãn˘ch nákladÛ (jistû je to
daleko od pravdy), varianta 2 poãítá, Ïe kaÏdá nemo-
vitost, tj. dÛm i chata, se podílejí na spoleãn˘ch
nákladech stejnû (ani to není jistû pravda). Dále je do
nákladÛ je‰tû poãítána nízká osmiprocentní správní
reÏie, vÏdyÈ do mezd a energií byly zapoãteny pouze
manuální pracovníci, ale tfieba paní ·imková z úfiadu
se toãí dva mûsíce jen kolem odpadÛ a i bûhem roku
je to podstatná ãást její pracovní náplnû, podobnû
místostarosta stráví hodnû ãasu osobním i telefonic-
k˘m dohadováním se svozovou firmou, s obãany, ale
v nemalé mífie i starostmi kolem sbûrného dvora.
A jsou i dal‰í náklady na materiálu, energiích i lidech.  

Co je podstatné, aÈ se to poãítá jakkoliv, obec doplá-
cí ménû nebo více, ale doplácí na obû skupiny poplat-
níkÛ, viz ãást IV A a IV B. Na kaÏdou ze skupin jde
o statisíce roãnû a na jednotlivou nemovitost jde roãnû
o stokoruny. Jak jsem se zmiÀoval minule, ty statisíce
doplatku na svoz odpadu z chat není zanedbateln˘ch.
VÏdyÈ do obce jde odtud jedin˘ pfiíjem z danû z nemo-

Z OBCE

Stále žhavé téma: 
Poplatky za odpady (II.)
Náklady na trvale Ïijící obyvatele versus chatafie



Z OBCE

9PSÁRSK¯
ZPRAVODAJSRPEN 2006

celkem 1623 chaty 579 trvalé 1044
celkové jednotk. celkové jednotk. celkové jednotk.

svozy nádob (Rumpold) 1 416 698 872,89 1 416 698 1356,99
1 416 698 872,89 1 416 698 1356,99

342 120 210,79 342 120 590,88
provoz multikár (25 a 40 %)
nákup a svoz pytlů (Rumpold)

147 192 90,69 147 192 254,22
mzdy,odvody svozy(1,25 úvaz.) 295 307 181,95 295 307 510,03

784 619 483,44 784 619 1355,13
C1. Společné náklady (varianta 1- nulová))

435 448 268,30 435 448 417,10
dotace za separ. odpad
Separovaný odpad

Separovaný odpad
Odečet příjmu sep. odpad

Sběrný dvůr, nájem a svoz

Sběrný dvůr, nájem a svoz

-190 062 -117,11 -190 062 -182,05
455 390 280,59 455 390 436,20

mzdy a odvody SD (0,2 úvaz.) 48 600 29,94 48 600 46,55
ost. spol. nákl. (materiál) 172 900 106,53 172 900 165,61

922 276 568,25 0 0,00 922 276 883,41
3 123 593 1924,58 784 619 1355,13 2 338 974 2240,40

C2. Společné náklady(varianta 2- rovná)
435 448 268,30 155 345 268,30 280 103 268,30

-190 062 -117,11 -67 804 -117,11 -122 258 -117,11
455 390 280,59 162 459 280,59 292 931 280,59

mzdy a odvody SD (0,2 úvaz.) 48 600 29,94 17 338 29,94 31 262 29,94
ost. spol. nákl. (mater. atd.) 172 900 106,53 61 682 106,53 111 218 106,53

922 276 568,25 329 019 568,25 593 257 568,25
3 123 593 1 925 1 113 638 1 923 2 009 955 1925

249 887 154 89147 154 160741 154
Celkem náklady varianty 1

mezisoučet C2

D. 8% správní režie

mezisoučet B

mezisoučet C1
mezisoučet sumární A-C1

mezisoučet sumární A-C2

mezisoučet A

I. Počet nemovitostí

A. Výlučně trvale žijící

B. Výlučně chaty

II. Náklady (v Kč)

3 373 481 2079 873 766 1509 2 499 715 2394
Celkem náklady varianty 2
Příjem za poplatky

3 373 481 2079 1 202 785 2077 2 170 696 2079
2 711 127 1670 690 910 1193 2 020 217 1935

IV. A Dotace obce varianta 1

Jednotková kalkulace nákladů na odpadové hospodářství obce Psáry za rok 2005
Varianta 1 = nulový podíl chatařů na společných nákladech
Varianta 2 = rovný podíl na společných nákladech

662 354 408 182 856 316 479 498 459
IV. B Dotace obce varianta 2 662 354 408 511 875 884 150 479 144

vitosti, coÏ je ménû neÏ pût set tisíc roãnû. Zhruba to
samé jde zpátky právû na odpady. A není to jedin˘
v˘daj, na cesty v chatov˘ch oblastech to bylo letos
k pÛl milionu (tfii sta tisíc Na Bábû, o nûco ménû Na
Vysoké), ale i tfieba tento Zpravodaj zasílan˘ do chat
stojí dost. Nefiíkám to proto, abych si Ïádal o vdûk. Pfii
souãasném zpÛsobu pfierozdûlování daní, kdy do místa
rekreaãní nemovitosti neplatí daÀov˘ poplatník nic,
prostû nelze jinak neÏ rozumnû a umírnûnû dávat do
chat víc, neÏ odtud plyne. Je to pfiece v zájmu celé obce,
aby se odpady na celém území likvidovaly kultivovanû,
podobnû nelze nechat brodit se chatafie v desítkách cen-
timetrÛ bahna, aby rozváÏeli bláto po celé obci. (To tak

trochu reaguji na vcelku oprávnûn˘ pfiíspûvek ãtenáfiky
Evy Johnson na internetu. Chatafii si v‰ak daÀov˘
systém nevymysleli, fie‰ením proto není je v obci igno-
rovat.) Ale na druhou stranu snad oprávnûnû oãekávám
jejich vstfiícnost a pochopení pro obtíÏnou pozici obce,
která má problém v˘‰e uvedené vymoÏenosti finanãnû
zajistit i pro trvale Ïijící obãany. A apeluji proto i na
jist˘ stupeÀ shovívavosti pfii nikdy nekonãících spo-
rech, kdo na koho doplácí v odpadech. Rozhodnû nikdo
nedoplácí obci, je tomu naopak. Snad tato dvojice ãlán-
kÛ pfiispûje k pochopení tohoto komplikovaného pro-
blému, tedy aspoÀ u tûch, ktefií to pochopit chtûjí.  

Ing. Jifií Janata, starosta obce
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Rozhodnuto
Dálnice D3 se vyhne PsárÛm a povede aÏ za Libfií! 

Dlouhodobé úsilí pfiedstavitelÛ obce i aktiv-
ních obãanÛ a vytrval˘ odmítav˘ postoj pfiinesl
své ovoce: Zatímco je‰tû  v konceptu Územní-
ho plánu vy‰‰ího územního celku (ÚP VÚC)
praÏského regionu byla dálnice D3 v okolí Psár
vedena dvûma alternativami (více viz Psársk˘
zpravodaj, duben 2006), v nyní zvefiejnûném
návrhu ÚP VÚC, následném stupni projedná-
vání,  zÛstala jen varianta jediná – ta za Libfií.
Pro Psáry katastrofická varianta ZV, pfiekraãu-
jící údolí Záhofianského potoka za psársk˘m
hfibitovem a pfied rybníkem Mord˘fika jen
nûkolik set metrÛ od obce, je tak odvrácena.
Pfiíslu‰ná dokumentace byla zvefiejnûna na
internetov˘ch stránkách Krajského úfiadu Stfie-
doãeského kraje, z ní vybrané dokumenty
naleznete na internetov˘ch stránkách obce. Do
4. záfií byly podávány na KÚ Stfiedoãeského
kraje námitky a pfiipomínky obãanÛ, sdruÏení
i obcí. TaktéÏ obec Psáry uplatnila své právo.

Tento diplomatick˘ úspûch na‰í obce nespadl
z nebe, byl tvrdû odpracován. Jak jsem informo-
val v dubnovém ãlánku, obec vûnovala znaãné
úsilí k odvrácení varianty ZZ dálnice D3, která
by drasticky naru‰ila kvalitu Ïivota ve velké ãás-
ti na‰í obce. NesnaÏila se jen na‰e obec, také
Libefi usilovala v‰emi prostfiedky naopak dostat
dálnici blíÏe k PsárÛm. Jen nedokázala b˘t tak
dÛrazná jako my. Psárské obãanské sdruÏení
kolem JUDr. Podlahy a Ing. ·imeãka vzniklo jiÏ
pfied mnoha lety právû proto, aby dálnici od Psár
odvrátilo, já jsem se od svého zvolení starostou
v‰emoÏnû snaÏil kontaktovat ve‰keré osoby
i instituce, odkud se daly sbírat informace nebo
byly nûjak dÛleÏité pfii  rozhodování o trase D3.
I na moji poslední v˘zvu ke spolupráci reagova-
lo novû nûkolik spoluobãanÛ, za v‰echny bych
jmenoval Ing. Karla KfiíÏe z místní organizace
ODS, která o sobû v obci letos zaãíná dávat více
vûdût. V‰em, ktefií se o úspûch zaslouÏili, za to
dûkuji. Je to pro nás samozfiejmû dobrá zpráva
nejen jako pro obyvatele, ale i jako pro majitele

pozemkÛ a nemovitostí v na‰ich katastrech.
A tûmi jsme prakticky v‰ichni – obyvatelé rodin-
n˘ch domÛ i bytÛ v osobním vlastnictví.

Nicménû z mého pohledu platí stále to, co
jsem tvrdil v dubnu: Bez ohledu na to, kterou
trasou se dálnice D3 z jihu âech a Evropy
u Jesenice napojí na budovan˘ PraÏsk˘ okruh,
vÏdy do na‰í oblasti novû pfiivede dennû desít-
ky tisíc aut, které dnes pfiijíÏdûjí jinudy, po dál-
nici D1. Po propojení jihu a severu Evropy tudy
navíc zaãnou proudit desítky tisíc tranzitujících
vozidel, bohuÏel pfiedev‰ím kamionÛ. ProtoÏe
desítky let star˘ projekt stabilizované varianty
dálnice D3 je zakonãen na okruhu „natupo“
(kdysi plánované pokraãování do Prahy Krã-
skou radiálou bylo nevratnû ztraceno), vymyká
se m˘m pfiedstavám, jak velk˘ dopravní kolaps
u Jesenice nastane. Pfiedstavivost mám pfiitom
vcelku dobrou a bilancování dopravních tokÛ
se natolik neli‰í od bilancování hmoty, které
jsem jako chemick˘ inÏen˘r dobfie zvládal.
Troufám si proto prognózovat, Ïe to bude prÛ‰-
vih velk˘. BohuÏel to logicky nejlep‰í fie‰ení,
totiÏ pfiipojit dálnici na  okruh jinde, není v na‰í
moci. Mohu tedy pfiislíbit, Ïe opût s maximální
vervou a pozorností si aspoÀ ohlídáme, aby je‰-
tû pfied pfiípadn˘m dokonãením dálnice byly
vybudovány dostateãnû kapacitní navazující
komunikace. Je to zejména tzv. Vestecká spoj-
ka (taktéÏ souãástí Návrhu ÚP VÚC), umoÏÀu-
jící pokraãovat z konce D3 alespoÀ tam, kudy
vozidla od jihu âech vstupují do Prahy dnes,
tedy na dálnici D1. To je sice kocourkovské
fie‰ení za dal‰í miliardy, ale zabrání aspoÀ tomu
nejhor‰ímu z na‰eho pohledu: Kumulaci vozi-
del na jiÏním okraji Prahy. V tomto duchu bylo
formulováno nyní stanovisko obce k ÚP VÚC
PraÏského regionu a bude i pfiípadné budoucí
stanovisko obce k územnímu fiízení. To v‰ak
bude psát ten, komu dáte mandát ve volbách. 

Ing. Jifií Janata,
starosta obce
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„Stopětka“ 
se narovná

Jedním bodem projednávaného Územního
plánu praÏského regionu je  pfiesné vytyãení
trasy praÏského silniãního okruhu, vãetnû sta-
veb silnic 512 a 513, které procházejí mezi Jir-
ãany a Jesenicí. V souvislosti s tím se bude rea-
lizovat pfieloÏka silnice II/105 – do Psár.
Zatímco pÛvodnû v návrhu dokumentace pro
územní fiízení byla plánována pfieloÏka pouze
do poloviny silnice mezi Dolními Jirãany
a Jesenicí, prosadili jsme si, Ïe ¤SD pfiistoupi-
lo na poÏadavek obce, rozhodlo vybudovat tuto
pfieloÏku aÏ do Jirãan, na kfiiÏovatku k cestû
k cihelnû. Tím se také roz‰ífií, zmodernizuje
a narovná ono povûstné nebezpeãné „esíãko“.
Trojstranná smlouva je uÏ schválena jak ze
strany ¤SD, tak ze strany obce (najdete v usne-

sení) a byla pfiedloÏena Radû Stfiedoãeského
kraje ke schválení. Na kraji mají zájem, aby se
ná‰ návrh uskuteãnil, byl doporuãen vlivn˘m
odborem regionálního rozvoje i námûstkem
hejtmana pro dopravu. Vûfiíme, Ïe na‰e souãas-
né vzájemné korektní vztahy dovedou stavbu
ke zdárnému konci. Vedle této pfieloÏky bude
vést po celé její délce také cyklistická stezka,
i to je souãástí smlouvy. 

¤editelství silnic a dálnic zajistí jak projek-
tovou dokumentaci, tak vlastní v˘stavbu. Obec
zajistí zmûnu územního plánu a kraj, kter˘ je
v souãasné dobû majitelem silnice, zajistí za
spolupráce obce odkoupení pozemkÛ na tuto
pfieloÏku.

Oficiální termín zprovoznûní  je pfied
dokonãením úseku 512 silniãního okruhu
u Jesenice, tedy rok 2009, ale vzhledem k prÛ-
tahÛm pfii v˘stavbû okruhu se musíme pfiipravit
tfieba i na dvouleté zpoÏdûní.

vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení, firmy se postupnû
pfiihlásily a do 28. srpna je termín na odevzdá-
vání nabídek. V ten den se sejde v˘bûrová
komise a posléze zastupitelstvo. V pfiípadû spl-
nûn˘ch zadávacích podmínek a souladu se
zákonem by se mohla na pfielomu srpna-záfií
podepisovat smlouva a zhruba v záfií aÏ listopa-
du  by do‰lo ke stavbû prvních úsekÛ. (Hlav-
ní+Horní v Jirãanech, ulice V Tfie‰Àovce na
·tûdfiíku a ulice DláÏdûná v oblasti Psár.) Zby-
tek se bude realizovat v roce 2007.

Obec do projektu vkládá z vlastních pro-
stfiedkÛ osmnáct milionÛ korun. Jedná se tak
o nesoumûfiitelnû nejvût‰í vklad obce do jediné
akce za poslední roky. Vût‰inu tûchto prostfied-
kÛ se podafiilo v posledním roce jiÏ uspofiit (viz
ãlánek o hospodafiení obce), v pfiípadû potfieby
máme pfiíslib úvûru od banky. Tato nákladná
akce se pfiipravovala celé dva roky a poprvé po
zadluÏení obce v devadesát˘ch letech se naspo-

Co zajímá starousedlíky?
Kanalizace, vodovod, plyn

Co se od minule změnilo v přípravě stav-
by inženýrských sítí ve staré zástavbě?

Ulice, kter˘ch se tato akce t˘ká, jsme
vyjmenovali v minulém ãísle Psárského zpra-
vodaje a jsou vyznaãeny na mapce na 2. stranû
obálky, z ní vyãtete i to, zda se na va‰i ulici
dostane uÏ tento podzim, nebo aÏ pfií‰tí rok.

ObdrÏeli jsme jiÏ rozhodnutí, Ïe dostaneme
pûtimilionovou dotaci z krajsk˘ch finanãních
prostfiedkÛ. Je to sice celá polovina prostfiedkÛ
na kanalizaci, av‰ak celkové náklady budou
daleko vy‰‰í, protoÏe se souãasnû postaví
i vodovod a ve vût‰inû také plyn. Velké nákla-
dy si rovnûÏ vyÏádá rekonstrukce vozovky.
Celkové náklady na 1,9 km dlouh˘ch úsecích
plánovan˘ch v letech 2006 a 2007 se pohybují
podle odhadu kolem dvaceti tfií milionÛ korun. 

V souãasné dobû (psáno v polovinû srpna) je
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fiila tak velká finanãní ãástka, která tuto akci
umoÏÀuje. 

Angliãtina pro pfied‰koláky
„Letos se prostavûlo ve ‰kole míÀ, neÏ

jsme poãítali,“ fiíká starosta a pokraãuje. „Na
poslední ‰kolské radû jsme se tedy dohodli,
Ïe obec bude hradit od pfií‰tího roku i angliã-
tinu pfied‰kolních dûtí. Do stávající doby na
ni sice chodila vût‰ina dûtí, ale byly to pfie-
váÏnû ty, jejichÏ rodiãe je sami pfiihlásili
a chtûli, abych jejich dûti s anglick˘m jazy-
kem zaãaly uÏ v pfied‰kolním vûku. Máme
zájem, aby se v angliãtinû mohly vzdûlávat
v‰echny dûti, spoleãnû, aby na ‰kolku mohly
s jazykem navázat hned v první tfiídû a nejlé-
pe se stejnou paní uãitelkou. Sám ze zku‰e-
nosti se sv˘mi dûtmi vím, Ïe kdyÏ se uãí dítû
cizí jazyk ve ‰kolce a pak v nûm hned
v základní ‰kole nepokraãuje, jsou to ztrace-
né roky. Chceme tedy pomoci dobré vûci.
Musím dodat, Ïe zde máme velmi kvalitní
uãitelku angliãtiny Mgr. Moniku Kriegsma-
novou, kterou si chválí v‰ichni rodiãe. Navíc
jsme získali pfiedbûÏn˘ pfiíslib od spolumaji-
tele firmy  Mega Books International PhDr.
Petra Hubíka ze Psár o poskytnutí kvalitních
uãebnic anglického jazyka, které by poskytl
s v˘raznou slevou. Slíbil, Ïe pokud se jedná
o dobrou a uÏiteãnou vûc, rád pomÛÏe.“

¤idiãi ‰okovali
UÏ dvakrát byla po‰kozena skfiíÀ pro rozvod

elektrické energie ãistiãky odpadních vod
v Psárech. V srpnu se proto musela celá roze-
brat a znovu postavit. 

K tomu po‰kození do‰lo vÏdy nepozorn˘mi
fiidiãi, ktefií nezvládli zatáãku a ‰inuli si to zce-
la jinam – do rozvodné skfiínû – neÏ po silnici.
Moc nechybûlo a mohlo dojít k úplnému zasta-
vení ãistiãky, pokud totiÏ vypadne celá rozvod-
na, zastaví se provoz v celé obci. 

„Traverzami a svépomocí zajistíme, aby se
tato situace uÏ neopakovala,“ fiíká místostaros-
ta.

Zlodûjové okapÛ
Ono známé a pozmûnûné rãení - kdo ten

okap ukradne, tomu ruka upadne – není zas aÏ
tak ‰patné. Vût‰ina z nás totiÏ vûfií, Ïe na kaÏdé-
ho jednou dojde. A tak si fiíkáme – uÏ aby to
jednou bylo! Pak by se zaruãenû nestalo, Ïe
kostel, kter˘ byl krásnû opraven, hned dvakrát
okradli vandalové o mûdûné okapy. V‰ímejme
si proto lidí, ktefií nám niãí novû opravené
objekty. Chceme mít pfiece na‰i obec stále hez-
ãí. (To se t˘ká i poãmáran˘ch zdí a ãekáren
autobusÛ.)

Nová tfiída
„Dûtí nav‰tûvujících na‰i ‰kolu stále pfiib˘-

vá,“ fiíká místostarosta a pokraãuje. „Není tedy
divu, Ïe nastala situace, kdy se projevila nedo-
stateãná kapacita tfiíd. Proto jsme se rozhodli
v budovû ã. 13 vybudovat novou tfiídu. V míst-
nosti se vybourala pfiepáÏka a instalovalo jedno
nové okno, aby se tfiída zvût‰ila a prosvûtlila.
Souãasnû s novou tfiídou se k ní vybudovalo
i sociální zafiízení a od záfií tak mají ‰kolní dûti
k dispozici více místností. V odpoledních hodi-
nách bude místnost vyuÏita pro druÏinu.“

Semafor uÏ 29. srpna
Obci se podafiilo uskuteãnit kolaudaci nové-

ho semaforu, kter˘ je umístûn u pfiechodu
poblíÏ ‰koly v Dolních Jirãanech na silnici
II/105. ¤idiãi nerespektovali dûti na pfiecho-
dech. Tak mají ‰koláci o bezpeãnost ?snad?
postaráno.

Pravidelnû v záfií
Firma Neubauer & syn,

U NádrÏky 1, Psáry, pofiádá dne
16. 9. 2006 od 11 do 19 hodin

ochutnávku vybran˘ch vín z celého svûta.
Vstupné 100 Kã. Pfii nákupu nad 500 korun
dostanete jednorázovou slevu 100 korun. 

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se zde sejdou
známí, aby  ochutnali a ohodnotili vÛni a chuÈ
lahodn˘ch mokÛ. V‰ichni jste srdeãnû zváni.
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Jak obec likvidovala své dluhy
a přitom investovala?
Pokraãování úvodníku a zakonãení cyklu „Jak obec hospodafií?“

Zaãnûme  pfiehlídkou ãísel 
o splácení dluhÛ

Jednoznaãnou a pfiehlednou bilanci toho, co
jsme zdûdili a co pfiedáváme, shrnuje obrázek 1.  

V̆ ‰e dluhÛ po pfiedchÛdcích, které ve vrcho-
lu dosáhla aÏ 175 mil. Kã, ãinila více neÏ osmi-
násobek ve‰ker˘ch pfiíjmÛ obce za rok 2002 (21
mil. Kã)! V letech 2003-2006 dokázala obec
aktivitou nového zastupitelstva své roãní  pfiíj-
my více neÏ zdvojnásobit, shodou okolností
jsme do obce pfiinesli skoro pfiesnû tolik, kolik
ãinil zdûdûn˘ dluh (174 mil. Kã, viz tabulka 1).

JestliÏe jsme k dne‰ku zlikvidovali 95 % zadlu-
Ïení obce, neznamená to, Ïe ve‰keré pfiíjmy ‰ly
na úhradu dluhÛ, to by bylo nemyslitelné. Nao-
pak, jak se doãtete, skoro polovina prostfiedkÛ
‰la na nové investice. Za ojedinûl˘m v˘sledkem
pfii likvidaci závazkÛ stojí hlavnû mravenãí prá-
ce, desítky sloÏit˘ch vyjednávání zejména obou
starostÛ (Krejãí, Janata), ãásteãnû i místostaros-
ty Vrby. V̆ znamnou pomoc poskytli také lidé
z finanãního v˘boru (Ing. Kriegsman,
Ing. Vocetka), a zejména  Ing. Petr Odstrčil,
bez jehoÏ znalostí by obec nemûla ‰anci úspû‰-

76,81

33,00

19,54

24,40

2,20
5,944,20 9,00

Dodavatelé-základ
FÚ platební výměry

Zděděné dluhy v mil. Kč
(celkem 175 mil. kč; 83 tis. Kč/obyv.)

Štědřík - nájemníci

CG-penále (3.8.04)
SFŽP- pokuta (9.3.04)

SSŽ-penále (3.4.06)
U Studny (vč. pok.)

INOS-penále (2002)

(9,2 mil. Kč; 5 % původních; 3,4 tis. Kč/obyv.)
Zbývá uhradit v mil. Kč k září 2006

3,626

0,52,15

2,975

FÚ SFŽP - pokuta SSŽ ČS

Obrázek 1: Co jsme zdědili (A) a co odevzdáváme (B). A: Zdûdûné dluhy z investiãních akcí obce do roku 2002. U uplatnû-
n˘ch penalizací je uvedeno datum uplatnûní, pfiípadnû datum vyfie‰ení závazku. Nejv˘znamnûj‰í poloÏkou dluhu byl daÀov˘
nedoplatek vymûfien˘ obci Finanãním úfiadem pro Prahu-západ (76,8 mil. Kã) jako dÛsledek rozhodnutí o navrácení státních
prostfiedkÛ (dotace a pÛjãky) na v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí v letech 1994-1997. Ze stejné akce vznikl i nárok uplatÀovan˘ Stát-
ním fondem Ïivotního prostfiedí (33 mil. Kã). Následují neuhrazené faktury dodavatelÛm – základ 19,54 mil. Kã a penále u tro-
jice komplikovan˘ch vztahÛ (Central Group 24,4 mil. Kã, INOS 2,2 mil. Kã a Stavby silnic a Ïeleznic 5,94 mil Kã). Poslední
dva závazky se t˘kaly nezvládnut˘ch akcí minulého zastupitelstva (privatizace bytovek na ·tûdfiíku 4,2 mil. Kã a v˘stavba sítí
v lokalitû U Studny cca 9 mil. Kã).  B. Zb˘vající závazky k záfií 2006: Z dluhÛ vÛãi dodavatelÛm zbyl jako jedin˘ závazek 2,15
mil. Kã vÛãi SSÎ, ostatní zbytkové dluhy se váÏou na daÀov˘ nedoplatek, zãásti (2,975 mil. Kã.) pfieveden˘ na dluh vÛãi ban-
ce - âeské spofiitelnû. Pro v˘poãet jednotkového zadluÏení se vycházelo z poãtu obyvatel na konci roku 2002: 2000 obyvatel
a v záfií 2006: 2700 obyvatel.
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nû projít úzoulinkou pû‰inkou pfies baÏiny
nastraÏen˘ch dluhÛ.  Byl mozkem celé strategie
i postupu likvidace dluhÛ obce, v tomto ãísle je
s ním rozhovor.

Dopis zoufalého starosty 
z mrazivého listopadu roku 2002

Ale projdûme si v‰e od poãátku. Pfied volba-
mi roku 2002 jsme v‰ichni dostali do schránek
podivn˘ dopis od firmy Central Group. Sdûlo-
val, Ïe obec má k firmû v˘znamn˘ dluh. Také
se prosl˘chalo, Ïe obecní kasa nepfietéká, z úfia-
du prosakovalo, Ïe se vr‰í neuhrazené faktury.
Ale nic nenaznaãovalo mimofiádn˘ stav, mnoho
obcí má takové problémy. Nástup na úfiad byl
v‰ak ‰okující. Právû v den ustavující schÛze
nového zastupitelstva na obec dorazila
z finanãního úfiadu první várka platebních
v˘mûrÛ  na skoro ãtyfiicet milionÛ korun,
v únoru 2003 pak pfii‰la druhá podobná zásilka.
Dnes se v‰ak budu více vûnovat dluhÛm vÛãi
dodavatelÛm, soukrom˘m firmám. Skliãující
bylo kaÏdodenní nalézání nov˘ch pohrom.
BohuÏel stoh neuhrazen˘ch faktur u úãetní zda-
leka nebyl kompletní, mnoho v úãetnictví neza-
psan˘ch faktur a hroziv˘ch smluv vãetnû notáfi-
sky ovûfien˘ch uznání závazkÛ jsme nacházeli
v pracovnû starosty. Nového starostu v násle-
dujících dnech a t˘dnech nav‰tûvovali hosté,
ktefií dávali tu‰it, Ïe situace je extrémnû zlá.
V‰ichni chtûli peníze, a to hned. Nikdo z nás
nov˘ch zastupitelÛ nemûl s podobnou situací
zku‰enosti ze svého osobního Ïivota, své
závazky jsme platili vãas. Mûli jsme pocit viny
a soucitu s vûfiiteli, platit dluhy se pfiece má.

Situaci roku 2002 ilustruje obrázek 2: Po
seãtení byl jen základ dluÏn˘ch faktur obce
k dodavatelÛm dvacet milionÛ, skoro stejnû
jako celé pfiíjmy obce za rok 2002. V‰e splatné
dávno, mnohdy s hrozbou penalizace z prodle-
ní. Kdybychom peníze mûli, urãitû bychom
splatili aspoÀ kaÏdému kousek. Îe se to tak
nedûlá, jsme tehdy je‰tû nevûdûli. 

Neplatili jsme, protoÏe jak ukazuje opût obrá-
zek 2, zdûdili jsme zcela prázdnou pokladnu. Pfii
pfiedání bylo na úãtu obce pouh˘ch 287 tisíc
korun, coÏ je slu‰ná ãástka pro vesnick˘ fotbalo-
v˘ oddíl, ne v‰ak pro dvoutisícovou obec. Z úãtu

Tabulka 1: Výdaje obce na splátky dluhů a investice a příjmy (vztažmo na r. 2002)
Roky V̆ daje obce Pfiíjmy obce

Úhrady Investice Celkem % roku Danû Celkové % roku

dluhÛ a opravy na majetek 2002 a poplatky** pfiíjmy 2002

2002 0 4,74 4,74 100 12,79 21,70 100

2003 3,12 32,35 35,47 748 14,65 53,21 245

2004 2,30 20,36 22,66 478 17,31 35,19 162

2005 9,74 9,86 19,61 414 21,87 41,65 192

2006 * 5,20 19,72 24,92 526 23,36 43,97 203

2003-06 20,37 82,29 102,66 541 77,18 174,02 200

Obrázek 2: Průběh dvou indikátorových ukazatelů účet-
nictví obce v letech 2002-2006: A. Dluhy vÛãi dodavatelÛm
(soukrom˘m), B. Stav bankovního úãtu obce. 

19,54

14,93

8,01

3,57 2,97
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se nic neplatilo. Koncem listopadu byla poslední
uhrazenou fakturou za odvoz komunálního odpa-
du ta srpnová. První vût‰í peníze dorazily
v samém závûru roku, a tak provozní faktury za
cel˘ podzim a zaãátek zimy byly uhrazeny aÏ
v lednu 2003. Bylo dost tûÏké pfiimût svozovou
firmu k fiádné ãinnosti, kdyÏ jí na obci leÏely neu-
hrazené faktury, kaÏdá za sto a více tisíc. Aãkoliv
se z úãtu neplatilo, peníze odtud pfiece jen mize-
ly. Finanãní úfiad totiÏ sám z úãtu strhával „drob-
né“ platební v˘mûry, které na obec zhusta dochá-
zely jako doklad jiÏ dlouho existující skliãující
finanãní krize. Nebylo tfieba vÛbec jisté, zda
v den v˘plat budou na úãtu peníze, jestli nebude
finanãní úfiad rychlej‰í. Za listopad a prosinec si
zastupitelstvo ani netrouflo odhlasovat tûch
nûkolik set korun odmûn, na které mûlo právo.
Nejlep‰ím dobov˘m dokumentem je dopis sta-
rosty Ing. Jakuba Krejãího adresovan˘ pfiedno-
stovi Okresního úfiadu pro Prahu-západ, sepsan˘
po prvních dnech na úfiadu. Cel˘ dopis je na
internetov˘ch stránkách obce, zde je ãtvrt˘ z pûti
bodÛ shrnující tehdej‰í zji‰tûní a vlastnû i situaci:
„Z hlediska zachování chodu obce lze konstato-
vat asi následující. Celková hotovost obce ãiní po
dne‰ních v˘platách cca 220 000 Kã. DluÏné fak-
tury za sluÏby nezbytné pro provoz obce, tj. elek-
tfiina RZ Bene‰ov, komunikace Telecom, odvoz
komunálního odpadu Rethmann ãiní k dne‰nímu
dni 800 000 Kã. Ostatní sluÏby nejsou v této ãást-
ce zahrnuty.“

R˘suje se protektorát Psáry 
pod nucen˘m 
správcem, anebo si pomÛÏeme sami?

Okresní úfiady to tehdy mûly „za pár“, takÏe
koncem roku k nám zajela rovnou delegace
z kraje, konkrétnû ‰éfové finanãního a kontrol-
ního odboru. Chvíli se tváfiili komisnû, jakoÏe
co to tu provádíme. Vlastnû pfiijeli s tím, Ïe se
zvaÏuje dosazení nuceného správce. Ale
postupnû se ukazovalo, Ïe právû toho se s hejt-
manem obávali, Ïe dostanou pod svou správu
nûjakou vysoce zadluÏenou obec, stfiedoãeskou
Rokytnici. A teì to pfii‰lo… Popravdû fieãeno,
dûsili se moÏnosti, Ïe by to mohl dostat na zod-
povûdnost nûkdo z nich nebo jejich lidí. Vlastnû
se to je‰tû nikde nestalo. Mnoho podnûtného
jsme se nedozvûdûli, nafiídili rekonstrukci úãet-

nictví, kterou kraj uhradí (my nemûli odkud).
Nakonec se po mûsících otálení ukázalo, Ïe kraj
neuhradí nic, pr˘ aby nevznikl precedens.
Z tohoto jednání i jednání starosty s fieditelem
Finanãního úfiadu pro Prahu-západ vyplynulo,
Ïe ve‰keré peníze musí jít pouze na nezbytn˘
provoz obce nebo úhradu závazkÛ. Finanãní
úfiad je‰tû pfiidal, Ïe pokud upfiednostníme jaké-
hokoliv soukromého vûfiitele, pfiistoupí k oka-
mÏité exekuci majetku obce. Na ministerstvu
financí nám zase oznámili, Ïe je nepfiípustné,
abychom obyvatelÛm dotovali jakékoliv sluÏby,
tfieba platbu za likvidaci komunálního odpadu.

Tehdy jsme zvaÏovali moÏnost zamknout
úfiad a jít na kraj odevzdat klíãe pro nuceného
správce. Obávali jsme se, Ïe kdyÏ tu nebude on,
kter˘ by v‰echny peníze z obce smûfioval na
splácení dluhÛ, budeme nuceni to samé vyko-
návat my. Îe budeme jen takovou prodlouÏe-
nou rukou na v˘bûr penûz z obce. ¤ekli jsme si,
Ïe právû ztráta byÈ omezené autonomie v roz-
hodování o prostfiedcích obce bude tou hranicí,
za kterou nepÛjdeme. (Mnû osobnû to asocio-
valo situaci lidí, ktefií se na poãátku války roz-
hodovali, zda vstupem do protektorátní vlády
budou spolupracovat s Nûmci, ale zabrání tím
je‰tû hor‰ímu útlaku. Rozhodnû si byli vûdomi,
Ïe v mínûní fiadov˘ch obyvatel navÏdy svou
úãastí ve vládû propadnou.) Nálada mezi zastu-
piteli byla nevalná, hlavní zátûÏ leÏela na staro-
stovi Krejãím,  byl v jednom kole. Naopak oso-
bou, která v této zdánlivû bezv˘chodné situaci
kypûla energií, byl nenápadn˘ Ing. Petr Odstr-
ãil z finanãního v˘boru, vypomáhal prakticky
u v‰ech kauz jak starostovi Krejãímu, tak
potom mnû. Co bylo nejdÛleÏitûj‰í, pfiesvûdãil
nás naivní dluÏníky, Ïe nejprve je nutno v‰e
smluvnû dojednat, pak teprve zaãít platit, Ïe je
nutno nechat si kaÏd˘ nárok doloÏit a pfii
jak˘chkoliv nedostatcích dluh neuznat. Vedl
kauzy v posloupnosti podle naléhavosti (exe-
kuãní titul, podání k soudu, pfiedání vymahaã-
ské firmû, ostatní nechat b˘t). âasem se v‰e
promlãí, opravdu nûkolik závazkÛ bylo proml-
ãeno vloni, i z nynûj‰ího úãetního dluhu
k dodavatelÛm (2,97 mil. Kã, viz obrázek 2)
ãeká ‰est nedoloÏen˘ch závazkÛ  za 800 tis. Kã
na promlãení. Jsou to tvrdé zásady, ale bez nich
bychom b˘vali v síti dluhÛ beznadûjnû uvízli. 
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Tabulka 2: Souhrn hlavních  investic posledních let

2003 âistiãka odpad. vod a projekt, silnice Na Vápence, dûtské hfii‰tû u kostela, stfiecha Z·, zmûna územního plánu

2004 Chodníky, vodojem Vápenka, komunikace, Z· krov /druÏina, sbûrn˘ dvÛr, vefi. osvûtl., dûtské hfii‰tû Psáry

2005 Chodníky, komunikace, vefiejné osvûtlení, dopravní znaãení II/105, oprava Z·, projekty inÏ. sítí a cyklo 

2006 InÏ. sítû, komunikace (Horní, Bába), dûts. hfii‰tû Psáry, náves Psáry, semafor, projekt M·

Jak se rozplétaly uzly dluhÛ obce
Milníky pfii fie‰ení jednotliv˘ch závazkÛ

vãetnû data fie‰ení hlavních závazkÛ a skuteãnû
hrazené ãástky najdete v plné ‰ífii opût v tabul-
ce na internetu. Stav dluhÛ k dodavatelÛm
v jednotliv˘ch letech ukazuje obrázek 2 a cel-
kové úhrady dluhÛ sumarizuje tabulka 1. 

Závazky obce byly tvofieny tfiemi skupina-
mi, v kaÏdé ãíhalo jiné nebezpeãí: 

1. Dluhy vůči státu a Státnímu fondu Ïivot-
ního prostfiedí (SFÎP)  tvofiily pfies 60 % dluhu
(obrázek 1A). âástka 76,8 mil., na kterou byly
vydány pravomocné platební v˘mûry, byla zce-
la mimo rámec moÏností obce splácet. Na kon-
ci roku 2002 byla úãetní hodnota ve‰kerého
majetku obce 96 milionÛ.  ProtoÏe obec nevlast-
nila Ïádné prodejné pozemky (na‰tûstí), vût‰i-
nou jen inÏen˘rské sítû, exekuce ve‰kerého
majetku by uhradila jen zlomek dluhÛ. Jedin˘
prodejn˘ majetek, bytové  domy na ·tûdfiíku,
byly jiÏ dávno zastaveny ve prospûch SFÎP.
Finanãní úfiad nezahájil „tvrdou“ exekuci v‰e-
ho, ale vzal do zástavy ve‰ker˘ majetek obce.
Ke  skuteãné katastrofû by b˘valo do‰lo, jakmi-
le by zahájil exekuci majetku obce soukrom˘
subjekt: Aby tento subjekt neinkasoval pfied stá-
tem prostfiedky posílané finanãním úfiadem
obci, musel by jej úfiad pfiedejít, tedy exekuovat
ve‰keré toky do obce. Vzhledem k v˘‰i dluhu
ke státu by to trvalo celá léta, vlastnû dodnes.
Jak by to vypadalo reálnû, si neumím pfiedstavit. 

PoÏadavek SFÎP nebyl sice okamÏitû vyma-
hateln˘, musel by projít soudem. Av‰ak kvÛli
zástavû bytovek na ·tûdfiíku ve prospûch Fon-
du (ne)fie‰ení nároku blokovalo moÏnost jejich
privatizace. Také rychlost, jakou v˘‰e nároku
rostla, dennû pfies  26 tis. Kã, 10 milionÛ za rok,
byla skliãující. Jak starosta Krejãí tehdy pfii
jednání na Fondu poznamenal, choval se Státní
fond vÛãi obci jako prachsprost˘ lichváfi. 

2. Dluhy k soukromým dodavatelům, tedy
jejich základ, tvofiil sice jen nûco málo pfies

deset procent celkov˘ch dluhÛ, ale byl asi tou
nejv˘bu‰nûj‰í sloÏkou. Jednak ‰lo o pohledáv-
ky tfií desítek subjektÛ a skoro kaÏdá z nich se
mohla lehce stát roznûtkou celé lavinovité
reakce exekucí (viz bod jedna), a co víc, nejmé-
nû jednou nás od toho skuteãnû dûlilo jen nûko-
lik dní. Penále jsou uvedeny pouze u trojice
dluhÛ: Dluh k SSÎ vãetnû vysokého pfiíslu‰en-
ství byl písemnû uznán kdysi starostou Zelou
a ani mnû se nevyhnula nutnost ho znovu uznat,
prostû jsme dfiív na plnou úhradu nemûli. Byla
to poslední vyfie‰ená kauza, jde o nejvy‰‰í
úhradu jednomu vûfiiteli (2,6 mil Kã), splácet
budeme po ãtyfii roky a pak penále bude promi-
nuto.  Obrovské a rychle narÛstající penále fir-
my Central Group (21 500 Kã dennû) a ponû-
kud men‰í od firmy INOS byly souãástí
exekuãních titulÛ skuteãnû uplatnûn˘ch vÛãi
obci (viz ãlánek o Ing. Odstrãilovi). TakÏe není
na místû bagatelizovat penále u tûchto závazkÛ,
byla velmi dobfie zaji‰tûna jeho vymahatelnost,
a protoÏe znaãnû navy‰ovalo nárok firmy Cent-
ral Group, málem zpÛsobilo fatální malér.
Neb˘t intuitivního, ale zku‰eného jednání
Ing. Odstrãila, kdy prosadil i pfies rozpaky vût-
‰iny zastupitelÛ (inu, ná‰ respekt k velké firmû)
podání protiÏaloby na firmu je‰tû v prosinci
roku 2002 a navrhl dopis starosty soudci, coÏ
zase pro zmûnu vyvolalo rozpaky na‰ich reno-
movan˘ch právníkÛ, exekuce natvrdo od firmy
Central Group by nás neminula. A do‰lo by ke
zmínûné exekuãní lavinû z finanãního úfiadu.
Co by bylo následovalo? Pfiestali bychom
b˘vali vyplácet zamûstnance obce, nesekalo by
se, neshraboval by se sníh, nesváÏely by se
odpadky nejprve z chat, potom odev‰ad, proto-
Ïe by svozová firma nedostala zaplaceno,
podobnû by dopadlo vefiejné osvûtlení, a nako-
nec i pfiímûstská doprava. OkamÏitû by pfiesta-
la bez v˘plat fungovat ‰kola (tehdy ‰ly platy
pfies obec) i matefiská ‰kola. Vznikly by problé-
my s úhradou sluÏeb v obecních bytech, které
jdou pfies obec, nefie‰ily by se opravy na porou-
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chaném obecním majetku, kam patfií i vodovod,
kanalizace a ãistiãka odpadních vod. A asi by se
dûlo mnohé dal‰í. TakÏe Odstrãil zachránil víc
neÏ jen nûjak˘ch dvacet milionÛ. Petr Odstrãil
se zaslouÏil o obec. 

3. Dluhy k občanům. Poslední dva závazky
jsou sloÏitûj‰í povahy a t˘kaly se nezvládnu-
t˘ch akcí minulého zastupitelstva (privatizace
bytovek na ·tûdfiíku a v˘stavby sítí U Studny).
V tûchto pfiípadech bylo velmi nepfiíjemné, Ïe
finanãní prostfiedky obci svûfiili na‰i obãané
a ‰lo o velké poãty postiÏen˘ch – desítky
U Studny a dokonce stovky Na ·tûdfiíku. TakÏe
i zde hrozil v˘buch hromadn˘ch Ïalob a spu‰-
tûní exekuãní laviny. V tûchto pfiípadech se
obec snaÏila najít oboustrannû pfiijatelné fie‰ení,
stavebníkÛm U Studny jsme prostfiedky vrace-
li, nájemníkÛm Na ·tûdfiíku jsme je pak zapo-
ãetli do úhrady kupní ceny za byt. 

Jak obec pfiitom v‰em dokázala tolik
investovat? 

Tabulka 2 shrnuje nejv˘znamnûj‰í akce
kaÏdého roku, pln˘ v˘ãet akcí i s náklady je pro
svou rozsáhlost dostupn˘ na internetu. Obrá-
zek 3 v˘daje  sumarizuje: Obec byla sice okol-
nostmi nucena víc neÏ ãtvrtinu sv˘ch daÀov˘ch
pfiíjmÛ (pfiesnû 20,3 mil. Kã) vûnovat na splát-
ky star˘ch dluhÛ, av‰ak nûkolikanásobnû víc
pfiitom dokázala u‰etfiit na nové investice
a nákladné rekonstrukce svého majetku. Na
úhradu star˘ch investic (splátky dluhÛ)
a nov˘ch akcí vydala obec za poslední ãtyfii

roky pfies sto milionÛ korun! 131 % daÀov˘ch
pfiíjmÛ. Jak to dokázala? Napoví  pohled do
tabulky 1: Mnoho obcí se pasivnû opírá hlavnû
o jist˘ pfiíjem z daÀov˘ch pfiíjmÛ pfiicházejících
automaticky od státu. Vût‰inu z nich potom
„projí“  zbytnûl˘ úfiad, tj. spotfiebuje na svÛj
provoz. To platilo tfieba i pro Psáry roku 2002:
k 14,4 mil. Kã. daÀov˘ch pfiíjmÛ obci si obec
zafiídila jen 7,3 mil. Kã pfiíjmÛ ostatních. (Za
zmínku stojí, Ïe z této ãástky uÏ tehdy dostala
obec 2,15 mil. Kã od Nadaãního fondu Nadûje
tfietího tisíciletí, není tedy rozdíl oproti minu-
losti ve v˘‰i sponzorsk˘ch darÛ.) Naproti tomu
v posledním volebním období pfiiteklo do obce
skoro sto milionÛ nedaÀov˘ch pfiíjmÛ, nejvíce
bylo dotací na projekty, skoro 40 milionÛ. To
spolu s deseti miliony inkasovan˘ch od inves-
torÛ, 15 miliony za prodej majetku (hlavnû
z privatizace bytovek, av‰ak 40 % této ãástky
‰lo dle smlouvy na splátky dluhÛ, dal‰í procen-
ta na spojené náklady a daÀ z pfiíjmu) a 7,8
miliony od sponzorÛ zajistilo vût‰inu prostfied-
kÛ na investice. Zisk vût‰iny tûchto prostfiedkÛ
byl podmínûn pfiíslibem obce investovat je.
Zkrácenû: dvojnásobné pfiíjmy umoÏnily pûti-
násobné investice. 

Druh˘m nezbytn˘m pfiedpokladem byla
hospodárnost pfii provozu obce. Aãkoliv se
objem prostfiedkÛ procházejících obcí zdvojná-
sobil oproti rokÛm 2000-2002, vzrostl poãet
zamûstnancÛ úfiadu o jedinou osobu, pracovní-
kÛ údrÏby je stejnû jako dfiív, aã je novû jejich
1,5 úvazku vyuÏito pro svoz odpadu z chat.
Odstranili jsme spoustu nehospodárn˘ch prvkÛ
minulého období. UÏ se roãnû neprodûlávají
miliony za palivo na ·tûdfiíku, obec nedoplácí
vût‰inu nákladÛ za svoz odpadÛ, jsme dÛslední
ve v˘bûru plateb za odpad i nájmu v obecních
bytech, jiÏ druhého neplatiãe v tûchto dnech
vystûhováváme z obecního bytu. Nûkdy nao-
pak nastolení pofiádku nûco stojí. Po deseti
letech existence obecních vrtÛ koneãnû kupuje-
me do vlastnictví pozemky pod nimi i pod pfií-
stupov˘mi cestami. Prostû se snaÏíme hospo-
dárnû nakládat se svûfien˘mi prostfiedky.

Jaké investice jsou na fiadû nyní?
A jaké jsou dal‰í vize?

ZÛstává toho mnoho pfied námi. První dva

Obrázek 3: Výdaje obce na investice, rekonstrukce
a nákladné opravy a na splátky dluhů v letech 2003-2006.
*Údaje za roky 2003-2005 skuteãnost a 2006 pfiedpoklad.
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Kupujete nebo řešíte 

rekonstrukci vašeho bydlení? 

Potřebujete peníze? Nechcete

utratit všechny své úspory?

Volejte: 723 778 570

INZERCE

kroky jsou jasné: Pfiednû se leto‰ním pfiíjmem
pûtimilionové dotace na kanalizaci (není je‰tû
zahrnuta do stavu bankovního konta v obráz-
ku 2) zaváÏeme vybudovat letos a pfií‰tí rok
skoro dva kilometry kompletních sítí. Také
je‰tû letos vybudujeme dva úseky ulice Horní
a chceme obnovit i kdysi rozebran˘ úsek ces-
ty u rozestavûn˘ch domÛ Na Ofiechovce.
K tomu spotfiebujeme vût‰inu úspor poslední-
ho roku. Pfií‰tí rok budeme hledat prostfiedky
na rekonstrukci ‰kolky, o které je fieã v tomto
ãísle. Z potfiebn˘ch dvaceti milionÛ aspoÀ
polovinu. Druhou polovinu z penûz vlastních
a od banky. 

A co dál? ZáleÏí, jak úspû‰nû se bude pfií‰-
tímu zastupitelstvu dafiit shánût peníze z pro-
stfiedkÛ kraje, státu i Evropské unie. Vidím
jasnû i dal‰í postupné kroky nutné k tomu,
aby obec dohnala zaostávání: Dokonãit
poslední zhruba dva kilometry sítí v obci
i s povrchy. K tomu, aby fungoval bezproblé-
movû vodovod, je nutné vybudovat vodojem

Na Vysoké. Na v‰e minulé zastupitelstvo pfii-
pravilo projekty a jsou vydána stavební povo-
lení. Také máme vypracovan˘ projekt na
v˘stavbu víceúãelové haly, jakési sokolovny.
Mûla by stát u hfii‰tû poblíÏ návsi v Dolních
Jirãanech. Jednak by slouÏila jako tûlocviãna
pro ‰kolu i dal‰í zájemce, jednak by poslouÏi-
la pfiíleÏitostnû i ke spoleãensk˘m akcím.
Koneãnû máme projekt a stavební povolení
i na cyklostezky, které umoÏní nejen bezpro-
blémov˘ prÛjezd obcí pro cyklisty (s návaz-
ností na cyklostezku vedoucí soubûÏnû s pfie-
loÏkou silnice II/105, viz ãlánek v tomto
ãísle), ale také soubûÏnû vznikne nûkolik
kilometrÛ chodníkÛ, mj. by se bylo moÏno
dostat z Jirãan do Psár nejkrat‰í spojkou bez
nutnosti jít podél hlavní silnice. Ale to, co
jsem vyjmenoval, je na víc neÏ ãtyfii roky,
a snad jednou dojde i na dostavbu Z· na plnû
organizovanou, tj. devítiletou ‰kolu.

Ing. Jifií Janota, starosta obce
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ROZHOVOR

Pomohl, když
bylo potřeba

v rámci finanãního v˘boru, jehoÏ jsem se stal
ãlenem. A v rámci této funkce jsem si vzal na
starost fie‰ení star˘ch závazkÛ obce. Ty totiÏ
narÛstaly, nabíhaly a objevovaly se stále nové.

Pokud tomu dobře rozumím, účetní stav
tedy nesouhlasil s faktickým stavem.

Pfiesnû tak. Hrubé zmapování tûchto závazkÛ
nám trvalo tfii mûsíce, kdy jsme se v‰ichni doslo-
va prohrabávali stohy papírÛ a zji‰Èovali dal‰í
a dal‰í fakta. Celá ãástka, zhruba mezi 135-145
miliony, nebyla koneãná a postupem ãasu narÛ-
stala aÏ k ãástce kolem 160-170 milionÛ.

Možná vám to tak nepřijde, ale pro čte-
náře je to docela nepochopitelná suma.

Pokud lidé netahají peníze ze své kapsy,
není to tak zlé, ale kdybychom to v‰echno roz-
poãítali na rodiny, tak tfieba pro ãtyfiãlennou
rodinu by dluh obná‰el jedno docela pûkné
auto. 

Pustili jste se do pořádného boje…
Pokud jde o nároky soukrom˘ch vûfiitelÛ,

nejvût‰í kauzy byly tfii: Central Group (Psáry
byly startovním místem této dnes obrovské fir-
my), INOS, a.s., (stavûl v Psárech v devadesá-
t˘ch letech inÏen˘rské  sítû) a Stavby silnic
a Ïeleznic, a.s., (stavûly v roce 1997 úsek hlav-
ní silnice po v˘stavbû inÏen˘rsk˘ch sítí).

Zcela nenápadnou osobou v obci, která
dlouho předlouho odmítala rozhovor a při-
tom obci významně pomohla z velkých dlu-
hů, je bezesporu  ing. Petr Odstrčil. 

Jakým způsobem a proč jste obci pomohl
vybřednout z dluhů?

Na to nejde tak rychle odpovûdût. Jen bych
rád pfiedeslal, Ïe bûhem pobytu v Praze, kde
jsem dfiíve bydlel, jsem se o komunální politiku
vÛbec nezajímal, protoÏe její v˘sledky v tak
velkém  mûstû se nûjak vytrácejí a obãanÛm
jsou vzdálenûj‰í. Naopak v obci, jako jsou Psá-
ry, je situace naprosto jiná. Fungování  obecní-
ho úfiadu a stav obce je vidût na kaÏdém kroku.
Vidíte, jak vypadá silnice, chodníky, ‰kola,
zkrátka nelze nic pfiehlédnout. To v‰echno jsem
zjistil, kdyÏ jsem se pfied osmi lety pfiistûhoval
do Psár.

Něco vás přece muselo nastartovat, co
konkrétně?

Nûktefií ãtenáfii si moÏná vzpomenou, Ïe tûs-
nû pfied komunálními volbami v roce 2002
dostali do schránky jak˘si v˘hruÏn˘ dopis spo-
leãnosti Central Group. Ta dopisem obãanÛm
sdûlovala, Ïe jí obec dluÏí v˘znamnou ãástku,
a Ïe penále k dluhÛm stále naskakují a situace
se bude muset fie‰it soudní cestou. Nevím, co
mûl autor tohoto letáãku vlastnû v úmyslu.
Snad pfiedpokládal, Ïe se vytvofií nátlak obãanÛ
vÛãi obci a obec tuto pohledávku pfiednostnû
zaplatí.

Zřejmě v Central Groupu netušili, že pro
ně „nějaký pan Odstrčil“ bude tím, kdo se
rozhodne bojovat.

Máte pravdu, to byl ten zlom. ¤íkal jsem si,
to je hrÛza, musí se s tím nûco udûlat. Situace
byla blízká mé ekonomické profesi, tak jsem
do toho ‰el. A po volbách v roce 2002  se obje-
vila moÏnost spolupráce s obcí – fungovat
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Pohledávek po lhÛtû splatnosti v‰ak bylo pfies
tfii desítky. Dal‰í práce s nimi uÏ byla mravenãí
a velmi zdlouhavá.

Klíãov˘ byl  v‰ak závazek obce vÛãi
Finanãnímu úfiadu Praha-západ, ten byl navíc
podloÏen˘ vykonateln˘mi platebními v˘mûry
ve v˘‰i 77 milionÛ korun, tj. zhruba polovina
celkového závazku obce.  Tehdej‰í starosta
Jakub Krejãí ve spolupráci s ãleny finanãního
v˘boru a zastupitelstva obce se se svou dlouho-
dobou ãinností a vyjednáváním zaslouÏili o to,
Ïe v‰e dopadlo, jak dopadlo, a obci bylo promi-
nuto 60 milionÛ dluhÛ. 

To však nebyl jediný problém?
Urãitû ne. Pokud se dluhy t˘kaly ostatních

firem, jednalo se pfieváÏnû o stavební firmy.
Ale musíme si uvûdomit jedno. Obec, na rozdíl
od normálních subjektÛ, nemá moÏnost bránit
se  exekucím formou konkurzu. PfiestoÏe byla
na podzim 2002 pfiedluÏena a v silné platební
neschopnosti, ze zákona nelze na obec  konkurz
prohlásit.

Proto musela obec ãelit vûfiitelÛm indivi-
duálnû. Navíc nûktefií vûfiitelé si uvûdomovali,
Ïe obec je „vûãn˘“ dluÏník. Právû protoÏe obec
nemÛÏe upadnout do konkurzu, nemÛÏe zanik-
nout bez právního nástupce, a proto je obec
vÏdy snadn˘m úlovkem pro vûfiitele. Na‰tûstí
nároky vûfiitelÛ obvykle nebyly dokonale práv-
nû o‰etfieny. Také se vûfiitelé nebo i jejich práv-
níci dopou‰tûli pfii vymáhání dluhÛ fiady chyb.

Řekl jste, že obec je velice lehká kořist…
Samozfiejmû. JenÏe tenkrát byla obec pla-

tebnû neschopná a silnû zadluÏena, a tak vûfiite-
lé nepoãítali s okamÏitou finanãní úhradou.
Pfied dlouh˘m soudním sporem s nejist˘m
v˘sledkem proto  mnohdy preferovali mimo-
soudní dohodu zaji‰Èující sice ãásteãnou úhradu
závazku, ale rychle.

A co říci nebo vlastně napsat závěrem?
Pokud se t˘ká finanãní situace, nyní je

v obci takov˘ stav, Ïe obec je  plnû platebnû
schopná a prakticky  nemá závazky po lhÛtû
splatnosti.

Za dobu ãtyfi let obec neprohrála ani jeden
soudní spor, pfiitom mnohdy byla kauza skuteã-
nû na váÏkách. Navíc neplatila ani korunu úro-
kÛ z prodlení ãi penále.

Pfii v‰ech kauzách se jednalo o kombinaci
náhod a mnohdy nekvalitnû právnû podloÏené
protûj‰í strany.

Je dobře, že se vždycky nějaký ten Odstr-
čil najde. Alespoň tak o ing. Petru Ostrčilovi
mluvili na Krajském úřadu.

Nejv˘znamnûj‰í kauzy
• Kauza Central Group byla klíãová záleÏi-

tost v rámci soukrom˘ch  vûfiitelÛ. Klíãová pro-
to, Ïe tato vûc byla v dobû nástupu nového
zastupitelstva velmi ãerstvá a s pfiekotn˘m
v˘vojem. TotiÏ tûsnû po volbách, uÏ v prosinci
2002, byl na Okresní soud pro Prahu-západ
touto firmou podán návrh na nafiízení soudní
exekuce k vymoÏení závazku obce. Firma
u soudu uplatnila exekuãní titul, totiÏ notáfisky
uznan˘ dvacetimilionov˘ závazek obce
s doloÏkou okamÏité vykonatelnosti. To v pra-
xi znamená, Ïe prokazování existence nároku
není na stranû vûfiitele, n˘brÏ je na dluÏníkovi,
aby prokazoval, Ïe závazek není. Soud proto
v takové situaci nejprve exekuci nafiídí a aÏ
následnû se fie‰í pfiípadné právní zpochybnûní
nároku  ze strany dluÏníka. To by v‰ak pro obec
bylo pozdû, mohla by zÛstat  odfiíznuta i po
nûkolik let od pfiíjmÛ od státu. Obec tak tehdy
zkraje roku 2003 dûlilo jen nûkolik dní od
nevratného finanãního kolapsu a úplného roz-
vratu chodu obce. To se nestalo dosud Ïádné
obci v âR. Na‰tûstí si Central Group nepoãínal
bezchybnû, sv˘m postupem se dokonce sám
pfiipravil o jiÏ vymáhanou ãást své pohledávky.
A my získali chvíli ãasu, abychom podnikli
urãité kroky. Tato akce nakonec skonãila tím,
Ïe jsme firmû Central Group neplatili jako obec
nic a v‰echno skonãilo mimosoudní dohodou,
v rámci které byl obci bez jakékoliv úhrady
pfiedán cel˘ úsek inÏen˘rsk˘ch sítí, kolem kte-
rého celé nároky Central Groupu vznikly (úsek
pod ulicí Horní, od hranice s Horními Jirãany
aÏ za hfii‰tû v Dolních Jirãanech). 

• Investiãní akce U Studny v Dolních Jirãa-
nech: Obec se v letech 2000-2001 smluvnû
zavázala zasíÈovat celou rozsáhlou oblast se
skoro tfiicítkou stavebních pozemkÛ, vãetnû
komunikací s chodníky a vefiejn˘m osvûtlením.
BohuÏel prostfiedky zaji‰tûné sérií patnácti
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dvoustrann˘ch smluv s jednotliv˘mi stavební-
ky ani zdaleka nezaji‰Èovaly krytí celé akce.
Nové zastupitelstvo pfievzalo obec ve chvíli,
kdy celá akce logicky zkolabovala. Obec od
stavebníkÛ sice vybrala pfies ãtyfii miliony, ale
akce skonãila zhruba ve tfietinû a nebyl pfiitom
nárok na jakékoliv dal‰í prostfiedky od staveb-
níkÛ. Navíc obec neuhradila stavební firmû
poslední dvoumilionovou fakturu. Ta závazek
na obci také vymáhala. Smlouvy zaji‰Èovaly
kaÏdému z 15 stavebníkÛ od obce pokuty z pro-
dlení ve v˘‰i 100-1000 korun dennû… Probû-
hla fiada jednání se stavebníky i s firmou, která
provádûla inÏen˘rské sítû. V‰e skonãilo
v letech 2004-2005 mimosoudními dohodami,
firma dostala od obce 1,1 mil. Kã, stavebníkÛm
byly od nich vybrané prostfiedky vráceny.
Dokonãení akce by totiÏ pro obec znamenalo
minimálnû dvojnásobné v˘daje a zÛstaly by
nároky na penalizaci. 

• Na ·tûdfiíku to byl zaãarovan˘ kruh. PÛso-
bil jsem tehdy jako ãlen doãasné komise pro
privatizaci domÛ na ·tûdfiíku, která byla zfiíze-
na pfii obci. Tam jsem se zamûfiil zejména na
pfiípravu celkové koncepce privatizace a na
odstranûní následkÛ pfiedchozího nezdafieného
pokusu  o privatizaci, ke kterému do‰lo v minu-
lém volebním období. 

¤ada tehdy uzavfien˘ch smluv byla naprosto
vadn˘ch a neplatn˘ch, byla navíc uzavfiena
nikoliv pfiímo obcí, ale privátním subjektem
v zastoupení obce, ale do‰lo tam i k dal‰ím
pochybením. Skoro kaÏdá smlouva obsahovala
jiné podmínky. Z právního hlediska situace
nebyla dobrá. Z minulosti zÛstaly rovnûÏ nevy-
pofiádány vzájemné nároky obce a nájemníkÛ
a obce a firmy, která mûla privatizaci realizovat. 

V průběhu času se podařilo většinu pro-
blémů vyřešit a nyní se dá  říct, že tato kauza
je již prakticky uzavřena. Tady ing. Odstrčil
zvládl koncepční řešení situace, samozřejmě
za pomoci mnoha dalších lidí, včetně staros-
ty, místostarostky paní Valáškové a tajemni-
ce OÚ Lucie Kubalošové a dalších členů sho-
ra uvedené privatizační komise.

• Dal‰í kauza pfiedcházela privatizaci ·tûd-
fiíku, byla jednou z podmínek, aby mohla pri-
vatizace zaãít. Domy byly totiÏ zastaveny vÛãi

Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí. Jednalo
se podle nás o neoprávnûn˘ nárok Fondu na
úhradu  úrokÛ z prodlení nad rámec ãástky
vymûfiené finanãním úfiadem (viz v˘‰e). Dle
kalkulace Fondu navíc narÛstala tato ãástka
rychlostí cca 10 mil. Kã roãnû, coÏ bylo zcela
neakceptovatelné. 

K mimosoudní dohodě přispělo mj.
i právní stanovisko ing. Odstrčila, z něhož
vyplývaly pochybnosti, zda si Fond při
vymáhání svého nároku počínal správně
a důsledně. Konkrétně hrozilo, že při pří-
padném soudním sporu bude vymáhaný
nárok (ať oprávněný, či ne) posouzen jako
promlčený vinou postupu pracovníků Fon-
du.  A na Fondu stále seděli lidé zodpověd-
ní za předchozí kroky v kauze…   

Text a foto: Monika Kábová 

Víte, kde je OdstrãilÛv chodník?

KdyÏ ‰la obec do kauzy s Central Groupem,
jehoÏ prostfiednictvím kdysi kupoval stavební
pozemek i ing. Odstrãil, ze Ïertu prohlásil:
„Nemáme tam ani chodník…“ Myslel tím zhru-
ba stometrov˘ úsek na vjezdu do ulice Pod
Vápenkou, kudy se vstupuje do celé oblasti
Central Groupu. Starosta tehdy okamÏitû odvû-
til: „Kde v‰ude nejsou v obci chodníky…“

Po ãase se zaãaly v obci realizovat nové
chodníky. Do‰lo i na zmínûn˘ úsek, zhruba za
200 000 Kã. Starosta Jifií Janata k tomu poloÏer-
tem fiíká: „Chodníky v nov˘ch lokalitách obec
jinak nebuduje. Ale v tomto pfiípadû jsme udûla-
li v˘jimku, protoÏe jsme chtûli vysly‰et pfiání
pana Odstrãila. KdyÏ si vezmeme jen jednu jedi-
nou kauzu Central Group, kde sám za obec vedl
sérii vzájemn˘ch soudních sporÛ, a vezmeme do
úvahy, Ïe obci zde u‰etfiil aspoÀ dvacet milionÛ
korun, ãiní jeho „odmûna“ v podobû chodníku
jen jedno procento vyhraného soudního sporu.
To je dost nízká taxa, ne? V prÛbûhu soudu jsem
mu to slíbil, vloni jsme to splnili.“ 

Tak vznikl „OdstrãilÛv chodník“. Ten samo-
zfiejmû není jen jeho, slouÏí stovkám obyvatel
celé lokality.  „AspoÀ teì budou vûdût, komu za
nûj vdûãí,“ zakonãuje starosta.
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Poprvé kontaktoval Psárský zpravodaj
Petr Tomáš, když se nově přistěhoval do Dol-
ních Jirčan. O to víc nás potěšilo, že nám
pomohl k zajímavé reportáži o záchranné
službě našeho regionu. U záchranky na Pra-
ze-západ pracuje pan Tomáš od roku 1990
a na stanovišti v Jesenici od jeho vzniku
před pěti lety.  A protože mu velká voda
v roce 2002 vzala doslova střechu nad hla-
vou, hledal řešení, jak by své práci a zároveň
svému koníčku byl nablízku. Tak padla vol-
ba na Dolní Jirčany.

Jako v‰ichni malí kluci, i Petr Tomá‰ mûl
své sny: chtûl b˘t policistou, hasiãem, lesní-
kem… K záchrance se dostal doslova náhodou.
V rámci své praxe vidûl jednou na Zbraslavi
sanitku záchranky a po urãit˘ch jednáních se
mu s nûkolika kolegy povedlo na záchranku
dostat. Práce se jim stala nejen Ïivotním poslá-
ním, ale také láskou a osudem. A ihned se zaãa-
li v této oblasti vzdûlávat. Dnes uÏ mnozí z nich
pfiedná‰ejí a vychovávají nové záchranáfie.

Po roce 1990 zaãal podle slov Petra Tomá‰e
boufiliv˘ rozvoj záchranky zvlá‰tû na Praze-
západ, kde od poãátku pÛsobil.

ZaÏil tedy nejen OÚNZ, ale také nestátní
záchrannou sluÏbu – Asociaci samaritánÛ âes-
ké republiky – a posléze dne‰ní krajskou
záchrannou sluÏbu. Tfii roky také pÛsobil ve
funkci vrchní sestry letecké záchranné sluÏby,
a tak zná Prahu-západ i z paluby vrtulníku.

Úsmûvnû pÛsobí v˘razn˘ nápis na oranÏové
sluÏební bundû – SESTRA – ale Petr Tomá‰
potvrzuje, Ïe je to tak v pofiádku. Na záchrance
pracují sestry Ïeny i muÏi. DÛleÏitûj‰í neÏ název
jsou v‰ak jejich vzdûlání a zku‰enosti. Obãas je
rozãílí zahraniãní záchranáfiské seriály, které
práci záchranky ukazují zcela nereálnû. Praxe
taková rozhodnû není, k nemocnému pacientovi
se napfiíklad zásadnû nebûhá. Ono to má své
odÛvodnûní, coÏ mnozí ani netu‰í. Jak by s roz-
tfiepanou rukou a sotva popadnut˘m dechem
mohl nûkdo poskytovat první pomoc? Dovede-
te si to pfiedstavit? Pravda je, Ïe v‰echny seriály
se zdravotní tematikou neodmítají, napfiíklad
Sanitka byla pr˘ docela reálná.

Nové stanovi‰tû
Jejich sluÏby jsou pevnû rozepsány. Zatím

v Jesenici slouÏí jedno vozidlo ve sloÏení fiidiã,
sestra, lékafi. Kapacita nového stanovi‰tû, které
zde zfiídili v kvûtnu 2006, v budoucnu umoÏní
posílení o dal‰í vozidlo, pravdûpodobnû rychlé
zdravotnické pomoci. To je vozidlo ve sloÏení
fiidiã - záchranáfi, sestra. 

Pfiímo v budovû b˘valé ‰koly sídlí také dis-
peãink linky 155 pro celou oblast Praha-západ,
Praha-v˘chod, a vÏdy zde slouÏí dvû dispeãer-
ky. V pfiípadû mimofiádné události mÛÏe dojít
k posílení dispeãinku. Navíc nadfiízen˘ dispe-
ãink, kter˘ kdykoliv vypomÛÏe, sídlí v Kladnû. 

Vzájemnû si pomáhejme
V oblasti chatafiÛ a nov˘ch staveb, kter˘ch

je zde stále víc, má obãas záchranka problém
s hledáním pacienta. Ve staré zástavbû tomu tak
neb˘vá, navíc mají k dispozici bûÏné mapy
z kartografie.

„Rádi bychom, aby se v budoucnu vytvofiil
nûjak˘ podrobn˘ plán s vyuÏitím místních
názvÛ a popisn˘ch ãísel a tísÀové sloÏky by jej
mohly získat,“ fiíká sestra Tomá‰ a pokraãuje.
„Ale je jasné, Ïe v‰e je otázkou budoucnosti,
protoÏe zdej‰í okolí roste obrovsk˘m tempem.
Tak snad jednou…“

Za v‰echny záchranáfie má prosbu k lidem.
„Pokud nás pfiivoláte do míst, která jsou nezná-
má nebo málo znaãená, pomozte nám! KdyÏ
tedy vytoãíte z pevné linky nebo z mobilu 155,

KDYŽ ZAVOLÁTE 155,  ozve se
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dovoláte se na dispeãink. Postupujte pfiesnû
podle jejich pokynÛ. A záchrannému vozidlu
pak umoÏnûte, aby k vám rychle na‰lo cestu.
VyuÏijte své známé, sousedy a po dohodû s dis-
peãinkem nám s jejich pomocí cestu „vyznaã-
te“. V popisu cesty je vhodné pouÏívat zná-
m˘ch orientaãních bodÛ, jako jsou obecní
úfiady, hasiãské zbrojnice, kostely, restaurace…

Z dispeãinku dostanou lidé pfiesné pokyny
jak poskytnout laickou první pomoc. Pfii zásta-
vû obûhu vás bude dispeãerka provázet pokyny
aÏ do pfiíjezdu posádky. Vûfite na‰im dispeãer-
kám, jsou dokonale vy‰kolené. Rozãilení sice
udûlá své, ale pfiekonejte ho a peãlivû sledujte
pokyny dispeãerky. 

Dále bych chtûl v‰em vzkázat: nebojte se
poskytovat první pomoc aÏ do pfiíjezdu
záchranné sluÏby!

Nebudete vÏdy pomáhat jen cizím lidem, ale
pfiedev‰ím sv˘m doma ve své rodinû. Poskyt-
nutím vãasné a kvalitní první pomoci pomÛÏe-
te pacientovi i nám. Vlastnû nám „koupíte“ ãas
pro odbornou pomoc na místû zásahu a násled-
nû i pro léãbu na specializovaném klinickém
pracovi‰ti. Procento uzdraven˘ch se totiÏ logic-
ky zvy‰uje vãasností pomoci. 

Je‰tû bych rád doplnil: pfii akutních stavech
vÏdy volejte záchranku 155, nenakládejte své
blízké do aut, nepfieváÏejte nemocné sami. Dis-
peãerce fieknûte jméno, bydli‰tû, podrobnû popi‰-
te stav nemocného. KdyÏ totiÏ pfiivezete nemoc-
ného sami na záchranku, ta nemusí b˘t pfiítomná,
protoÏe je na v˘jezdu a tfieba se zrovna vrací oko-
lo va‰eho domu zpût. A opût: nemocnému utíka-
jí drahocenné vtefiiny, minuty…

Zdravotnická záchranná služba
Dispeãink v pfiípadû „obsazení“ jesenické

sanitky povolá vÛz z jiného stanovi‰tû.“

V˘jezdÛ k opilcÛm pfiib˘vá
KaÏd˘ záchranáfi za svoji kariéru zaÏil nûja-

ké to napadení, obãas i hrozbu stfielnou zbraní.
Lidé mají rÛzné povahy, ale nûkdy se situace
vyhrotí, tfieba kdyÏ jsou lidé pod vlivem alko-
holu ãi drog. Stále více vyjíÏdûjí k mlad˘m
lidem pod vlivem alkoholu, ãasto jsou to nezle-
tilí – i dûvãata. A to nejhor‰í? Totálnû opilí fiidi-
ãi, ktefií zaviní nehody a usmrtí nevinného.

Napfiíklad pfii leto‰ních „ãarodûjnicích“ byla
v jednu chvíli vût‰ina sanitních vozidel „obsa-
zena“ opil˘mi mlad˘mi lidmi.

Privátní lékafi, nebo záchranka?
„KdyÏ jsem si pfieãetl Psársk˘ zpravodaj,“

fiíká pan Tomá‰ a pokraãuje, „líbila se mi inzer-
ce lékafiky, která u sv˘ch zaregistrovan˘ch
pacientÛ vykonává náv‰tûvní pohotovostní
sluÏbu. To je dobfie. Záchranná sluÏba není
k tomu, aby po uzavfiení ordinace praktického
lékafie nastupovala za nûj a provádûla náv‰tûv-
ní sluÏbu, stejnû tak jako praktick˘ lékafi nepro-
vádí práci záchranné sluÏby. Obojí je ‰patnû. Ve
chvíli, kdy bude praktick˘ lékafi ve své pracov-
ní dobû vyjíÏdût napfi. k zástavû obûhu a aÏ
následnû volat záchranku, je to chyba. Naopak
záchranná sluÏba by nemûla vyjíÏdût k lidem,
ktefií tfii dny mají teplotu a z pohodlí nenav‰tíví
svého lékafie. Samozfiejmû, pokud se stav zhor-
‰í, pfiijedeme. Máme vybavení pro zvládání
akutních stavÛ ohroÏujících Ïivot ãi hrozících
váÏn˘m po‰kozením zdraví. V pfiípadû, Ïe si
nejste jisti závaÏností onemocnûní, je moÏné
vÏdy konzultovat situaci na lince 155!

Záchranáfie trápí i postoj spoleãnosti k jejich
práci.

Na rozdíl od nûkter˘ch „sloÏek“ nemají
nárok na v˘sluhu a bojí se chvíle, kdy jim „ode-
jdou“ záda. Petr Tomá‰ s úsmûvem dodává, Ïe
„postiÏení“ záchrankou je i takové, Ïe pfii hovo-
rech s kamarády u vína je obãas okfiiknut, aby
pfiestal pracovat.

PfiestoÏe pfii‰el pfii povodních roku 2002
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REPORTÁÎ

o rodinn˘ domek s velkou zahradou v Lahovi-
cích, dovedl se postarat o svoji rodinu a pfiemís-
tili se jinam. Jen uÏ chtûli bydlet „na kopci“
a na Praze-západ. Vûfií, Ïe se jim bude v Dol-
ních Jirãanech líbit. A proto se rád s námi podû-
lil o pfiíbûhy a práci záchranáfiÛ Ïivota.

Text: Monika Kábová  
Foto: Monika Kábová, Petr Tomá‰

Pozn. red.: Máte nûjaké dotazy k fungování
záchranky? Ptejte se na:  petr.tomas@oms.cz.

Jeden den na záchrance
Ve středu 16. srpna 2006  dispečink (operační

středisko) v Jesenici odbavil od 7 do 19 hodin 43
tísňových výzev + 16 konzultačních hovorů + 23
hovorů (legrace, vulgarismy, omyly).

A kam smûfiovaly v˘jezdy v akãním radiu stano-
vi‰tû Jesenice?

8.46 Zvole, pokus o sebevraÏdu
10.02 Kocanda, úraz motorovou pilou
10.29 Dolní BfieÏany, kardiak, nevolnost
11.06 Zlatníky, diabetik, nevolnost
11.23 LibeÀ, pád z v˘‰ky (s podezfiením na pora-

nûní míchy transport vrtulníkem)
14.02 Dobfiejovice, cévní mozková pfiíhoda
16.02 Kamenn˘ Pfiívoz, zlomenina bérce v lese
Na fie‰ení tûchto v˘zev se vzhledem k „nakupení“

do jedné hodiny podílely i vozy z ¤íãan a Zbraslavi
+ vrtulník Letecké záchranné sluÏby.

Za zmínku stojí i to, Ïe od na‰í reportáÏe (17. 8.)
do nedûle (20. 8.) se uskuteãnilo zhruba 600 v˘jezdÛ,
z toho na 60 bylo do lokality Dolních Jirãan a Psár.

Záchranka má opravdu pestré záÏitky. Nûkdy je
v˘jezdÛ ménû, jindy jezdí jak ‰ílení.

Text pfiipravil: Petr Tomá‰

Co máte vûdût?
Název organizace: Územní stfiedisko záchranné sluÏby Stfiedoãeského kraje
Tísňová volní z mobilních i pevných linek: Zdravotnická záchranná sluÏba 155

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor 150 
Policie âeské republiky 158 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

(vhodné zvlá‰tû pro cizince, v pfiípadû rozsáhl˘ch katastrof, pfii poru‰e ãi nedostupnosti tísÀov˘ch linek
a místech, kde to neznáte, napfiíklad v lese)
Z oblasti Psár a Dolních Jirãan se dovoláte na centrální dispeãink Stfiedoãeského kraje do Kladna a v pfiípa-
dû potfieby záchranné sluÏby budete následnû pfiepojeni na dispeãink 155 do Jesenice.

Lékařská služba první pomoci (LSPP):
Pouze ordinace – nevyjíÏdí    ¤íãany, Komenského nám. 1910 B,

telefon: 323 601 992
Po-Pá  17-22 hodin (zaji‰Èováno lékafiem záchranné sluÏby, v pfiípadû, Ïe je lékafi ZS na v˘jezdu, je nutné ãekat)
So + Ne + svátky   8-22 hodin (lékafi stále pfiítomen)

Fakultní Thomayerova nemocnice: spojovatelka  261 081 111

Zubní pohotovost: Praha 1, Palckého ul. 5,
telefon: 224 946 981
Po-Pá   19–6.30 hodin
So + Ne + svátky  7–18.30, 19–6.30 hodin

Telefonní a adresné kontakty pro v‰echny ãtenáfie pfiipravil Petr Tomá‰
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OBâANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
VáÏení spoluobãané,
dovolujeme si Vás upozornit na blíÏící se komunální volby do obecních zastupitelstev,
které se budou konat 20.–21. 10. 2006.
Chtûli bychom Vás pozvat na internetové stránky MS ODS Psáry a Dolní Jirãany
www.ods.cz/ms.psary, kde v druhé polovinû záfií naleznete, kromû jiného, kandidát-
ní listinu a volební program na‰eho místního sdruÏení ODS.
Doufáme, Ïe Vás ná‰ volební program osloví a vyjádfiíte nám stejnou podporu jako
pfii volbách do Parlamentu âR.

Kontakty: Josef ÎiÏka (Psáry), pfiedseda  602 239 002
Karel KfiíÏ  (Psáry) 602 318 478
Milan Vácha (Dolní Jirãany)     602 274 997
http://www.ods.cz/ms.psary 

MS Psáry-Dolní Jirãany

Novû otevfieno

ZK - VO s.r.o., Sídli‰tû míru 281,  384 51 Volary
Iâ: 26091593   DIâ: CZ26091593

Provozovna Radlík 
254 01 Jílové u Prahy
Areál 1. Jílovské a.s.

Stfie‰ní latû, boãní prkna, prkna stavební,
prkna prizmy, hranoly, fo‰ny, palivové dfievo

E-mail: zkvo.zemanova@seznam.cz 
Tel./fax: 224 282 663
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POLICIE âR

OObbvvooddnníí oodddděělleenníí,, JJíílloovvéé
Kpt. Antonín Danûk nám koncem prázdnin
sdûlil nûkterá zajímavá ãísla t˘kající se Dolních
Jirãan a Psár v dobû od 1. dubna do 31. ãerven-
ce 2006. Pfiedev‰ím v‰ak chce podûkovat v‰em
obãanÛm za lep‰í spolupráci s policií.

V Psárech a Dolních Jirčanech bylo spáchá-
no celkem 14 trestných činů, z toho:
• 6x se jednalo o vloupání do novostavby,
• 5x se jednalo o vloupání do rekreaãních chat,
• 2x do‰lo k vloupání do auta,
• 1x byly odcizeny mûdûné Ïlaby.

Jak na silnicích?
I tentokráte ve dvou pfiípadech pili fiidiãi pfied
jízdou alkohol.

Oproti loÀskému období nastal v na‰í lokalitû
pokles trestné ãinnosti zhruba o 40 %.

Znáte povinnou výbavu automobilu? Máte
všechny její součásti provozuschopné?

Náhradní elektrické pojistky po jedné od
každého druhu, náhradní žárovka, klíč na
šrouby kol vozidla, náhradní kolo, výstražný
trojúhelník, autolékárnička.
Nad rámec povinné výbavy dopravní poli-
cisté doporučují mít v autě baterku, reflexní
vestu, rukavice, lano, hasicí přístroj.

Důležitá telefonní čísla:
• Záchrann˘ Integrovan˘ systém  zajistí pfiepojení na

dÛleÏitá telefonní ãísla podle místa, kde se právû 
nacházíte – jednotné evropské ãíslo tísÀového 
volání 112

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

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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Komunální volby 2006 jsou za dveřmi

2004

• 26.6. Dětská párty
• 16.7. Zájezd do Říma
• 3.12. Koncert „Musica Bohemica“

2005

• 26.2. Masopust
• 5.3. Den žen
• 28.5. Dětský den
• 15.10. Posvícení  
• 3.12. Mikulášská nadílka
• 9.12. Koncert H. Vondráčkové

2006

• 4.3. Masopust
• 11.3. Den žen
• 4.6.   Dětský den
• 29.7. Letní setkání (rožnění prasete)
• 16.9. Zájezd do Č. Krumlova
• Další akce se připravují

Rádi bychom pro Vás pracovali dál.
Už víte, komu dáte svůj hlas?

Tyto akce pro Vás pořádala KDU-ČSL MO Psáry  
spolu s místními spolky

www.kdu-csl-psary.cz
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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. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
ZZáářříí
k 7700 lleett -- MMáárriiaa VVeeččeessoovváá
k 7755 lleett –– BBoožžeennaa KKuukklloovváá,, KKaarreell LLííbbaall
k 8800 lleett –– OOllddřřiicchh CChhaammllaarr,, BBoožžeennaa HHoorrááččkkoovváá
k 8833 lleett –– AAnnttoonníínn KKrraammoossiill
k 9900 lleett –– FFrraannttiiššeekk BBaarrttáákk
ŘŘííjjeenn
k 7700 lleett –– MMiillaaddaa ŘŘííppoovváá
k 7755 lleett –– BBoožžeennaa KKuubbrroovváá
k 8822 lleett –– RRůůžžeennaa PPeerroouuttkkoovváá

LLiissttooppaadd
k 7700 lleett –– FFrraannttiiššeekk PPřřiibbyyll
k 8811 lleett –– SSllaavvoommiill VVyyddrraa
k 8833 lleett –– AArrnnoolldd KKoořřaallnnííkk
k 9933 lleett –– AAnnnnaa TToommaannoovváá
PPrroossiinneecc
k 7700 lleett –– MMaarriiee SSkkřřiivvaannoovváá,, AAnnttoonníínn VViinneecckkýý
k 8800 lleett –– BBoožžeennaa ZZaammrraazziilloovváá
k 8822 lleett –– HHiillddaa CChhoottoouussoovváá
k 8877 lleett –– MMaarriiee KKoohhoouuttoovváá
k 9900 lleett –– AAnnttoonníínn AAddáámmeekk

Také oslavencům v podzimním a zimním čase přejeme hodně zdraví a pohody.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

Kam za kulturou 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
specializované na zlato v âechách
Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 16, tel. 241 950 791, fax 241 950 877, 
e-mail: regmuz@cbox.cz, http://www.muzeumjilove.cz
Otevfieno: dennû mimo pondûlí (pokud není svátkem) leden-kvûten 9-12 a 13-16
h, ãerven-srpen 9-17 h, záfií-prosinec 9-12 a 13-16 h. Vstupné: základní 30 Kã,
sníÏené 15 Kã, rodinné 70 Kã.
Stálé expozice:
Historie tûÏby a zpracování zlata v âR
Z historie regionu - Tramping a pfiíroda v jiÏním okolí Prahy (po rekonstrukci
novû otevfieno)
V˘stavy:
• Praha a je‰tû dál - Eugenie Nûmcová – olejomalba, 9. 9.-8. 10. 2006
• Co skr˘vá HornopoÏársk˘ les - pfiírodovûdná v˘stava, 16. 9.- 19. 11. 2006
• VIII. setkání dráteníkÛ (ve spolupráci s Cechem ãeskomoravsk˘ch umûleck˘ch 

dráteníkÛ), 23.-24. 9. 2006



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. Máme pro vás takov˘ mal˘ pokus, vlastnû

ho vyzkou‰ejte: Umûlohmotn˘ kelímek
naplÀte vodou aÏ po okraj. Navlhãete si dlaÀ
a pevnû ji pfiitisknûte na kelímek, takÏe prs-
ty budete mít ohnuté smûrem dolÛ. Nyní
prsty narovnejte (ale stále drÏte pevnû dlaÀ
na kelímku) a ruku zvednûte. JestliÏe jste
pokus provedli správnû, kelímek se vám pfii-
lepil k ruce pevnû jako Ïv˘kaãka k podráÏ-
ce boty. Víte, ãím to je?

2. Druh˘ úkol je pro malé dûti. Nakreslete
nám, co jste proÏily o prázdninách. Obrázek
mÛÏete zaslat po‰tou nebo mailem – najdete
v tiráÏi ãasopisu.

3. Od star‰ích ‰kolákÛ ãekáme, Ïe nám napí-

‰ou veselé pfiíbûhy z prázdnin. Nejhezãí
uvefiejníme v ãasopisu.

Pro pokročilé
věkem

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

Po prázdninách
Po prázdninách se opût se‰ly pfiítelkynû

Vûra, Míla, Zuzana a Hanka v kavárnû. KaÏdá
si objednala sladk˘ zákusek a nûjak˘ nápoj.
Zuzka dÏus a roládu, Matysová medovník a ãaj,
Va‰ková vinn˘ stfiik, Hanka závin, Hofiej‰ová
kremroli. Jedna z Ïen má jméno a pfiíjmení
zaãínající stejn˘m písmenem. Kdo  si objednal
kávu? Co pila ·varcová?

Řešení – Prázdniny za slunce a deště  
(červen 2006)

Mareš Lukáš houby četba
Chladil Petr kolo křížovky
Doucha Jan ryby televize
Staněk Pavel květiny herbář
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…A NùCO PRO ZÁBAVU

INZERCE
K EXPOZICI TRAMPING A PŘÍRODA
V JIŽNÍM OKOLÍ PRAHY

My‰lenka pfiiblíÏit v muzeu náv‰tûvníkovi jeden
z fenoménu, kter˘ je pro tento kraj velmi typick˘, byla
poprvé realizována v roce 1987. Tehdy byla v jílov-
ském muzeu otevfiena stálá expozice Tramping a turis-
tika v jiÏním okolí Prahy. O ‰est let pozdûji byla sice
pfiebudována, ale zub ãasu byl neúprosn˘. V roce 2004
padlo rozhodnutí doãasnû tuto expozici uzavfiít a pfii-
pravit její znovuotevfiení. Zámûr se podafiilo uskuteãnit
v leto‰ním roce. Souãasná expozice tedy zachycuje
období od poãátku 20. století v oblasti na jih od Prahy,
která je vymezena fiekami Vltavou, Kocábou a Sáza-

vou. Zaãíná v˘lety
a pobytem v pfiírodû
pfied rokem 1918
(Sokol, KCT apod.),
vymezuje pojem a obsah
trampingu a tábofiení.
Ukazuje, co ovlivÀovalo
tramping pfii jeho zaãát-
cích.

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



VÒNù KO¤ENÍ

Tymián
Tam, kde voní tymián, voní i mateřídouš-

ka, říkávali naši předkové. Jak by ne. Dy-
mián či dymiánek, tymián nebo lidově vlaš-
ská mateřídouška, to vše jsou krajové názvy
tohoto silně aromatického koření.

Tymiánu je nûkolik druhÛ, v‰echny jsou
sobû podobné a tento vytrval˘ mal˘ kefiík nám
kromû kofiení pfiiná‰í také radost modrofialo-
v˘ch kvítkÛ na na‰í zahrádce. Snad proto je
velmi oblíben˘ mezi zahrádkáfii. Jeho nenároã-
n˘m rostlinkám vystaãí i vysazení na malé, ale
slunné skalce. Kdo z vás ho je‰tû na zahrádce
nemá, neváhejte. I jako drobounká kvûtina ve
váze má své kouzlo.

Jeho domovem je jiÏní Evropa a severní
Afrika. Napfiíklad na kamenité Krétû pohofií
táhnoucí se jejím stfiedem záfií do dáli modra-
vou barvou. V souãasné dobû se pûstuje také
v Albánii, ·panûlsku, Itálii i Francii.

Docela fajn léãivka 
Tymián obsahuje silici (éterick˘ olej) s thy-

molem, cymolem a karvakrolem, dále tfiíslovi-
ny a flakony.

PÛsobí dezinfekãnû proti stfievním parazi-
tÛm, jeho vysok˘ dezodoraãní prostfiedek, kte-
r˘ odstraÀuje pachy, se uplatÀuje ve farmacii.
V kosmetice se pak pfiidává do zubních past ãi
m˘del. PÛsobí ãásteãnû proti prÛjmÛm a nad˘-
mání, ulevuje pfii chronick˘ch zánûtech Ïalud-
ku. Mírní ka‰el a pomáhá pfii opakovan˘ch
a ãast˘ch bronchitidách. Pozor! Ve velkém
mnoÏství mÛÏe zpÛsobit i otravu. Jako kofiení
se proto pouÏívají maximálnû tfii ãajové lÏiãky
na kilogram potravin, nebo vkládáme na maso
(pfii peãení) jednu snítku.

Co tedy s ním?
Velmi cenûn byl uÏ starovûk˘mi EgypÈany,

ktefií ho pouÏívali nejen jako voÀavku, ale pfie-
dev‰ím k balzamování mrtv˘ch. Jen tak „na
okraj“: ho pouÏívali jako kofiení.

To ¤ekové uÏ byli vynalézavûj‰í. Kofienili
s ním nûkteré druhy s˘rÛ a nápojÛ, pouÏívali ho
do smûsí mletého masa a k uzení ryb. 

Jako kofiení se vyuÏívají su‰ené konce vûté-
vek tymiánu, ãasto drhnuté. V dne‰ní dobû je
nedílnou souãástí v románsk˘ch kuchyních,
tvofií souãást polévkového kofiení „bouquet gar-
ni“, pouÏívaného ve Francii. Pfiidává se pfii uze-
ní masa, do s˘rÛ, do sekan˘ch mas, ke zvûfiinû,
do salátÛ, do hrachov˘ch a fazolov˘ch pokrmÛ,
k dochucení omáãek – nejen rajské – na ital-
skou pizzu a v Nûmecku spolu s bobkov˘m lis-
tem i do kysaného zelí.

Snad nejvíce se tymián v ãeské kuchyni
pouÏívá ve smûsi zelen˘ch bylinek, aÈ ãer-
stv˘ch, ãi su‰en˘ch, protoÏe posypané peãené
masíãko pak nádhernû voní.

Uchováváme ho pokud moÏno v pevnû uza-
vfien˘ch neprÛsvitn˘ch sklenûn˘ch nádobách,
aby nevyprchala aromatická silice.

Už Mattioli věděl a v 16. století zazname-
nal, že z tymiánu se dělají „velice libé“
omáčky. Proto doporučoval přidávat do
pokrmů jako zchutňující složku mletý ty-
mián se solí.

Text a foto: mk
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Odpovědi na hádanaky ze str. 29:

1. PoloÏíte-li ruku na kelímek, mezi hladinou vody a dlaní nezÛstane Ïádn˘ prostor pro vzduch. Narovnáním
prstÛ vytlaãíme zbytky vzduchu, ãímÏ vytvofiíme vzduchoprázdno neboli vakuum. ProtoÏe mezi dlaní a vodou
není Ïádn˘ vzduch, není tam ani tlak vzduchu, kter˘ by pÛsobil proti tlaku okolního vzduchu. Vnûj‰í tlak vzdu-
chu tedy  tiskne kelímek k va‰í dlani. (Musíte v‰ak peãlivû pracovat a pfiesnû dodrÏovat pokyny provedení.)      

6 7 8 4 9 3 1 5 2

3 1 9 6 5 2 4 8 7

2 4 5 7 8 1 3 6 9

7 9 3 8 6 4 5 2 1

1 5 6 3 2 9 7 4 8

4 8 2 5 1 7 6 9 3

8 6 1 9 3 5 2 7 4

9 3 4 2 7 6 8 1 5

5 2 7 1 4 8 9 3 6

6 9 2 1 8 7 4 5 3

8 3 1 5 4 9 6 7 2

7 5 4 2 6 3 8 1 9

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

9 8 7 6 3 4 5 2 1

3 6 8 4 1 2 7 9 5

2 4 9 8 7 5 1 3 6

1 7 5 3 9 6 2 8 4

6 7 8 4 9 3 1 5 2

3 1 9 6 5 2 4 8 7

2 4 5 7 8 1 3 6 9

7 9 3 8 6 4 5 2 1

1 5 6 3 2 9 7 4 8

4 8 2 5 1 7 6 9 3

8 6 1 9 3 5 2 7 4

9 3 4 2 7 6 8 1 5

5 2 7 1 4 8 9 3 6

6 9 2 1 8 7 4 5 3

8 3 1 5 4 9 6 7 2

7 5 4 2 6 3 8 1 9

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

9 8 7 6 3 4 5 2 1

3 6 8 4 1 2 7 9 5

2 4 9 8 7 5 1 3 6

1 7 5 3 9 6 2 8 4

INZERCE

PÍSNICE
SLEVY až 30% NA KOLA AUTHOR,MERIDA,APACHE
+ až 20%  na vybrané zboží
Podzimní slevy se nesčítají s dalšími slevovými akcemi       

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

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

6 7 3 5 2

1 6 5 8

4 7 9

8 6 4 2 1

5 3 9 4

4 8 5 1 7

8 5 2 7

9 3 7 6 1

5 2 1 3 6

2 7 3

6 7

7 5 4 8

7 1 6
1 6 9 8 3 4

8 6 4

8 7 9 5

4 9

1 3 2


