
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,

ihned po úno-
rovém vydání
Psárského zpra-
vodaje se s telefo-
ny doslova roztrhl
pytel. Volali ãte-
náfii, ktefií prosili
o zvefiejnûní ãlán-

ku o studnách. Tiskem probûhla zpoãátku
krátká zpráva o evidenci studní, ale nikdo
nic podrobnû nevûdûl. Bûhem poslední
doby v‰ak vy‰lo v denících mnoho na toto
téma. Také my jsme se spojili  se zástupci
z Ministerstva zemûdûlství âR, které se
touto problematikou zab˘vá, a poloÏili jim
nûkolik otázek.  âlánek  najdete na stranû
9. Dal‰í a podrobnûj‰í  informace v‰ak
získáte na OÚ Jesenice u ing. Kofiínka. 

Také jsme se rozhodli zvefiejnit zprávu
o kvalitû psárské vody, i to najdete v ãlán-
ku V‰e o vodû.  

Ozval se nám  dal‰í chatafi Karel ·Ûra,
kter˘ dlouhá leta jezdí do Dolních Jirãan
a vyprávûl, jaké to b˘valo pfied ãtyfiiceti
lety na osadû Na Vysoké.

Jestlipak víte, Ïe máme u nás ve ‰kole
uãitelku, která dostala v roce 2000 od
ministra ‰kolství ocenûní? Pokud ne, ãtûte,
jak Zdena Malcová uãí ve dvoutfiídce.

A protoÏe jaro uÏ oficiálnû zaklepalo na
dvefie, i kdyÏ nám je‰tû pfied nedávnem pfii-
neslo novou snûhovou nadílku, tak vás
zveme do království kvûtin.

Neopomenu si v této souvislosti zavzpo-
mínat na Karla âapka a jeho knihu
ZahradníkÛv rok – cituji:  âlovûk, kter˘ se
stal zahradníkem, vyhledává se zálibou
Staré Pamûtníky.  Jsou to obstar‰í a ponû-
kud roztrÏití lidé, ktefií kaÏdého jara fiíkají,
Ïe takové jaro je‰tû nepamatují. Je-li
chladno, prohla‰ují, Ïe tak studené jaro
nepamatují. „Jednou, tomu je ‰edesát let,
bylo vám tak teplo, Ïe na Hromnice kvetly
fialky.“ Naproti tomu, je-li trochu tepleji,
tvrdí Pamûtníci, Ïe tak teplé jaro nepama-
tují: „Jednou, tomu je ‰edesát let, jsme se
na svatého Josefa vozili po sáÀkách.“
Zkrátka i ze svûdectví Star˘ch PamûtníkÛ
je zjevno, Ïe v ohledu poãasí panuje
v na‰em klimatu nespoutaná libovÛle a Ïe
se proti tomu prostû nedá nic dûlat. 

Citaci Karla âapka jsem si dovolila
vyuÏít v tomto Psárském zpravodaji je‰tû
jednou.

V‰ichni zde najdete své pravidelné ãte-
ní a uÏ tedy nezb˘vá, neÏ vám popfiát krás-
né jarní období s bujar˘mi mrskaãkami
o Velikonocích.

Monika Kábová
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Víte, Ïe… Bfiezen – za kamna vlezem
Na svatého ¤ehofie ‰elma sedlák, kter˘ neofie
Mokr˘ duben – hojnost ovoce
Na svatého Jifií vylézají hadi a ‰tífii
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 2-2007 konaného dne 22. ledna 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 10/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Nafiízení obce Psáry ã. 1/2007 o staveb-
ní uzávûfie – ochrana vodních zdrojÛ.

RO Usnesení ã. 11/2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘‰i zlep‰eného v˘sledku hospodafiení Základ-
ní ‰koly Psáry v roce 2006 a návrh na jeho roz-
dûlení do fondÛ.

RO Usnesení ã. 12/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o úhradû neinvestiãních nákla-
dÛ v Z· Jesenici za ‰kolní rok 2005/2006 na
zaji‰tûní povinné ‰kolní docházky ÏákÛ trvale
hlá‰en˘ch v obci Psáry. Smlouva bude uzavfie-
na mezi obcí Psáry a obcí Jesenice.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 13/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o provedení exekuce proti
povinnému Petru Holbusovi. Smlouva bude
uzavfiena mezi Obcí Psáry a soudním exekuto-
rem Mgr. Danielem Vlãkem.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 14/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní

dodatku ã. 2 ke smlouvû o pfievodu infrastruk-
tury ze dne 29. 4. 2004 ve znûní dodatku ã. 1
ke smlouvû o pfievodu infrastruktury ze dne 8.
5. 2004. Smlouva bude uzavfiena mezi obcí
Psáry a p. Jaroslavem Pfiibylem, p. Josefem
Pfiibylem a pí Milenou Pfiibylovou.

RO Usnesení ã. 15/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou a Ing. Jifiího Jana-
tu jednáním s Finanãním úfiadem Praha-
západ o zru‰ení zástav na obecním majetku.  

RO Usnesení ã. 16/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí 
s pfiijetím nabídky na vybudování elektronic-
kého zabezpeãovacího systému na Obecním
úfiadû Psáry od firmy ELIS Praha elektro-
inÏen˘rské sluÏby, s r.o., za cenu celkem
55 717,50 Kã dle pfiedloÏené cenové nabídky.
Nabídka byla vybrána celkem ze 4 pfiedloÏe-
n˘ch nabídek.

RO Usnesení ã. 17/2-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupi-
su.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãísel-
né fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usne-
sení je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfie-
nosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních
údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 3-2007 konaného dne 5. února 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 18/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Nafiízení obce Psáry ã. 2/2007, o stavební
uzávûfie z dÛvodu nedostateãné kapacity ãistír-
ny odpadních vod, vodojemu Vápenka a pátefiní
kanalizace pfied âOV. Tato stavební uzávûra se
vztahuje na celé katastrální území Psáry a Dol-
ní Jirãany na ve‰kerou novou obytnou zástavbu.

RO Usnesení ã. 19/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru
elekrozafiízení uzavfiené mezi obcí Psáry a fir-
mou ASEKOL, s r.o.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 20/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu Obce Psáry ke schválení plán
kontrolní ãinnosti obce Psáry na rok 2007,
kter˘ stanovil finanãní v˘bor.

RO Usnesení ã. 21/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
Ing. Jifiího Janatu pfiípravou dopisu na Krajsk˘
úfiad Stfiedoãeského kraje, z dÛvodu nevyjá-
dfiení se k na‰im pfiipomínkám (od záfií 2006)
ve vûci návrhu územního plánu velkého
územního celku PraÏského regionu.

RO Usnesení ã. 22/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Jmenuje
dal‰ího ãlena stavební a územnû plánovací
komise – Milana Váchu.

RO Usnesení ã. 23/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu Obce Psáry ke schválení znûní
petice proti diskriminaci obyvatelstva venkova
organizované Spolkem pro obnovu venkova
âeské republiky.
II. Doporuãuje
starostce Janû Valá‰kové tuto petici podepsat.

RO Usnesení ã. 24/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí 
se zfiízením nové e-mailové adresy:
poruchy@psary.cz, na kterou obyvatelé budou
moci hlásit v‰echny závady a nedostatky v obci.

RO Usnesení ã. 25/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí 
s realizací stavby de‰Èové a spla‰kové kanaliza-
ce a vodovodu na pozemku parc. ã. 343/73,
k.ú. Dolní Jirãany, v lokalitû U Studny.

RO Usnesení ã. 26/3-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

„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.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 4-2007 konaného dne 19. února 2007 
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 27/4-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
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I. Bere na vûdomí
Ïádost manÏelÛ MojÏí‰ov˘ch (ã.e. 479, Psáry)
o souhlas s pfiístupem k jejich nemovitosti
pfies obecní pozemky. Tato Ïádost bude pfiedá-
na k fie‰ení pozemkové pracovní skupinû. 

RO Usnesení ã. 28/4-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
finanãní v˘bor pfiípravou interního pfiedpisu
pro v˘bûrová fiízení.

RO Usnesení ã. 29/4-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s cenovou nabídkou na dovybavení kanceláfie
starostky a Ing. Kadefiábka za cenu 49 095 Kã.

RO Usnesení ã. 30/4-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
dle znaleckého posudku vypracovaného
Ing. Pavlem Bulífiem, CSc., s pokácením lípy
u obchodu na ·tûdfiíku,  suché borovice na Síd-
li‰ti ·tûdfiík, ofiezáním lípy na hfibitovû v Psá-
rech a s ofiezáním dubu – v˘znamného krajin-
ného prvku na pozemku 689/17, k. ú. Psáry.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
ã. 5-2007 konaného dne 5. bfiezna 2007 
v 18.00    hod. na Obecním úfiadu Psáry, 
PraÏská 137, 252 44  Psáry

RO Usnesení ã. 31/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o poskytnutí
sluÏeb v rámci programÛ o.s. Pohoda – spoleã-
nost pro normální Ïivot lidí s postiÏením vã.
pfiílohy ã. 1 k této smlouvû – poplatky za sluÏ-
by od 1. 2. 2007.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 32/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s objednávkou nové autobusové ãekárny –
Psáry smûr Praha.

RO Usnesení ã. 33/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
realizaci stavby na pozemku parc. ã. 343/73, k.
ú. Dolní Jirãany – inÏen˘rské sítû.

RO Usnesení ã. 34/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 2/2007 o sta-
vební uzávûfie dle ãl. 2 tohoto nafiízení:
1/ spoleãnosti Staving Olomouc, s r.o
2/ spoleãnosti Landor âR, s r.o.
3/ p. Jifiímu O‰merovi
4/ spoleãnosti Aulistav, s r.o.
5/ spoleãnosti Hedoz, s r. o.
6/ p. Michalovi Vlãkovi (pozemek parc.ã.
465/254, k. ú. Dolní Jirãany)
7/ manÏelÛm Vávrov˘m (pozemek parc.ã. 465/
253, k. ú. Dolní Jirãany)

RO Usnesení ã. 35/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z OZV ã. 7/2005 o místním poplatku
za povolení k vjezdu s motorov˘m vozidlem
do vybran˘ch míst a ãástí obce Ing. Hynku
·ormovi.

Z RADY
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RO Usnesení ã. 36/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s Ïádostí k povolení ãerpání finanãních rezerv
na provedení rekultivace v ãásti dob˘vacího
prostoru Dolní Jirãany, kterou podala spoleã-
nost Tondach âR, s r.o.
II. Souhlasí
s Ïádostí o vyjádfiení k oznámení zámûru roz-
‰ífiení tûÏby v dob˘vacím prostoru Dolní Jirãa-
ny, kterou podala spoleãnost Tondach âR, s r.o.

RO Usnesení ã. 37/5-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha     

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení

Z OBCE

Psársk˘ zpravodaj
je dvoumûsíãník, letos vyjde je‰tû v mûsících: ãerven, srpen, fiíjen a prosinec. I v tomto
roce rádi uvítáme va‰e  pfiíspûvky i milé dopisy a tû‰íme se na dal‰í spolupráci. 
Uzávûrka dal‰ího, tedy ãervnového ãísla, je do 10. kvûtna. Pfiispívat do ãasopisu mohou
jak dospûlí, tak dûti. 
Pro dal‰í vydání Psárského zpravodaje jsou uzávûrky ãasopisu vÏdy do 10. pfiedchozího
mûsíce, to znamená, Ïe do té doby musíme mít pohromadû ve‰keré podklady, a to vãetnû
inzerce. Kontakty najdete v tiráÏi ãasopisu.

Ve‰keré nedostatky a poruchy v obci 
mÛÏete hlásit na nové e-mailové adrese: poruchy@psary.cz

Obec Psáry hledá 
hrobníka pro hfibitov v Psárech. Kontaktujte ing. Vladimíra Kadefiábka.

– informace z obecního úřadu
– praktické informace

kontaktní údaje
statistiky

– historie, památky
turistické informace

– mapy, diskuze, ankety
a další

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

je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti
rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
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1. Prohrnování snûhu na místních komunikacích a na chodnících.

2. Posyp svahov˘ch ãástí komunikací a chodníkÛ.

3. Zhotovení plata pod kontejnery recyklovaného odpadu v ulici Jílovská.

4. Oprava vefiejného osvûtlení strÏeného vichfiicí v ulici U Potoka a Psárská.

5. Oprava stfiechy poniãené vichfiicí na bytovém domû ã. 13, Dolní Jirãany.

6. Vyãi‰tûní ãásti Zahofianského potoka od náletÛ ol‰í a vrb, naházen˘ch pneumatik

a dal‰ího odpadu v oblasti Dolní Jirãany a ·tûdfiík.

7. Vyãi‰tûní ‰achet de‰Èové kanalizace v ulicích Jílovská a Pod Vápenkou. 

8. Oprava obloÏení vodárny – Psáry.

9. Oprava dlaÏby chodníkÛ v ulici Sportovní.

10. Zahájení opravy budovy b˘valého kadefinictví Dolní Jirãany.

11. PoloÏení Ïlabovek na de‰Èovou vodu v ulici Hlavní.

12. Oprava komunikace v ulici K LÛÏku.

13. Odvezení a likvidace ãerné skládky v ulici Jesenická.

14. Zametení posypového materiálu v ulicích Pod Vápenkou a Hlavní.

15. ÚdrÏbáfiské a opraváfiské práce v Z· a M· Psáry.

16. Opravují se vandaly poniãené dopravní znaãky v obci.

17. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a stanovi‰È kontejnerÛ recyklovaného odpadu.

18. Pokraãuje se ve stavbû spla‰kové kanalizace, vodovodu v ulicích Pod  Skalou, Slepá

a SportovcÛ.

Ing. Vladimír Kadefiábek

Z OBCE

Co se v obci udûlalo?

INZERCE

Z· s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ Filosofská 1166, Praha 4 – Braník
pofiádá 11. dubna 2007 Den otevfien˘ch dvefií. Pfiijímací fiízení do
3. tfiíd se koná 25. dubna 2007. Pfiijímáme téÏ Ïáky do 4. a 6. tfiíd
s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ. BliÏ‰í informace na www.zsfilosofska.cz,
nebo na tel. 241 493 926.
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Z OBCE

Ukazatel Zdroj obecní Zdroj Tondach Îelivka ã.p. 553 Vyhlá‰ka 

(Obecní úfiad) ã.p. 148) 252/2004

Pach st. 0 0 0 2

Barva  Pt(mg/l) <2,5 <2,5 <2,5 0 - 10

Zákal   NTU 0,1 0,2 0,1 0 - 5

pH 7,10 7,03 7,45 6,5-9,5

CHSK(Mn)mg/l 0,7 1,98 1,75 0 - 3,0

Îelezo mg/l 0,027 0,074 0,033 0 – 0,2

Amonné ionty mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0 – 0,5

Dusitany mg/l <0,015 <0,015 <0,015 0 – 0,5

Dusiãnany mg/l 28,3 39,9 29,3 0 - 50

Konduktivita = Vodivost  mS/m 60,5 51,2 28,5 0 - 125

Mangan mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0 – 0,05

Chloridy mg/l 24,5 40,2 18,6 0 - 100

Sírany mg/l 26,5 48,3 42,8 0 - 250

Suma vápníku a hofiãíku 2,07 2,3 1,2 Doporuãená

(Celková tvrdost) mmol/l hodnota  2 – 3,5

Vápník mg/l 59,6 67,7 31,3 Doporuãená 

hodnota  nad 30,0

Hofiãík mg/l 14,3 15,2 10,1 Doporuãená 

hodnota nad 10,0

KNK 4,5 (Alkalita) mmol/l 2,5 2,66 1,05

Voln˘ chlór mg/l 0,24 0,09 0,12 0 – 0,3

Escherichia coli v 100 ml 0 0 0 0

Koliformní bakterie v 100 ml 0 0 0 0

Enterokoky v 100 ml 0 0 0 0

Mezofilní bakterie v 1 ml 0 0 0 20

Psychrofilní bakterie v 1 ml 0 0 0 200

V‰e o vodû Na ãetné dotazy obãanÛ, ale i na rÛzné nepravdivé 
zprávy, t˘kající se kvality vody v obci Psáry, chceme 
reagovat v ãláncích „o vodû“.

Vzorky vody byly posouzeny  laboratoří
pitných vod - Vodohospodářskou společností
Benešov, s. r. o., Černoleská 1600,  Benešov.

Zásobování obce Psáry je provádûno ze tfií
nezávisl˘ch zdrojÛ. Jedná se o podzemní vodu
z obecního zdroje a vodu nakupovanou ze
zdrojÛ závodu Tondach âR, s.r.o., Psáry-Dolní
Jirãany. Tyto vody jsou podobné sv˘m sloÏe-
ním. Tfietím zdrojem vody ve vodovodní síti je
voda povrchová z pfiivadûãe úpravny vody
Îelivka. Tato voda je mûkãí, s niÏ‰ím obsahem
vápníku a hofiãíku neÏ vody z podzemních
zdrojÛ.

Kvalita vody je pravidelnû sledována

v laboratofii provozovatele dle vyhlá‰ky ã.
252/2004 Sb., v rozsahu 3x krátkého rozboru
z kaÏdého odbûrového místa sítû a jednoho
celkového rozboru, kdy je kontrolováno 65
ukazatelÛ jakosti. Ze zdrojÛ vody se provádí
jednou roãnû monitorovací rozbor.

PrÛbûÏnû je kvalita vody v síti kontrolová-
na i Krajskou hygienickou stanicí.

V prÛbûhu roku 2006 nedo‰lo k Ïádn˘m
problémÛm s kvalitou vody a voda ze v‰ech
zdrojÛ odpovídala jiÏ zmiÀované vyhlá‰ce 

V tabulce je porovnání některých ukaza-
telů ve srovnání s vyhláškou z rozborů vody
ze dne 20. 2. 2007. Vzorky byly odebrány
laboratoří VHS Benešov.

Kvalita vodních zdrojÛ v obci
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Nedávno proběhla sdělovacími pro-
středky  krátká informace o povolení
k odběru podzemní vody ze studny.
Ředitel Odboru vodního hospodářství
Ministerstva zemědělství ČR Daniel
Pokorný je přesvědčen, že většiny
domácností se „nový vodní zákon“
nedotkne, neboť se podle počtu obyvatel
odhaduje, že zhruba osm procent lidí  je
závislých výhradně na vlastním zdroji
podzemní vody. Jemu jsme také položili
otázky týkající se této problematiky.

u Podle jakého zákona a sbírky se toto pro-
vádí? Jakým způsobem?  Je na to potře-
ba speciální formulář?
Pfiednû bych rád vyvrátil zprávy, které se

také objevily v médiích, a sice Ïe zavádíme evi-
denci studní. Tak tomu opravdu není. U studní
musíme rozli‰ovat dva pfiípady: Za prvé ty, kte-
ré byly vybudované pfied rokem 1955, pro nûÏ
není potfieba mít v ruce „papír“ a odbûr pod-
zemní vody se má za povolen˘ i po 1. lednu
2008, coÏ se t˘ká fyzick˘ch osob mimo rámec
jejich podnikatelské ãinnosti. 

Za druhé studny vybudované po 1. lednu
1955, u nichÏ je tfieba mít odbûr povolen roz-
hodnutím pfiíslu‰ného správního orgánu.
Povinnost mít platné rozhodnutí u studní vybu-
dovan˘ch po 1. lednu 1955 vypl˘vala ze záko-
na o vodním hospodáfiství (ã. 11/1955 Sb.)
a byla pfievzata i pozdûj‰í legislativou (dnes
vodní zákon ã. 254/2001 Sb.). Nejde tedy
o Ïádnou novû zakládanou povinnost.

Formuláfie Ïádostí o povolení k odbûru pod-
zemní vody existují ve dvojí podobû: zjednodu-
‰ené pro jednotlivé obãany (domácnosti)
a základní v pfiípadû ostatních ÏadatelÛ. V obou
podobách jsou Ïádosti k dispozici na pfiíslu‰-
ném vodoprávním úfiadu nebo v elektronické
podobû na internetov˘ch stránkách
www.zanikpovoleni.cz.
u Co má žádost o povolení k odběru pod-

zemní vody obsahovat? Kam se tato
žádost podává? Jaké doklady se k žádos-

ti budou dokládat (většina soukromých
studní si starší generace prováděla svépo-
mocí bez dokumentace…)?
V‰e, co má b˘t k Ïádosti o povolení k odbû-

ru podzemní vody doloÏeno, je uvedeno ve
zmínûném formuláfii. Vodoprávní úfiad s vypl-
nûním i konkrétními dotazy ÏadatelÛ pomÛÏe.
Fyzické osoby mimo rámec své podnikatelské
ãinnosti podávají Ïádosti u povûfieného obecní-
ho úfiadu, ostatní Ïadatelé u obecních úfiadÛ
obcí s roz‰ífienou pÛsobností. V pfiípadû odbûrÛ
z tzv. hraniãních vod je pfiíslu‰n˘m krajsk˘
úfiad.
u Jakou hloubkou se rozumí studna?

Hloubka studny není z hlediska potfieby mít
povolení k odbûru podzemní vody rozhodující.
Majitel jakkoliv hluboké studny (vodního díla)
za pfiedpokladu, Ïe z ní odebírá podzemní
vodu, by mûl mít povolení k odbûru podzemní
vody.
u Týká se povinnost mít povolení k odběru

podzemní vody všech studní?
Ano, povinnost mít povolení k odbûru pod-

zemní vody by mûl mít kaÏd˘, kdo tuto vodu
odebírá, a to bez ohledu na to, zda vodu odebí-
rá ze studny vrtané ãi kopané.
u Co má udělat občan, který má na svém

pozemku studnu 5, 10, 60 a více let starou
a nemá k ní žádný stavební doklad? Musí
dodatečně zařídit kolaudaci?
Pokud vodoprávní úfiad prokazatelnû zjistí,

Ïe studna byla postavena bez stavebního

Daniel Pokorn˘

Jak legalizovat nepfiihlá‰ené studnû
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povolení anebo vlastník sám to úfiadu sdûlí,
musí vodoprávní úfiad zahájit fiízení o odstra-
nûní takové studny. V tomto fiízení lze
k Ïádosti vlastníka dodateãnû takovou stavbu
povolit za zákonem stanoven˘ch pfiedpokladÛ.
V pfiípadû, Ïe vodoprávní úfiad neprokáÏe, Ïe
studna byla postavena bez stavebního povole-
ní, fiízení o odstranûní studny nezahájí. Podle
stavebního zákona se studna  povaÏuje za
povolenou v pfiípadû, kdy dokumentace stud-
ny nebyla vÛbec pofiízena, nedochovala se
nebo není v náleÏitém stavu. Vlastník stavby
je pouze povinen pofiídit dokumentaci skuteã-
ného provedení, popfi. tzv. pasport stavby
studny.
u Do jakého data je získání povolení

k odběru podzemní vody povinné?
Ten, kdo povolení k odbûru podzemní vody

jiÏ dnes má a zaniká mu k datu 1. lednu 2008,
mÛÏe buì do 1. ãervence 2007 poÏádat o pro-
dlouÏení jeho platnosti, nebo mÛÏe kdykoliv
poÏádat o vydání povolení nového, které by
mûlo nab˘t právní moci do 1. ledna 2008. Kdo
Ïádné povolení dosud nemá a mít by ho mûl,
mÛÏe poÏádat o vydání nového povolení pfií-
slu‰n˘ vodoprávní úfiad kdykoliv.
u Je rozdíl v žádosti o povolení k odběru

podzemní vody podané fyzickou osobou,
nebo právnickou firmou ?
Hlavní rozdíl je v pfiíslu‰nosti vodoprávních

úfiadÛ: pokud o povolení k odbûru podzemní
vody Ïádá fyzická osoba mimo rámec svého
podnikání, pak je pfiíslu‰n˘m vodoprávním úfia-
dem povûfien˘ obecní úfiad. Jinak je to pfiíslu‰-
n˘ obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností
a v pfiípadû odbûrÛ z hraniãních vod krajsk˘
úfiad.
u Jaké sankce mohou v případě odběru

podzemní vody bez platného povolení exi-
stovat?
Ten, komu by byl prokázán odbûr podzemní

vody bez platného povolení, se mÛÏe jako
fyzická osoba mimo rámec svého podnikání
vystavit pokutû aÏ 50 000 Kã a jako fyzická

osoba podnikající ãi právnická osoba pokuty aÏ
do v˘‰e 10 000 000 Kã. DÛkazní bfiemeno je
vÏdy na správním orgánu, kter˘m v tomto pfií-
padû je buì obecní úfiad obce s roz‰ífienou
pÛsobností, nebo âeská inspekce Ïivotního
prostfiedí. Opakovanû bylo ze strany Minister-
stva zemûdûlství âR vyjádfieno, Ïe Ïádné plo‰-
né kontroly se nechystají, a Ïe kontrolní ãinnost
bude stejnû jako doposud namátková.
u Je potřeba mít doklad o rozboru vody?

Stačí jen základní biologický a chemický
rozbor vody?
K Ïádosti o povolení k odbûru podzemní

vody pro vlastní potfiebu není tfieba dodávat
doklad o rozboru vody.

Pfiipravila: Monika Kábová

Pozn. redakce:
„Povolení“ bude vydávat OÚ Jesenice – ing. Kofiínek. Také s ostatními dotazy se mÛÏete obrátit na
OÚ Jesenici.
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V obecně závazné vyhlášce obce Psáry
č. 27/2004 najdete pokyny o místním poplat-
ku ze psů. Z vyhlášky vybíráme:

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku

ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnÛ.

(2) Pfii plnûní ohla‰ovací povinnosti je

poplatník povinen sdûlit správci poplatku pfií-

jmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li

o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a Iâ, jde-

li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická

osoba, která je  podnikatelsk˘m subjektem,

uvede rovnûÏ ãísla úãtÛ u penûÏních ústavÛ, na

nichÏ jsou soustfiedûny penûÏní prostfiedky

z její podnikatelské ãinnosti.

(3) Poplatník je rovnûÏ povinen ohlásit

správci poplatku do 15 dnÛ jakékoliv zmûny

v ohlá‰en˘ch skuteãnostech.

Sazba poplatku činí ročně
a) za prvního psa 100 Kč,
b) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ

drÏitele 200 Kč,
c) za psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel inva-

lidního, starobního, vdovského nebo vdovec-

kého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem

pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu

100 Kč,
d) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ

drÏitele, poÏivatele invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je

jeho jedin˘m zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatele

sirotãího dÛchodu 200 Kč.
Poplatek je splatn˘ do 31. 3. kaÏdého roku.

Osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,

jsou vyjmenovány ve vyhlá‰ce.

Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2005,
o veřejném pořádku, opatření k jeho

zabezpečení a čistotě v obci, vybíráme:

u touto obecnû závaznou vyhlá‰kou se stano-

vují pravidla pro pohyb psÛ na vefiejném

prostranství,

u vefiejn˘m pofiádkem se rozumí stav, kdy je

zaruãeno klidné a pokojné souÏití v‰ech

osob v daném místû a ãase pfii respektování

subjektivních práv a zachování moÏnosti

jejich realizace, zejména nedotknutelnost

a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví

a právo na pfiíznivé Ïivotní prostfiedí,

u chovatelé a vlastníci psÛ, drÛbeÏe a jiného

hospodáfiského zvífiectva jsou povinni zajis-

tit, aby pes, drÛbeÏ ãi jiné hospodáfiské zví-

fiectvo nezneãi‰Èovalo vefiejné prostranství,

vefiejné zafiízení nebo vefiejnou zeleÀ, popfi.

zajistit odstranûní zneãi‰tûní,

u v zájmu zaji‰tûní vefiejného pofiádku

a ochrany zelenû v obci lze na vefiejn˘ch

prostranstvích vodit psy pouze na vodítku

(podrobnû o vefiejném prostranství ve stejné

vyhlá‰ce),

u zakazuje se vstupovat se psy na následující

vefiejná prostranství a vefiejná zafiízení:

vefiejná pohfiebi‰tû, dûtská pískovi‰tû a hfii‰-

tû,

u poru‰ení povinností stanoven˘ch touto

obecnû závaznou vyhlá‰kou bude posuzová-

no jako pfiestupek, nepÛjde-li o jednání

naplÀující znaky pfiestupku podle zvlá‰tních

pfiedpisÛ, jiného správního deliktu nebo

trestného ãinu.

Platby a povinnosti majitelÛ psÛ
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Jak jsme se zmínili na straně 10, podrob-
né dotazy týkající se „povolení“ obdržíte na
OU Jesenice – ing. Kořínek. 

Pokusíme se vám nyní odpovědět alespoň
na některé vaše dotazy.

u Kdo musí mít povolení
Platí jednoduché pravidlo, Ïe pouÏívání

kaÏdé studny musí b˘t povoleno. Není to Ïádná

novinka, tato povinnost platí uÏ od 1. ledna

1955. V‰echny studny vybudované pfied tímto

datem se ze zákona automaticky povaÏují za

povolené, protoÏe do té doby se záznamy

nevedly a jejich zpûtné provedení by bylo

témûfi nemoÏné.

Kdo v‰ak budoval studnu po 1. lednu 1955,

tfieba i s platn˘m stavebním povolením, ale

nezajistil si povolení k nakládání s vodou, ãer-

páním vody v jakkoliv malém mnoÏství,

dopou‰tí se pfiestupku a hrozí mu pokuta.

V˘jimkou jsou studny, které majitel vÛbec

nepouÏívá: ty povolení vÛbec nepotfiebují.

u Kde hledat doklady
Pokud nevíte, jestli povolení máte a kde je

hledat, mÛÏete se obrátit na pfiíslu‰n˘ vodo-

právní úfiad, kter˘ povolení vyhledá v archivu

ãi v jím vedené evidenci.

Zda byla studna vybudována pfied rokem

1955, nemusíte nyní úfiadÛm prokazovat.

Doklad o jejím stáfií budete potfiebovat pouze

pro pfiípad kontroly z vodoprávního úfiadu nebo

pfii prodeji nemovitosti.

Stáfií lze doloÏit nûjakou listinou, napfiíklad

mapou se zakreslenou studnou, kupní ãi daro-

vací smlouvou a podobnû, svûdeckou v˘povûdí

nebo ãestn˘m prohlá‰ením. K urãení stáfií stud-

ny je moÏné zpracovat znaleck˘ posudek.

Pokud si budete kupovat star‰í dÛm, na

jehoÏ pozemku je studna, dbejte na to, aby byla

povolená. JestliÏe povolení mít nebude, ale zís-

káte dÛkaz, Ïe byla zfiízena pfied rokem 1955,

pak je v‰e v pofiádku.

Buìte pfiipraveni, Ïe rÛzné vodoprávní úfia-

dy budou mít rÛzné nároky.

u Co musíte ve formuláři  „Žádost o povo-
lení k odběru podzemních vod“ vyplnit
1. Žadatel – napí‰ete svoje jméno, adresu,

bydli‰tû, datum narození a telefon.

2. Účel užití odebírané podzemní vody –
uvedete napfi. zásobování rod. domu pitnou

vodou, v pfiípadû studny na chalupû napí‰ete

zásobování rekreaãního objektu pitnou vodou.

3. Údaje o místu nakládání s vodou – uvá-

dí se název obce, název katastrálního území,

parcelní ãíslo pozemku (to je v katastru nemo-

vitostí) a typ odbûrného objektu („studna“ nebo

„vrt“).

4. Údaje o množství vod, se kterými má
být povoleno nakládat – tyto hodnoty vám

doporuãí hydrogeolog, vodoprávní úfiad je

mÛÏe upravit, tam se také pfiedem informujte.

5. Doba, na kterou je nakládání s vodami
žádáno – je to velmi individuální, opût tuto

dobu urãí vodoprávní úfiad.

6. Seznam a adresy účastníků vodopráv-
ního řízení, kteří jsou žadateli známi – jsou

to sousedé, ktefií mají na svém pozemku stud-

nu, jejich jména mÛÏete zjistit z katastrální

mapy.

Přílohy k žádosti:
Aby byla Ïádost o povolení platná, je tfieba

pfiiloÏit k ní nûkolik dokumentÛ, napfiíklad:

mapov˘ podklad, kopie katastrální mapy úze-

mí, jehoÏ se povolení t˘ká, vyjádfiení osoby

s odbornou zpÛsobilostí (jde o posudek hydro-

geologa).

Ale je‰tû jednou pfiipomínáme na‰im ãtená-

fiÛm, Ïe nejlépe je zeptat se na postup na OÚ

Jesenice, kde vám sdûlí v‰e potfiebné právû jen

pro tu VA·I studnu. KaÏd˘ z vás bude totiÏ

fie‰it odli‰n˘ postup „povolení“ a na‰e ãlánky

jsou pouze orientaãní. Chtûli jsme jen trochu

poukázat na problematiku, která mnohé z nás

zajímá. mk

Je‰tû ke studnám
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Paní Zdena Malcová je třídní učitelkou
třetí a čtvrté třídy. Že to zní divně? Řeč je
totiž o dvoutřídce. V praxi to znamená, že
v jedné třídě se učí žáci dvou stupňů školy
současně.

Paní Malcová je pracovně nejstarší uči-
telku školy, ale s úsměvem přiznává, že mezi
dětmi omládne a veškeré starosti prý pustí
za hlavu.

Paní učitelko, je příprava na výuku
pro dvoutřídku náročnější než pro jedno-
třídku?

V‰echno je vûcí letit˘ch zku‰eností a praxe.

Samozfiejmû Ïe pfiíprava musí b˘t peãlivá

a sestavená tak, aby tfieÈáci i ãtvrÈáci, tzn. obû

tfiídy v jedné místnosti, mohli souãasnû získat

informace v jedné vyuãovací hodinû. Stfiídají se

tedy rÛzné typy pracovních zadání. Tak napfií-

klad: v dobû, kdy tfieÈáci samostatnû fie‰í úkol,

se ãtvrÈáky pracujeme ústnû, a naopak. Ale

i v jednotfiídce jsem pracovala podle pfiípravy.

Jak fiíkám, chce to jen praxi.

Jak dlouho už učíte?
V této ‰kole jsem uÏ tfiiatfiicát˘ rok. Nejdfií-

ve jsem zaãínala ve ‰kolní druÏinû a obãas jsem

za nemocné uãitelky suplovala. PfiestoÏe jsem

pÛvodnû nechtûla uãit, pomalounku jsem pfiidá-

vala rÛzné v˘chovy, nejradûji snad v˘tvarnou.

A nakonec jsem vystudovala pedagogickou

‰kolu a u dûtí jsem uÏ zÛstala. Ani se nechce

vûfiit, Ïe je to taková fiádka let.

Proč jste nechtěla učit?
Sama nemám ráda pfiíkaz MUSÍ·. A v dru-

Ïinû si dûti spí‰e hrají, kdeÏto k uãení se musí

nenápadnû, formou hry jaksi dotlaãit. Ale neli-

tuji toho.

Za pedagogické působení jste byla také
oceněna…

Ano, témûfi nikdo to neví. V roce 2000 jsem

obdrÏela dûkovn˘ dopis od

ministra ‰kolství, mládeÏe a tû-

lov˘chovy Mgr. Eduarda Ze-

mana za celoÏivotní pedagogic-

ké pÛsobení ve ‰kole a trvale

kvalitní v˘sledky v rámci celého

okresu.

Kolik máte ve třídě dětí?
Sedmnáct. Polovina z nich

jsou dûvãata, takÏe tfiída je ideál-

nû namíchaná. Ale vût‰ina dívek

má problémy s procviãováním

logick˘ch spojení i matematiky,

ale samozfiejmû to není pravi-

dlem. O pfiestávkách je také vel-

k˘ zájem o matematická procvi-

ãování na poãítaãi s uãební hrou

Alík. Ta baví v‰echny dûti

a doslova se o poãítaã perou. Tak

jsem s dûtmi vymyslela systém,

jak se budou stfiídat.

Jak se uãí v na‰í dvoutfiídce
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Veřejně se mluví o tom, že by se měli uči-
telé dále vzdělávat a seznamovat se s novými
možnostmi výuky.

Urãitû, ale mám za to, Ïe dobr˘ uãitel nad

sebou nepotfiebuje onen pomysln˘ biã, ale sám si

vyhledává nové moÏnosti. Ostatnû dnes je plno

nov˘ch uãebních pomÛcek i moÏností na inter-

netu. A s tím v‰ím bychom mûli dûti také sezna-

movat. Ale následné vzdûlávání se net˘ká jen

uãitelské profese. Kdo chce, znalosti si sám zvy-

‰uje.

Každá škola má mít svůj vzdělávací pro-
gram…

Ano, loÀského roku k tomuto tématu pro-

bûhlo ‰kolení a v souãasné dobû na plánu vzdû-

lávacího programu pracuje celá ‰kola.

Jaký máte vztah s rodiči?
Vycházíte s nimi na výbornou?

Nikdy jsem nemûla s rodiãi

problémy, ani v souãasné dobû.

Chovají se ke mnû velmi slu‰nû,

vypomáhají nám napfiíklad i tím,

Ïe posílají papírové ruãníky do

na‰í tfiídy, zkrátka jsou fajn.

V‰ak také uÏ uãím druhou gene-

raci místních obãanÛ, mnoho

rodiãÛ totiÏ pro‰lo m˘ma ruka-

ma pfied nûkolika lety. 

Jezdíte na školu v přírodě?

Jezdíme, ale jen ten, kdo

chce. Jde totiÏ také o finanãní

záleÏitost rodiny. Dûtem se

v jiném prostfiedí vût‰inou líbí

a vzájemnû si pomáhají. 

Jakou délku má vyučovací
hodina, jak velkou mají školá-
ci přestávku?

Máme dvû velké pfiestávky,

z toho jednu svaãinovou.

A o v‰ech pfiestávkách se dûti

chodí vzájemnû nav‰tûvovat – ze

tfiídy do tfiídy, mohou vyuÏít

poãítaãÛ, jeÏ jsou umístûny ve

vy‰‰ím roãníku. (V na‰í tfiídû

máme totiÏ jen jeden.) Je s podi-

vem, Ïe dûti chodí do ‰koly i vel-

mi brzo ráno, jen aby mohly na poãítaã. Doslo-

va se tû‰í. A to nepoãítám zájmové krouÏky,

které zde jsou aÏ do pozdních veãerních hodin.

Pfii dal‰í velké pfiestávce jsou ‰koláci venku, na

dvorku.

S dětmi je spousta legrace, určitě jste
zažila leccos…

To bezesporu. Napfiíklad pfii vycházce se tfií-

dou si jeden chlapec na‰el hÛl a opíraje se o ní,

belhal. ¤íkám mu: Kampak jdete, dûdeãku?

Podíval se na mû a odpovûdûl: Ale do dÛchodu,

babiãko, do dÛchodu. Tady je vidût, jak dûti

uvaÏují jinak. Hoch nûkde sly‰el, Ïe se chodí

do dÛchodu a smysl slova pojal po svém – ‰el

(o holi) – do dÛchodu.

14 PSÁRSK¯
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Děti stihnou zaměstnat snad každého.

Stále musíte být ve střehu, ale zároveň se set-
káte s otevřeným láskyplným názorem. A že
mají učitelé plno volna? Odpočinek přes léto
je nutný k načerpání sil do dalšího školního
roku. 

Ostatně učit děti si může zkusit každý.
Jen musí vystudovat, mít plnou třídu štěbe-
tání a obrnit se trpělivostí a láskou.

Text a foto: mk

Pozn. redakce: Fotografie ukazující dûti

z dvoutfiídky najdete na 2. stranû obálky. Pfii

hodinû v˘tvarné v˘chovy malovaly talífi, a pro-

toÏe pfiedtím se v geometrii uãily i o soumûr-

nosti, mohly mimofiádnû vyuÏít kruÏítka i pra-

vítka. Nakonec pfii‰ly na fiadu tempery

a posléze vystfiihování velikonoãních motivÛ.

A spoleãnou fotografii by si dûti bez své uãitel-

ky rozhodnû nenechaly ujít.

15PSÁRSK¯
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CYKLO PÍSNICE   
Prodej a servis jízdních kol

AKCE od 1. 4. – 30. 6. 2007

KE KAŽDÉMU NOVĚ ZAKOUPENÉMU KOLU NAD 10 TIS.
CYKLOCOMPUTER CATEYE        

Z D A R M A  !!!!
Prodej a servis jízdních kol
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel. 261 911 452   www.emap-praha.cz
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, Čt 10-20, So 9-14

INZERCE

Pojištění osob i majetku
životní, úrazové, cestovní, 

investiční domácnost, 
nemovitost, podniky, firmy 

auta – povinné ručení, 
havárie, odcizení

hypotéky, stavební spoření
penzijní fond

Miroslav Pek

Nad Školkou 316, Psáry
e-mail: miroslav.pek@iallianz.cz
tel.: 602 242 420, 774 242 422
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Petrklíče, bledule, hyacinty, narcisy, tuli-
pány, ale i karafiáty, růže či chryzantémy, to
je jen nepatrná část sortimentu, k němuž
ovšem patří také zemina, květináče či různá
hrabadla a rydla. Uhodli jste. Jsme v králov-
ství splněného snu Hany Horákové.

Firma Horák Pinter, s.r.o.,  jsou dva spoleã-

ní partnefii, ktefií provozují jak tento obchÛdek

pln˘ kvítí, tak zahradnictví.  Paní Hana si tak

splnila dávn˘ sen a ani její manÏel nezahálí. Ve

firmû pomáhá rovn˘m dílem. Zaji‰Èuje staveb-

ní práce zamûfiené na stavby na zahradách,

zjednodu‰enû fieãeno: postaví plot na klíã,

vybuduje pfiíjezd ke garáÏi, pochozí cesty,

jezírko, terasu aj. V souladu s realizaãním pro-

jektem zaji‰Èuje kompletní realizaci zahrad

vãetnû závlahov˘ch systémÛ. Firma rovnûÏ

provozuje vlastní kovov˘robu.

Na dotaz, koho takové podnikání napadalo,

se paní Hana smûje. „S manÏelem jsme o tom

zaãali tak nûjak mluvit souãasnû, já pÛvodnû

zaãínala s obchodem s dárkov˘mi pfiedmûty,

posléze kvûtinami. A nyní se na‰e podnikání

roz‰ífiilo o prodej kefiÛ a stromkÛ. Po tfii roky

zde pracuje celá rodina, vãetnû syna Vladimíra.

Ten pomáhá pfiedev‰ím v obchodû, ale také

provádí na pfiání zákazníka údrÏby zahrad, prá-

ce ho baví a hlavnû dokáÏe realizovat ve‰keré

plány.

A druh˘ syn Ondfiej vypomáhá pfieváÏnû

o prázdninách.“

Jak to vypadá v malém obchůdku?
Najdete tam v‰echno od rÛÏí a stromkÛ aÏ

po kvûtináãe. A jestliÏe nûkdo chce ozdobnou

mfiíÏ tfieba na popínavou rÛÏi, pak to není Ïád-

n˘ problém.

V‰e pro svoji potfiebu tu také objeví drobní

pûstitelé kvûtin, ktefií mají tfieba jen mal˘ bal-

kon, nebo pûstují kvûtiny za okny. Jsou pro nû

pfiipraveny ve‰keré druhy truhlíkÛ, vãetnû

samozavlaÏovacích. Ty jsou pr˘ v souãasné

dobû velmi oblíbené, hlavnû v dobû dovole-

n˘ch, neboÈ odpadá ãasté zalévání. A co nejde

postavit, jde tfieba zavûsit, a tak i závûsné kvû-

tináãe pro pfievislé ãi pnoucí velmi módní

rostliny jsou dnes samozavlaÏovací. A to

nemluvím o mnoÏství kvûtin, které jsou zde na

v˘bûr.

A tak si zde v obchodû mÛÏete koupit  stro-

mek, r˘ã, zeminu  (pfiesnû tu pravou), hnojivo,

konev na zalévání, hadice, zkrátka v‰echno,

a uÏ mÛÏete sázet.  Ale abyste nemuseli zalévat,

mohou vám zde „na míru“ udûlat závlahu.

O pofiádné závlaze toho vûdûl dost i milovník

zahrádky Karel âapek, jenÏ v knize Zahradní-

kÛv rok s humorem sobû vlastním pí‰e:

„S hydrantem a hadicí lze kropit ov‰em rychle-
ji a jaksi ve velkém: za pomûrnû krátkou dobu
postfiíkáte nejen záhony, ale i paÏit, svaãící
rodinu sousedovu, chodce na ulici, vnitfiek
domu, v‰echny ãleny rodiny a nejvíce sebe
samy…“

Nejraději má dětské zákazníky,
ktefií mnohdy pfiijdou s pár korunami v kap-

se. I tûm paní Hana dovede vÏdycky nûco

nabídnout, moc dobfie ví, Ïe takov˘ mal˘ ãloví-

REPORTÁÎ

V království kvûtin
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ãek jde pro kytiãku s láskou. Snad právû proto

pfiipravuje paní Hana i kytice na vítání nov˘ch

obãánkÛ, které je v Psárech tradicí. A myslet

musí stále dopfiedu. Na Velikonoce se pfiipravo-

vala uÏ od února. Nejvût‰í odmûnou je pak to,

Ïe se zákazníci stále vracejí. A co kdyÏ je kvû-

tin moc, neprodají se a zvadnou? Jednodu‰e se

usu‰í a zuÏitkují do tzv. suché vazby. 

Tato práce je pro paní Hanu „pofiádn˘m

konûm“ a velká láska ji pfiivedla aÏ k podniká-

ní. Celé rodinû tak pfiibylo absolvování rekvali-

fikaãních kurzÛ a stálé sebevzdûlávání. Jak

v aranÏování kvûtin, tak v poznávání nov˘ch

‰lechtûn˘ch stromÛ. Pak tfieba také ví, Ïe na‰e

lesní ‰kolky mají kvalitní stromky a vÏdycky se

v na‰ich krajích ujmou.

Nepfiekvapí ji, Ïe se kupující stále vyptáva-

jí, a je ráda, kdyÏ jim mÛÏe pfiipomenout, Ïe

chryzule (chryzantémy ) se do vázy nestfiíhají,

ale zásadnû zalamují, Ïe vody ve váze nemusí

b˘t mnoho a tulipán se pr˘ ve váze „vytáh-

ne“… KdyÏ chce radit, musí ãíst mnoho knih,

ono i zahradnické náfiadí a náãiní doznalo znaã-

n˘ch zmûn. 

Lístek po lístku v jedné řadě,
tak by se dala nazvat kvûtina, kterou má

paní Hana nejradûji.

Jsou to kopretiny a v‰echny jí podobné

kytiãky, které mají kvûtní lístky pûknû dokola

jednu vedle druhé poskládané jako nûjakou

suk˘nku.

Zákazníci pak nejradûji kupují drobné kara-

fiáty, ale mají i rÛzná pfiání. A tak se stalo, Ïe

nejednou vyrábûli tzv. pánské kytice z bufitÛ ãi

cigaret, nebo z ovoce.

„Na zákazníky si zde rozhodnû stûÏovat

nemÛÏeme,“ fiíká paní Hana se synem Vladimí-

rem, „vÏdycky odcházejí spokojeni. Nejvíce

zákaznic je Ïen, které dokáÏou odnést v rukou

jak˘koliv tûÏk˘ i nepraktick˘ nákup.“

17PSÁRSK¯
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Právû nyní zaãíná práce s balkonov˘mi tru-

hlíky. UÏ máte pfiipraveny mu‰káty, surfinie,

begonie, lobelky a mnoho dal‰ích? Klasické ãi

pnoucí? A co bylinky? Takovou bazalku lze

vysévat od dubna postupnû, stejnû jako ostatní

bylinky. Víte, Ïe semínka vyséváme, sazeniãky

vysazujeme? Sekáte sekaãkou? Pak se vám

zaruãenû objeví v trávû krásné sedmikrásky.

To jsou rady, které dává paní Hana k dobru pro

kaÏdého. Sama ov‰em pfiiznala, Ïe nejradûji

poslouchá zahradníky s praxí, ktefií vûdí, jak

jde zahradniãení dopfiedu, co je nového a jaké

nové pfiípravky se právû tento rok objevily

jako novinky. Syn Vladimír zase preferuje ães-

ké sazenice i semena, nikoliv z dovozu.

V sezonû jezdí paní Horáková s naplnûn˘m

autem aÏ po stfiechu. Co vozí? V‰echno. Rost-

liny do stínu, polostínu i na pfiímé slunce.

Nabízí také cibuli sazeãku nebo dokonce vod-

ní rostliny s pfiesn˘m návodem k pûstování. UÏ

jste si vybrali?

Text a foto: Monika Kábová
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„Je jen jeden člověk, kterému může být
věnována tato listina…“, píše se na věnová-
ní, které dostal Karel Šůra prý docela
nedávno od své dcery k sedmdesátinám. Od
té doby uteklo už deset let a pan Karel je stá-
le „veselá kopa“. Má nespočet zálib, ale s lás-
kou vzpomíná především na počátky chatař-
ského dění v osadě Na Vysoké.

Na osadu jezdí pan Karel uÏ hezk˘ch pár let,

od roku 1962, kam se víkendovû usídlil ãistû

náhodou. Dfiíve totiÏ chatafiil v malém srubu na

Medníku. A jak se dostal do Jirãan? „Kamarád-

zedník z Jirãan mi dohodil chatu, kouzeln˘m

v˘hledem jsem byl sice hned nad‰en, ale kdyÏ

jsem ji uvidûl, zdûsil jsem se nad tou barabiz-

nou,“ vzpomíná pan Karel. „A slovo dalo slo-

vo, kamarádi pomohli, tehdy pfieváÏnû o sobo-

tách a nedûlích, postupnû jsme ji zvelebovali

a dnes mám chatiãku jedna báseÀ. V‰ak se tam

také vejde dvanáct postelí pro celou na‰i rodi-

nu – dvû dcery, ãtyfii vnouãata a tfii pravnouãa-

ta.“ dodává.

Vzpomínky na dûtství 
se v‰ude prolínají

„OÏenil jsem se v jednadvaceti a se Ïenou

jsme se museli pofiádnû otáãet, jen co je pravda,

ale to uÏ dne‰ní mladí nepochopí. Bydleli jsem

v jedné místnosti v Podolí, mûli studenou vodu

na chodbû… Táta byl kapitánem na praÏské

paroplavbû a ãlenem Vltavanu, a dûda také. Do

pfiístavu jsem chodil pomáhat s vyléváním

vody z lodí a za to mnû obãas loìku pÛjãili.

A mÛj strejda zase má na Zbraslavi pojmenova-

nou ·Ûrovu ulici, byl plavãík a zachránil 100

lidí. Za války se u nûj schovával i spisovatel

Vanãura. KdyÏ uÏ je fieã o válce, také já byl

totálnû nasazen˘ a proÏil nelehké období. Ale

na‰e rodina by vydala na cel˘ román…

Moje manÏelka Jaru‰ka byla ‰tramanda, bohu-

Ïel jsem uÏ deset let sám. Sám si vafiím, sám si

peru, v‰echno jsem se musel nauãit. Ale poprav-

dû: rád jsem jí pomáhal, vafiení mû vÏdycky bavi-

lo. Inu, v‰echno odnes ãas…, ale mládí to bylo

vûru pûkné. Ale abych se vrátil k chatafiení.“

Sportovali i slavili
V roce 1982 „zdûdil“ pan Karel funkci pfied-

sedy na osadû Na Vysoké, kde má chatu. Vládl

tam spoleãnû s ostatními rukou nedílnou, ale

fiádnou evidenci prakticky v‰eho mûl na starost

právû on. Dodnes má pan ·Ûra schované ve‰ke-

ré záznamy o rekreantech, ale zdÛrazÀuje, Ïe

evidence nebyla nikdy politická. ·lo pfiedev‰ím

Jak ten ãas letí
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o to, aby mûli pfiehled, kdo do osady jezdí, kdo

je zedník, kdo doktor…, aby si mohli v‰ichni

vzájemnû pomoci, bylo-li tfieba. Osada mûla

svÛj plánek, v‰ichni se tam znali, znali svá

fiemesla, takÏe kaÏdou chvíli pomohl nûkdo

„píchnout“ s tou ãi onou prací. Slavily se naro-

zeniny i svátky, ani na dÛchodce se pr˘ nezapo-

mínalo. Zhruba od 300 chatafiÛ se tenkrát vybí-

ralo roãnû deset korun a z toho se nakupovaly

napfiíklad drobnosti na dûtsk˘ den, na oslavy,

ale kupoval se také ‰tûrk na opravu cesty ãi

svaãiny na brigády. To se pr˘ vût‰inou ãistil les

od odpadkÛ. Chatafii z osady Na Vysoké byli

rovnûÏ hlavními aktéry opravy koupali‰tû.

„BrigádníkÛ bylo vÏdycky hodnû, práce niko-

mu nevadila a hlavnû jsme si uÏili plno legrace.

To trvalo aÏ do roku 1994, neÏ se zmûnil staros-

ta,“ fiíká pan ·Ûra a pokraãuje. „âasto se také

konaly tzv. Dûtské dny, které se vyznaãovaly

pfiedev‰ím sportovním zápolením dûtí a násled-

nû táborákem s bufitíky. A pfiedev‰ím jsme hod-

nû sportovali. Hráli jsme kopanou, volejbal,

ping-pong. U zahrádkáfiÛ jsme mûli schovan˘

pingpongov˘ stÛl, míãe, fekální ãerpadla atd.

Se zahrádkáfii jsme ostatnû vycházeli zpoãátku

úÏasnû. Pomohli pfii profiezání stromkÛ, mohli

jsme u nich koupit i cement nebo cihly. Je‰tû

teì za mnou stafií parÈáci obãas zajdou

a zavzpomínáme, ale moc jich uÏ není mezi

námi.“ 

VÛbec nejradûji vzpomíná pan Karel na

dobu, neÏ byla kolem roku 1974 zavedena elek-

tfiina. „V‰ichni jsme naveãer sedûli u chat nebo

se dalo pár lidí dohromady a posedûli jsme

u oh˘nku, poklábosili, zasmáli se pfii piveãku

a v pozdních hodinách se rozcházeli do chat.

Elektfiina pfiivedla do chat televizory a ty tam

byly pfiátelské veãery.

REPORTÁÎ

V‰echno se ãasem zru‰ilo, rozpadlo, ani

zahrádkáfii uÏ nejsou. A takov˘ blázen, jako

jsem byl já, uÏ nikdo nebude. To víte, moje

Ïena Jaru‰ka moc nad‰ená nebyla, pofiád jsem

byl v luftu, ale kdyÏ byla brigáda nebo dûtsk˘

den, zúãastnila se taky.“

V souãasné dobû má Karel ·Ûra pr˘ od

vnouãat pfiísn˘ zákaz fyzické práce, má na sta-

rosti jen zalévání jahod, zeleniny a kytiãek.

A úderem mûsíce dubna se tû‰í, Ïe vyrazí do pfií-

rody, do Jirãan, a Ïe tam za ním bude na víken-

dy jezdit celá jeho rozvûtvená rodina. Povídej,

dûdo, budou pr˘  Ïadonit vnouãata. A proã se

mají v‰ichni tak rádi? Na to pan Karel zná jed-

noduchou odpovûì: „Mlad˘m do Ïivota vÛbec

nekecám. Pokud chtûjí, pfiijdou za mnou sami.“

Monika Kábová
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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

Tomá‰ Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVOODDAA--TTOOPPEENNÍÍ--PPLLYYNN
âI·TùNÍ KANALIZACE, OPRAVY

PLYNOSPOT¤EBIâÒ

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

TOPENÍ – opravy rozvodÛ, v˘mûny radiáto-
rÛ a venkovní rekonstrukce, mon-
táÏe, Ïelezo, mûì, plast, atd.

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

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

V·E ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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mûlo dne 3. bfiezna 2007 na programu svoji

v˘roãní schÛzi, která se uskuteãnila v Dolních

Jirãanech v hostinci Na Kopeãku.

Na programu hned po zahájení probûhla

zpráva o ãinnosti sdruÏení, pokladní a revizní

správa t˘kající se finanãní situace, plán a roz-

poãet na leto‰ní rok a v diskuzi se pfieváÏnû

hovofiilo o nastávajícím mysliveckém plese. 

Je‰tû pfied zahájením ãlenské schÛze pfiedse-

da MS Borovina Ladislav Rácz redakci sezná-

mil s nejzajímavûj‰ími ãísly a poznatky. „Na‰e

sdruÏení má k dne‰nímu dni celkem 32 regist-

rovan˘ch ãlenÛ a dva adepty, ktefií mají roãní

zku‰ební dobu a následnû, pfiedpokládáme,

budou pfiijati.  PejskÛ máme v drÏení celkem

pût, dva ohafie a tfii jezevãíky,“  fiíká Ladislav

Rácz a pokraãuje: „Také u nás se projevil leto‰-

ní extrémní rok s poãasím tím, Ïe první plodi-

na, která vyrostla, byly mladé v˘honky fiepky.

A ty bohuÏel sv˘m sloÏením zpÛsobují srnãí

zvûfii prÛjmy, v dal‰ím stadiu zvûfi oslepne

a posléze uhyne. Ani na‰e sdruÏení se nevyhnu-

lo takov˘mto dvûma úhynÛm srnãí zvûfie.

Ale trápí nás i to, Ïe  pfii velkém pohybu

neukáznûn˘ch lidí, kter˘ je v souãasné dobû

v na‰em revíru, nemá zvûfi v lese klid. A to

nemluvím o mladících na fivoucích motorkách,

ktefií se prohánûjí v lese  a ve‰kerou zvûfi pla-

‰í.“

Starostka Jana Valá‰ková, která byla na tuto

v˘roãní schÛzi pozvaná, v závûru v‰em fiekla:

„Jsem ráda, Ïe jsem mohla mezi vás pfiijít, ale

jsem také ráda, Ïe u nás v obci takové mysli-

vecké sdruÏení funguje, protoÏe se staráte

nejen o pfiírodu jako takovou, ale také o zvûfi.

Za na‰i obec mohu slíbit, Ïe s vámi budeme

i nadále spolupracovat, a vûfiím, Ïe se v na‰em

rozpoãtu najde i nûjak˘ finanãní pfiíspûvek pro

va‰e sdruÏení.“

Text a foto: mk

Myslivecké sdruÏení Borovina
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Bfiezen
Koneãnû pfiivítáme jaro. Je

tûÏké pfiedem fiíci, jaké bude.

Jen nûjak nevíme, kdy vlastnû

zaãne. Pfii srovnání loÀské

a leto‰ní zimy bychom fiekli, Ïe

jaro je uÏ dávno tady. Vût‰ina

z nás se na jarní mûsíce tû‰í –

v‰e se zazelená, zaãnou kvést

první bílé sasanky, pfiíroda se

zaãne probouzet. Vnímavûj‰í

lidé postfiehnou jin˘ zpûv pta-

ãích svatebních trylkÛ, které

jaro provázejí. V‰imnou si v lese je‰tû zbyl˘ch

„doupn˘ch stromÛ“, které jsou se sv˘mi duti-

nami hnízdi‰tûm uÏiteãn˘ch ptaãích druhÛ.

Myslivci zaãnou pfii první veãerní hvûzdû

ãekat, zda je‰tû uvidí zde jiÏ ojedinûl˘ let slu-

ky lesní a usly‰í její svatební hlas. Tetfiívãí tok

v na‰em lese bohuÏel vymizel pod neklidem,

hlukem a civilizaãním tlakem po polovinû

dvacátého století.

Bude potfieba pomalu vyãistit a dezinfikovat

krmná zafiízení pro lesní i polní zvífienu a pokud

moÏno uchránit první malé zajíãky a dal‰í mlá-

ìata pfied zuby toulajících se domácích ‰elem.

Jarní kvûty koãiãek u‰etfiíme pro první past-

vu vãel. 

SnaÏíme se uklidit, co nepofiádní lidé do pfií-

rody nanosili.

Pfies v‰echny nepfiíznû poãasí i na‰í civiliza-

ce zaãíná v pfiírodû nov˘ Ïivot. Jsme svûdky

námluv drobné zvûfie a svatebních letÛ  dravcÛ.

AÏ mezi navrátilci z jihu zahouká i divok˘

holub hfiivnáã, bude skuteãné jaro.

Na vysoké jedli

dva holoubci sedí.

Lidé jim nepfiejí,

Ïe se rádi vidí.

Lidi, milí lidi,

nezáviìte toho,

kterak to pûkná vûc, 

kdo miluje koho.

(ãeská lidová)

Myslivecké sdruÏení Borovina,
foto: Petr Sivaninec
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Elektroodpad je odpadem jen podle
jména 

V âeské republice se  úspû‰nû rozbíhá zpût-

n˘ odbûr a zpracování elektroodpadu. Jde

o vyslouÏilé elektrospotfiebiãe, pro které uÏ

není dal‰í pouÏití. Tyto v˘robky „na konci

Ïivota“ mohou b˘t je‰tû vyuÏity – jako zdroj

surovin. V elektrospotfiebiãích je totiÏ nezane-

dbatelné mnoÏství cenn˘ch surovin – Ïelez-

n˘ch ãi neÏelezn˘ch kovÛ, mezi nimi mûdi

nebo stfiíbra. Proto na nû zákon o odpadech

pamatuje povinností zpûtného odbûru. Zname-

ná to, Ïe pokud si pofiizujete nov˘ spotfiebiã

(napfiíklad ledniãku, praãku, ale i mobilní tele-

fon, vysou‰eã vlasÛ nebo rychlovarnou konvi-

ci), je prodejce povinen od vás tento star˘ v˘ro-

bek odebrat, pfiípadnû vám sdûlit,  kam ho

mÛÏete odevzdat. Tímto zpÛsobem se staré

spotfiebiãe dostávají do systému, kter˘ zajistí,

aby byly dále vyuÏity. V mûstech a obcích

obvykle jako místo zpûtného odbûru fungují

sbûrné dvory, pfiípadnû se tyto vûci sbírají pfii

mobilních sbûrech. Ze sbûrného dvora v˘robky

putují do specializovan˘ch dílen, kde je roz-

montují, získané souãásti roztfiídí a pfiedají

k dal‰ímu zpracování. 

K ãemu jsou kolektivní systémy
Zákon nafiídil v˘robcÛm a dovozcÛm elekt-

rospotfiebiãÛ postarat se o své v˘robky i poté,

co v˘robky pfiestanou slouÏit. V̆ robci a dovoz-

ci tento závazek vyfie‰ili zaloÏením kolektivní-

ho systému. V̆ robci a dovozci do nich odvádû-

jí urãité poplatky za kaÏd˘ v˘robek, kter˘

uvedou na trh. Kolektivní systém z tûchto pro-

stfiedkÛ financuje zpûtn˘ odbûr vyslouÏil˘ch

v˘robkÛ. V praxi tedy kolektivní systém napfií-

klad dotuje sbûrn˘ dvÛr, kter˘ od lidí odebírá

vyslouÏilé spotfiebiãe, poskytuje speciální kon-

tejnery nebo pomÛÏe s osvûtou vefiejnosti.

Kolektivní systém se také stará o to, aby byly

sebrané v˘robky ekologicky vyuÏity, tj. uzaví-

rá smlouvy se zpracovateli elektro‰rotu, aby

v˘robní postupy a jejich efektivita odpovídaly

poÏadavkÛm zákona. 

Zpracovatelé
Zpracováním elektroodpadu se v âR zab˘vá

fiada firem. JiÏ nûkolik let fungují dílny, kde

jsou spotfiebiãe rozmontovávány. Vût‰inou jde

o tzv. chránûné dílny, kde pracují lidé se sníÏe-

nou pracovní schopností. Dílna  tak funguje

dvakrát: jednak získává suroviny z odpadu,

jednak dává náplÀ a zamûstnání lidem, ktefií by

ho jinak hledali tûÏko. Linku na zpracování

elektroodpadu provozuje napfiíklad spoleãnost

ODAS ve Îìáru nad Sázavou. 

Co trápí recyklátory
Pfii recyklaci star˘ch elektrospotfiebiãÛ nará-

PROBLEMATIKA ODPADÒ

Ruãní tfiídûní elektroodpadu

Seriál o tfiídûní a recyklaci
odpadÛ 
7. díl: Tentokrát o elektroodpadu
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Ïejí zpracovatelé na jeden problém, a to je

»vylupování« obchodnû zajímav˘ch materiálÛ.

Velmi ãasto se k nim dostane spotfiebiã, z nûhoÏ

uÏ nûjak˘ kutil vyjmul v‰e, co má nûjakou

cenu. Na nûkter˘ch sbûrn˘ch dvorech se

dokonce stává, Ïe tam „nûkdo“ chodí posbírané

spotfiebiãe vykrádat v noci, kdy je dvÛr bez

dozoru!

Pokud  jsou z pfiístrojÛ demontovány  nûkte-

ré ãásti pfiímo v domácnosti, v servisu nebo

napfiíklad na sbûrném dvofie, pak prÛmyslová

recyklace elektroodpadu ztrácí svÛj smysl.

KaÏd˘ zpracovatel je povinen dosahovat pro-

centa recyklace elektroodpadu (tj. ze spotfiebiãe

je povinen získat urãité procento materiálÛ

k dal‰ímu vyuÏití).  Pokud jsou do dílen dová-

Ïeny napfiíklad jiÏ demontované elektroodpady,

nemají zpracovatelé moÏnost kvóty splnit. 

Pokud tedy budete odváÏet jak˘koliv star˘

spotfiebiã do sbûrného dvora (nebo kamkoliv

jinam) k recyklaci, dohlédnûte, aby byl úpln˘.

Sice moÏná nefunkãní, ale úpln˘. A nenechá-

vejte starou televizi pfied vraty sbûrného dvora

jen proto, Ïe mûli zrovna zavfieno. Zajistíte tak

jejich recyklaci. 

- HUH - 

PROBLEMATIKA ODPADÒ

Zásoba televizí pfied zpracováním

Den otevřených dveří 

Dne 2. 6. 2007 od 11.00 do 19.00 hodin proběhne  

ochutnávka vín spojená s grilováním na známé adrese 

U Nádržky 1, Psáry

Vstupné 100 Kč

Všechny srdečně zveme!!!

Neubauer & syn spol. s r. o.

jemná vína a lihoviny
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Obvodní oddělení, Jílové
Dnes nás v Psárském zpravodaji infor-

muje nejen vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR  v Jílovém nadporučík Bc. Radek
Filip, ale také jeho zástupce nadporučík Bc.
Petr Kůstka. Blíží se teplé období, cyklisté
vytáhnou kola…?

PfiestoÏe zimní sezona skonãila, vloupání do
rekreaãních chat nevymizela. Snad s pfiícho-
dem tepl˘ch dní a pravideln˘ch chatafisk˘ch
víkendÛ, ale i stál˘ch seniorÛ, ktefií na zahrád-
kách tráví letní mûsíce, dojde ke sníÏení kráde-
Ïí a vloupání do chat. I kdyÏ – kdo ví?

Od ledna 2007 do února 2007
u bylo v Psárech a Dolních Jirãanech celkovû

spácháno:
u 8 vloupání do rekreaãních chat, t˘kají se

vesmûs osady Ke Kukaláku  a osady Na
Vysoké

u vloupání do Obecního úfiadu v Psárech
u 2x  byla zji‰tûna jízda bez fiidiãského opráv-

nûní 
u 1x zadrÏen pachatel Tâ OhroÏení pod vli-

vem návykové látky, kterého se dopustil
jako fiidiã motorového vozidla, které fiídil po
poÏití alkoholu

u 3x bylo provedeno vloupání do rodinného
domu

u 1x bylo nalezeno odcizené vozidlo (v Psá-
rech)

Setkání starostÛ 
s vedením OOP PâR v Jílovém se uskuteã-

nilo 22. bfiezna t.r. Byli pozváni v‰ichni staro-
stové spadající do pÛsobnosti Obvodního oddû-
lení PâR Jílové.

Cyklisté a fiidiãi, pozor!!!
Vzhledem k jarnímu období a oteplování se

zaãínají více v ulicích objevovat dûti, pozor na
nû, mnohdy jsou svojí hrou tak zanícené, Ïe
vstoupí do vozovky, aniÏ se rozhlédnou. Jsou
daleko více ohroÏeny neÏ dospûlí. NedokáÏou
odhadovat a pfiedvídat. Je vhodné, aby byly na
silnicích dobfie vidût, doporuãuje se pro nû
svûtlé obleãení. ·kolní bra‰na ãi boty s reflex-
ními doplÀky ãiní jejich cestu do ‰koly i zpût
bezpeãnûj‰í.

S rozmachem cyklistiky v tomto období
dochází rovnûÏ k váÏn˘m nehodám na silni-
cích, helma na kolo je povinná pro v‰echny
cyklisty do 18 let. Není na ‰kodu, kdyÏ ji budou
nosit i star‰í cyklisté, mnohdy se totiÏ dá pfiede-
jít váÏn˘m úrazÛm hlavy.

Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou
nezbytné pro zaruãení dobré viditelnosti.
Povinné je vybavení pfiední bílou odrazkou,
zadní ãervenou odrazkou a oranÏov˘mi odraz-
kami na pedálech a v paprscích kol (mohou b˘t
doplnûny reflexními prouÏky na botách a odû-
vu). Za sníÏené viditelnosti musí b˘t kolo
vybaveno rovnûÏ svûtlometem svítícím bíl˘m
svûtlem vpfiedu a stál˘m nebo blikajícím ãerve-
n˘m svûtlem vzadu.

Pamatujte!!! Reflexní doplÀky v kaÏdém
pfiípadû zvy‰ují bezpeãnost cyklistÛ na silni-
cích. Ve veãerních hodinách se mÛÏe hodit
i reflexní vesta.

POLICIE âR

Důležitá telefonní čísla:
Policie âR 158    

Mûstská policie 156    

Hasiãi 150    

Zdravotní záchranná sluÏba 155    

Policie - Obvodní oddûlení v Jílovém

241 950 476    

Inspektorát pro zbranû, stfielivo, 

v˘bu‰niny a drogy v KfiiÏíkovû ulici

v Praze 974 881 300

Upozorňujeme, že jízda bez
řidičského oprávnění, ale i pod
vlivem alkoholu je od 1. 7.
2006 trestným činem.
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech
a v Dolních Jirčanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá životní jubilea. Chce-
te-li, aby byla redakce přítomna u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme. 

Blahopřání – jubilanti
Přejeme březnovým, dubnovým a květnovým jubilantům:

Březen
*   Josef  Reitinger  oslavil osmdesátiny.
*    Libuše Hlaváčková oslavila sedmdesátiny.

*     František Machač oslavil pětasedmdesátiny.
Duben

*  Jaroslav Davídek slaví pětasedmdesátiny.
*  Miiroslav Šafařík slaví rovněž pětasedmdesátiny.
* Josef Mlejnek oslaví pětasedmdesátiny.
*  Jarmila Haavlíčková oslaví pětasedmdesátiny.
*  Jiří Čermák oslaví sedmdesátiny.
Květen
*  František Zamrazil ooslaví sedmdesátiny.
* Antonie Víchová oslaví pětasedmdesátiny.
*  Otilie Zemanová oslaví devadesáté  narozeniny.

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme pěknou oslavu v kruhu jejich nejbližších
a do dalšíchh let hodně zdraví i štěstí.

Obecní úřad v Psárech,
za redakci  Monika Kábová

Kam za kulturou 
Regionální muzeum v Jílo-
vém u Prahy je otevfieno den-
nû mimo pondûlí (pokud není
svátkem): leden-kvûten od 9-
12 a 13-16 hodin, ãerven-
srpen od 9-17 hodin, záfií-pro-
sinec od 9-12 a 13-16 hodin.
Vstupné: základní 30 Kã, sní-
Ïené 15 Kã, rodinné 70 Kã. 

V˘stavy:
KELTOVÉ A STŘEDNÍ ČECHY
V̆ stava zahájila dal‰í sezonu, rok 2007. Tato
v˘stava je zapÛjãená z Regionálního muzea

v Kolínû. Nahlédneme do dávn˘ch ãasÛ a sezná-
míme se s tajemn˘m národem, jehoÏ v˘znam pro
evropskou civilizaci nemá v nejstar‰ích dûjinách
Evropy obdoby.

Další ročník Jílovské-
ho zpívání, v pořadí
už  jedenáctý, se
uskuteční v sobotu 2.
června. Proběhne
přehlídka dětských sborů  -  Jílovská soko-
lovna – 13.00 hodin a ženských a smíšených
sborů – kostel sv. Vojtěcha – 17.30 hodin.
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Dûtem
Milé děti, hádanky jsou tu opět pro vás.
Řešení najdete na straně 31.

Pro všechny máme hádanky, a tak si, miláč-
kové, namá-
hejte hlavin-
ky. A jdeme
na to!

1. Malá ãte-
náfika posla-
la do redakce
v˘kres  – Ve-
likonoce.

2. Vlnûní neboli paprsky, které vyzafiuje
slunce, naz˘váme elektromagnetické spekt-
rum. A víte, k ãemu slouÏí jeho jednotlivé
souãásti? a) rádiové vlny, b) mikrovlny, c)
infraãervené vlny, d) svûtelné paprsky, e) ult-
rafialové záfiení, f) rentgenové paprsky, g)
gama paprsky

3. Hledáme savce! (Tomuto  úkolu fiíkáme
skr˘vaãky).
A. Starej se, Karlíãku, o svého pejska.
B. O lopatu zakopl chlapec.
C. Chtiv˘ snob o brilianty pfii‰el.
D. Zvonek u na‰í chaty nezvoní.
E. Nedostatek krásy selce nevadí.

F. Umûlá pryskyfiice je rovnûÏ drahá.
G. Václav lkal nad sv˘m osudem.

Pro pokroãilé
vûkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho

vylu‰tûní v‰ak najdete aÏ v pfií‰tím  ãísle ãaso-

pisu.

Ve ‰kolce
KdyÏ byla v matefiské ‰kole doba „volné
zábavy“, pfiinesli si z police Va‰ek, Jirka,
Hanka a Maru‰ka celkem osm hraãek – byl
mezi nimi i pejsek – a kaÏd˘ z nich si jednu
nebo více z nich vybral ke hraní. Kromû
Maru‰ky nikdo nechtûl jeÏibabu. Hanka
sáhla po medvídkovi, Va‰ek si vzal vláãek.
Ten, kdo si zvolil stavebnici, uÏ nic jiného
nechtûl. Va‰ek si kromû kostek vzal je‰tû dvû
vûci. Kdo mûl leporelo, vybral si je‰tû jednu
hraãku. K jeÏibabû pfiibyl ka‰párek.
Co mûl Va‰ek? Co mûla Hanka?

¤e‰ení – Po pololetním vysvûdãení
(únor 2007)

Jirka Ha‰ek kvinta chemie
Luká‰ Vláãil kvarta matematika
Patrik Hovorka sexta fyzika
David ·ulc septima ãetba

…A NùCO PRO ZÁBAVU

MMájová veselice
se koná 12. května od 14
hodin na spodním náměstí
v Jílovém u Prahy, v případě
nepříznivého počasí v Jílovské
sokolovně. Vstupné 50 Kč,
k poslechu i tanci hraje
KRAJANKA (na obr.) Václava
Hlaváčka a BARÁČNÍCI.
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VÒNù KO¤ENÍ

Jak to tedy

s nov˘m kofiením –

pimentovníkem –

vlastnû bylo? Pfied-

pokládá se, Ïe první zprávy o novém kofiení

pfiivezl do Evropy Kry‰tof Kolumbus po návra-

tu z Ameriky. Lékafi v˘pravy Chajda uvidûl na

Závûtrn˘ch ostrovech v Mal˘ch Antilách u JiÏ-

ní Ameriky stromy neznámého kofiení, ale

nebyl jimi nad‰en.

Zato Juan Fernandeze, kter˘ z pfiíkazu krále

Filipa II. cestoval v letech 1571 aÏ 1577 po

Mexiku, tento strom zaujal. Nazval strom

nového kofiení „Piper tabasci“ asi proto, Ïe se

s ním setkal v mexickém státû Tabasco

a poznal, Ïe Aztékové toto kofiení pouÏívají

spolu s vanilkou ke kofienûní tekuté i tuhé

lahodné ãokolády.

PÛvodnû se sice toto kofiení povaÏovalo za

jakousi odrÛdu pepfie a bûhem let dostalo tolik

nejrÛznûj‰ích názvÛ, Ïe zÛstalo do dne‰ní doby

kofiením s nejvût‰ím poãtem pojmenování –

piment, v‰ehochuÈ, jamajsk˘ pepfi, v‰ekofiení,

aj.

A ná‰ ãesk˘ název? Pfiedpokládá se, Ïe nové

kofiení je pojmenováno podle toho, Ïe k nám

bylo dovezeno z Nového svûta, anebo protoÏe

bylo pro nás skuteãnû nové. Do Evropy se totiÏ

dostalo aÏ v 17. století.

Pimentovník prav˘
Je myrtovit˘ strom, podobá se trochu na‰í

jabloni, ale dosahuje aÏ desetimetrové v˘‰ky.

Botanicky je podobn˘ hfiebíãkovci. 

Pimentovník roste divoce v celé Stfiední

Americe, v severní ãásti tropické JiÏní Ameri-

ky a také na ostrovech dne‰ní Indonésie. A jak

jsme se uÏ zmínili, na Jamajce je kofiení nejlep-

‰í. Odtud se také dováÏí k nám.

Plody tohoto mohutného stromu jsou kulaté

bobule velikosti hrá‰ku, nedozrálé jsou zelené,

zráním nab˘vají nachovû ãervené barvy. Listy

jsou koÏovité a svou vÛní pfiipomínají hfiebíãek.

Strom kvete bûlav˘mi kvítky, bobulka je dvou-

pouzdrá a v kaÏdém pouzdfie je jedno semeno.

Vlastním kofiením jsou nedozrálé plody, které

se, je‰tû neÏ dozrají, ruãnû otrhávají a su‰í na

slunci. Právû pfii su‰ení získávají bobule svra‰-

tûl˘ povrch a charakteristické zabarvení. Doko-

nale usu‰ené se pak tfiídí podle velikosti.

V‰ehochuÈ 
Jisté je, Ïe jeden z názvÛ nového kofiení je

naprosto pfiíznaãn˘: v‰ehochuÈ. Svou chutí totiÏ

kofiení pfiipomíná souãasnû pepfi, hfiebíãek,

mu‰kátov˘ ofiech i skofiici.

A právû pro svoji v‰ehochuÈ je nové kofiení

s oblibou pouÏíváno v domácnostech. Je velmi

oblíbenou a kofienûnou pfiísadou do peãiva, pfii

konzervování masa, ryb, do marinád v‰eho dru-

hu, do polévek, omáãek, uzenin, masov˘ch

pa‰tik apod., kromû toho je sloÏkou mnoha

smûsí celého nebo mletého kofiení.

VyuÏívá se ho také v likérnictví, kde silnû

konkuruje hfiebíãku. A s mnoha aromatick˘mi

bylinami se ho pouÏívá k v˘robû likérÛ, napfií-

klad Benediktinky a Chartreusky.

Z listÛ se vyrábí éterick˘ olej pouÏívan˘

v kosmetice a pigmentové silice se zase vyuÏí-

vá ve voÀavkáfiství pfii v˘robû m˘dla.

KaÏdá dobrá hospodyÀka v‰ak ví, Ïe mezi

tzv. divoké kofiení patfií kromû pepfie a bobko-

vého listu právû ono povûstné voÀavé nové

kofiení. Text a foto: mk
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Nové kofiení
Bezesporu nejkvalitnější nové koření se rodí na Jamajce. Už před

staletími byly na severním pobřeží Jamaiky založeny první plantáže
pimentovníku. Jeho domovem však byla původně Amerika.
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ODPOVĚDI:

Odpovědi na hádanky ze str. 29 Sudoku

a)  slouÏí k poslouchání hudby a zpráv
b)  jsou vhodné k pfiípravû jídla
c)  reagují na nû nûktefií hadi
d) umoÏÀují pozorování okolního svûta
e) vnímají je vãely a mravenci
f) vyuÏívají se k fotografování skryt˘ch tûles
g) pomocí gama paprskÛ lze niãit baktérie obsaÏené v jídle

A) rejsek, B) plch, C) bobr, D) kuna, E) sysel, F) rys, G) vlk

K¤ÍÎOVKA

POZVÁNÍ

8 9 6 4 3 5 7 2 1

3 5 2 6 1 7 8 9 4

1 7 4 2 8 9 6 5 3

6 2 9 7 4 1 5 3 8

5 4 8 3 6 2 9 1 7

7 3 1 5 9 8 4 6 2

9 6 7 8 2 3 1 4 5

2 1 5 9 7 4 3 8 6

4 8 3 1 5 6 2 7 9

Nenechte si ujít  v˘jimeãn˘   koncert  italsk˘ch   interpretÛ!
Miriam Garagnani - klavír
Antonio Mostacci - violoncello
Na programu: 
Duo Bussotti Gran 
Beethoven: Sonate op. 102 n.2 
Conti Féminas: Della Sostanza dei sogni 
Debussy: Sonate 
Margola: Sonate 

ST¤EDA  2. kvûtna v 18.30 v sále  Kulturního centra Jílové u Prahy 
Vstupné  90.- / 60.- 
Rezervace  tel. 241 021 970, Mûstská knihovna 241 021 978, kicradnice@jilove.cz 

VzpomeÀme  na   hudebního  skladatele, 
ãestného  obãana  na‰eho  mûsta,  Mistra  Jana  Hanu‰e 
NEDùLE  6. kvûtna 
Pietní  akt  na  místním hfibitovû u rodinné  hrobky v 15 hodin. Koncert  v kostele  sv.
Vojtûcha  v 16.30  hodin.
Vystoupí  pûvecké  sdruÏení  LAETITIA , orchestr Pedagogické  fakulty UK Praha
a Jílovsk˘  pûveck˘  sbor.                                                                                 
Na  programu  skladby  Jana  Hanu‰e a ZdeÀka  Luká‰e. 

V E L I K O N O C E
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K¤ÍÎOVKA, SUDOKU

9 3 2

3 5 9 4

4 2 9 6

9 7 1 5

5 6 7

1 5 8 4

7 8 3 1

2 1 8 6

8 5 7

P¤ÍTEL
âLOVùKA

JMÉNO
PSA

CHLAPECKÉ
JMÉNO

P¤ED-
LOÎKA

SPORTOV.
ODVùTVÍ

P¤ED-
LOÎKA

SNÍÎEN¯
TÓN

FINAâNÍ
PODPORA

EVROPAN OBNA-
ÎOVAL

BUNDA
TEPLO
HRÁâ
KO·ÍKOVÉ

10

KARTA
2 TECHNICKÁ

PODPORA
OPZ ·PANùL.

ÚSUDEK
OZNAâENÍ
VOZIDEL

8

UPEVNIT
KOLEKTIV

TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ

âASOPIS

KAN.ZKRATKA
âÁSTI
P¤ÍSTAVÒ

MUZIKÁL
OCHUCO-
VADLO

ZN.POLOMùRU
NÁ¤EâIVù
KRTCI

ZN.
METRU

OPAKUJÍCÍ
SE
ZÁJMENO

5

OTEC
SMYSL
P¤EDLOÎKA

4 âIVA
NESOUHLAS

1

BÍLKOVINA
3 P¤EDLOÎKA

CHEM.ZN.
UHLÍKU

7 UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

POZNÁMKA
6 9 LENDLOVY

INICÁLY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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