SLOVO ÚVODEM
VáÏení a milí,
toto ãíslo vám pﬁijde do rukou o malinko dﬁíve, neÏ moÏná ãekáte. DÛvod je
zcela prost˘. V první polovinû listopadu se konají volby do krajského zastupitelstva a volby do Senátu Parlamentu âeské republiky. A koho si zvolíme, ten pak
bude rozhodovat, jak se budou z kraje uvolÀovat peníze pro dal‰í rozvoj na‰í obce.
Volby jsou pro nás tedy velmi dÛleÏité, nepodceÀujme je. KaÏd˘ z nás chce, aby se
ná‰ venkov stal pûkn˘, aby se nám zde dobﬁe bydlelo, abychom mûli hodnû zelenû,
ãisté ovzdu‰í, aby…, zkrátka máme ve sv˘ch rukou budoucí Ïivot v na‰í vesnici.
Ostatnû k tomuto tématu se v dne‰ním zpravodaji budeme vûnovat více, abyste svá
rozhodnutí umûli dobﬁe posoudit.
Nesmím opomenout upﬁesnit i mnoho stejn˘ch dotazÛ: místo otazníku nacházejícího se v pﬁede‰l˘ch ãíslech na titulní stranû ãasopisu je nyní umístûn znak na‰í
obce.
Budete-li dnes listovat zpravodajem, najdete zprávy ze zastupitelstva, dozvíte o nejãastûj‰ích chybách, které
se stávají pﬁi kontaktu se stavebním úﬁadem. JUDr. Josef Podlaha, pﬁedseda v˘boru územního plánování, vám
vysvûtlí pojem a ﬁe‰ení Plánu územního rozvoje.
PﬁestoÏe asi v‰ichni víte, jak˘m zpÛsobem na zimu „zajistit chatu", pár slov na toto ne pﬁíli‰ pûkné téma pﬁidá z Oddûlení Policie âR v Jílovém kpt. Josef SchÛt. Nepﬁijdete ani o kﬁíÏovku, ani o bylinky a hlavu si budete
zase namáhat s ﬁe‰ením logického problému. Také se vypravíte za kulturou. A co víc: manÏelé Líbalovi prozradí návod na zlatou svatbu.
Ráda bych opût vyzvala starousedlíky a pamûtníky k tomu, aby se se mnou zkontaktovali. Pomohli by i ostatním obãanÛm bydlícím v Psárech a Dolních Jirãanech nahlédnout do doby pﬁed nûkolika lety, jak se tenkrát Ïilo,
co veselého se pﬁihodilo - tﬁeba sousedovi.
Kdokoliv z obãanÛ, kdokoliv z politick˘ch stran má moÏnost kdykoliv vyprávût. ZdÛrazÀuji, Ïe ãasopis není
v Ïádném pﬁípadû politicky orientován. V‰ichni ãlenové redakãní rady, v‰ichni zastupitelé Psár a Dolních Jirãan
se jednoznaãnû shodují: ãasopis je vá‰, pro vás. A pokud nûkdo nûco pûkného vytvoﬁí, pomÛÏe „na svût" tﬁeba
krásné pﬁedzahrádce v obci bez nároku na odmûnu, pak bychom o nûm rozhodnû mûli v‰ichni vûdût. Nebo si
v‰ichni myslíme, Ïe se „kouzlí" jen a jen za peníze?
Nové chodníky zde rostou jak houby po de‰ti, k nim postupnû pﬁibude nové osvûtlení, vzniknou dal‰í vyznaãené pﬁechody pro chodce. V‰echno v‰ak nejde najednou, mûjme proto trpûlivost.
A tak jsme se zase vrátili na poãátek ãlánku: UÏ vím, koho budu volit?
Závûrem bych chtûla pﬁipomenout, Ïe v sobotu 9. ﬁíjna 2004 se na Obecním úﬁadu v Psárech konalo vítání
obãánkÛ. S pﬁevahou 10:6 vedli kluci pﬁed holãiãkami, ale ty se zase pﬁedvedly dokonale. Dominika s Kateﬁinou
totiÏ byla dvojãata. Tak co, pﬁátelé, kdo vlastnû vyhrál? Petﬁík, Adéla, Jan, Marek, Michal, Tereza, Jiﬁí, Hana,
Viktorie, Kry‰tof, Dominik, Marek, David nebo nejmlad‰í Ondﬁej? Pokud tûm maliãk˘m vytvoﬁíme krásn˘ pohodov˘ rodinn˘ Ïivost, zaruãenû vyhrají v‰ichni! ·estnáct „drobeãkÛ" uvedl místostarosta Mgr. Jan Vrba slovy:
„…Vítám vás v‰echny tuto ﬁíjnovou sobotu uprostﬁed podzimu. Podzim je obdobím, kdy pﬁíroda otevﬁela svÛj
roh hojnosti a obdarovává v‰echny sv˘mi plodnosti Ïití. Vy uÏ svÛj dar na oslavu Ïivota drÏíte ve svém náruãí –
va‰e dítû." Závûrem popﬁál babiãkám a dûdeãkÛm spoustu vesel˘ch chvil pﬁi hrách s vnouãaty.
Za sebe pﬁeji v‰em dûtem náruã plnou lásky po dobu jejich celého Ïivota. Na vítání obãánkÛ se podílelo ‰est
ãlenek Sboru pro obãanské záleÏitosti, v‰echny dûti byly zapsány v kronice, která je urãena jen mal˘m obãánkÛm a je pﬁekrásnû v˘tvarnû ﬁe‰ena. Vyfotografovala jsem kolem 75 obrázkÛ, ale v‰echny se do na‰eho ãasopisu nevejdou, a tak musím za sebe urãit, jaké fotografie umístit na 2. stranû obálky. Není to lehké, vûﬁte mi, vím,
Ïe v‰ichni se chcete pochlubit tím nejdraÏ‰ím, co máte. Napi‰te nám také, jak se vám vítání miminek líbilo.
VáÏení a milí, pﬁí‰tí ãíslo vyjde poãátkem pﬁí‰tího roku, ale s malou gratulací k vánoãnímu ãasu a nového
roku je‰tû pﬁijdeme.
Va‰e Monika Kábová

Zveme v‰echny obãany na pﬁedvolební setkání do Jesenice, kde se dozvíte, jak se bude ﬁe‰it dopravní
situace v na‰em blízkém okolí. Datum setkání je urãeno na 2. listopad 2004 od 17.30, probûhne ve
Spoleãenském centru Jesenice.
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ãernobíl˘
1550 Kã
880 Kã
550 Kã

Zastupitelstvo po projednání:
a) schvaluje :
● Dohodu o narovnání uzavﬁenou dne 2. 8. 2004
mezi Obcí Psáry, spoleãností CENTRAL
GROUP, a. s., spoleãností Spoleãnost pro rozvoj Horních Jirãan, s. r. o., a Mgr. Du‰anem
Kunovsk˘m
● znûní smlouvy o novaci závazku mezi Obcí
Psáry a Aquaconstavem, a. s.
● znûní kupní smlouvy na pozemek ã. 110/203
o v˘mûﬁe 318 m2 v k.ú. Dolní Jirãany od
Pﬁibylov˘ch
b) povûﬁuje:
● starostu J. Janatu podpisem Smlouvy o novaci
závazku s Aquaconstavem
● starostu J. Janatu podpisem kupní smlouvy na
poz. ã. 110/203 k. ú. Dolní Jirãany od
Pﬁibylov˘ch
starosta
Ing. Jiﬁí Janata
místostarosta
místostarosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek Mgr. Jan Vrba
Usnesení ã. 10/2004
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 13. záﬁí 2004 v 18:00 hodin na
Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44 Psáry

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník)
Formát
A5 –
1/2 A5 –
1/4 A5 –

Usnesení ã. 9/2004
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 30. srpna 2004 v 18:00 hodin na
Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44 Psáry

barevn˘
3850 Kã
2200 Kã
1500 Kã

330 Kã
830 Kã
3krát
– 10 %
vícekrát – 15 %
Mgr. Monika Kábová
tel./fax: 281 862 468, e-mail: mfkaba@post.cz,
mobil: 606 310 655

Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vûdomí:
● zprávu starosty ing. Jiﬁího Janaty o plnûní
usnesení z 8. a 9. zasedání zastupitelstva
v roce 2004
● informaci starosty o jednáních se SFÎP, FÚ
Praha-západ vzhledem k ﬁe‰ení zadluÏenosti
obce
● informaci o dopisu starosty zaslaném hejtmanu
P. Bendlovi pro pokus Kraje projednat souborné stanovisko k ÚP VÚC Bene‰ovska bez
vypoﬁádání námitek obce, o plánované schÛzce sdruÏení obcí Klid a o prÛbûhu zmûny
územního plánu obce
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b) schvaluje:
uzavﬁení smlouvy o dílo s Josefem Hriagyelem
na rekonstrukci prostor v ãp. 13 pro potﬁeby
‰koly
● pﬁijetí dotace ve v˘‰i 180 000 Kã z programu
Obnovy venkova (ze Stﬁedoãeského kraje) pro
‰kolu a povûﬁuje Mgr. Vrbu dojednáním pouÏití této dotace na rekonstrukci prostor v ãp. 13
na uãebnu pro Z·
● znûní smlouvy o spolupráci s panem Olmerem,
pokud bude ve smlouvû zakotvena úhrada 1.
ãásti pﬁíspûvku na rozvoj infrastruktury do 30
dnÛ od nabytí právní moci ÚR na dûlení
pozemkÛ a za podmínky dodrÏení velikosti
dûlen˘ch pozemkÛ minimálnû 1000 m2 bez
moÏnosti dal‰ího dûlení
● znûní smlouvy mezi obcí a vlastníky bytÛ
v nástavbách na ·tûdﬁíku o dodávce pitné
vody
● znûní kupní smlouvy na pozemky 577/1
o v˘mûﬁe 1965 m2, parc. ã. 90/5 o v˘mûﬁe 353
m2 a parc. ã. 621/5 o v˘mûﬁe 2603 m2 k.ú.
Dolní Jirãany od pana Jemelky, podepsané 18.
3. 2001 (ve smlouvû byla chybnû uvedena
v˘mûra pozemku 621/5 3525 m2)
● na základû v˘zvy Katastrálního úﬁadu pro
Stﬁedoãesk˘ kraj prodej pozemku ã. 141/30
o v˘mûﬁe 487 m2 a st. p. ã. 591 o v˘mûﬁe
18 m2 k. ú. Dolní Jirãany podle uzavﬁené
smlouvy z 17. 11. 1999 uzavﬁené mezi obcí
a Annou Cavallotti
● sloÏení pracovní skupiny pro pﬁípravu privatizace bytovek na ·tûdﬁíku (Janata, Valá‰ková,
Bek, ·imková, Kubalo‰ová, Odstrãil, Novák)
● krátkodob˘ pronájem budovy ãp. 43 (b˘valého
kadeﬁnictví) v Dolních Jirãanech Mgr. Janu
Vrbovi od záﬁí 2004 do bﬁezna 2005 pro kanceláﬁské úãely za cenu 5000 Kã / rok, tj.
416 Kã / mûsíãnû
● nákup a instalaci 5 odpadkov˘ch ko‰Û na psí
exkrementy podél novû budovan˘ch chodníkÛ
● nákup a instalaci oznaãení parkovacích stání
pﬁed OÚ
● proplacení faktur podle pﬁiloÏeného seznamu.
c) ru‰í:
● naﬁízení obce Psáry – naﬁízení ã. 2/2004 o stavební uzávûﬁe
●
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ZE ZASTUPITELSTVA
d) souhlasí:
s roz‰íﬁením projektu na veﬁejné osvûtlení
o dal‰ích 6 ks svítidel
e) nesouhlasí:
● s udûlením souhlasu paní Dolanské na vybudování vodovodní pﬁípojky v ulici Sluneãná, ani
DláÏdûná z dÛvodu souãasného nedostateãného tlaku v hlavním ﬁadu
f) povûﬁuje:
● pracovní skupinu pro pﬁípravu privatizace bytovek na ·tûdﬁíku rozpracováním základních pravidel a pﬁípravou podkladÛ pro banku a odbornou firmu, která bude na privatizaci najata
● starostu ing. Jiﬁího Janatu podpisem smlouvy
o dílo s Josefem Hriagyelem na rekonstrukci
prostor v ãp. 13 pro potﬁeby ‰koly
● starostu ing. Jiﬁího Janatu podpisem smlouvy
o pﬁidûlení dotace programu Obnovy venkova
(ze Stﬁedoãeského kraje) pro ‰kolu ve v˘‰i
180 000 Kã
● starostu ing. Jiﬁího Janatu podpisem smlouvy
o spolupráci s panem Olmerem za podmínek
uveden˘ch v˘‰e
● místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka v˘bûrem a dojednáním podmínek nákupu nové multikáry pro potﬁeby obce
● tajemnici Lucii Kubalo‰ovou zaji‰tûním podkladÛ
pro vklad pozemkÛ 577/1 o v˘mûﬁe 1965 m2,
parc. ã. 90/5 o v˘mûﬁe 353 m2 a parc. ã. 621/5
o v˘mûﬁe 2603 m2 k.ú. Dolní Jirãany do Katastru
nemovitostí, na základû kupní smlouvy
● tajemnici Lucii Kubalo‰ovou a J. Tesaﬁe pﬁípravou nájemní smlouvy na byt v ãp. 137
● tajemnici Lucii Kubalo‰ovou provûﬁením vyuÏití mandlu v hasiãské zbrojnici
● místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka organizací v˘stavby nové ãekárny u autobusové
zastávky v ulici Psárská
● tajemnici Lucii Kubalo‰ovou pﬁípravou a podpisem dopisu Policii âR, odd. Jílové, s upozornûním na nárÛst vandalismu v obci
● místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka zaji‰tûním sestﬁihání Ïivého plotu kolem ‰kolky
zamûstnanci OÚ
●

starosta
Ing. Jiﬁí Janata
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místostarosta
Mgr. Jan Vrba

ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 11/2004
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 11. ﬁíjna 2004 v 18:00 hodin
na Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44 Psáry
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vûûdomí:
● zprávu starosty J. Janaty o plnûní usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva v roce 2004.
● informaci starosty o jednáních se SFÎP,
o v˘sledcích pﬁípravy privatizace bytÛ ·tûdﬁík,
o jednáních s bankami o moÏnostech úvûru
pro obec
● informaci místostarosty V. Kadeﬁábka o v˘stavbû a dokonãení chodníkÛ, o v˘stavbû vodojemu
● informaci tajemnice L. Kubalo‰ové o pﬁestavbû
prostor v ãp. 13 pro potﬁeby ‰koly
● informaci tajemnice L. Kubalo‰ové o plánovaném odvozu velkoobjemového odpadu v listopadu 2004
● informaci tajemnice L. Kubalo‰ové o pﬁipomínkách Krajského úﬁadu ke schválen˘m vyhlá‰kám
b) schvaluje:
● zámûr privatizovat bytové jednotky v domech
ãp. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 k.ú.
Dolní Jirãany, sídli‰tû ·tûdﬁík, stávajícím
nájemníkÛm za cenu 3000 Kã za 1 m2 + náklady na realizaci topení. Cena 3.000 Kã / 1m2
zahrnuje podíl na pozemku, spoleãn˘ch prostorách a náklady spojené s privatizací.
Náklady na poﬁízení topení prokazatelnû vloÏené nájemníky budou zapoãteny, taktéÏ
budou uznány náklady prokazatelnû vloÏené
jako záloha na privatizaci. Cena za 1m2 sklepních prostor je 800 Kã.
● pﬁijetí úvûru ve v˘‰i 10 000 000 Kã na úãel privatizace bytovek na ·tûdﬁíku na dobu 10 let od
pﬁijetí úvûru od bankovního domu, pﬁípadné
zaji‰tûní bude schváleno samostatnû.
● druhou a tﬁetí úpravu rozpoãtu obce pro rok
2004.
● zaslat Okresnímu soudu pro Prahu-západ
v˘povûdi nájmu bytu dle § 710 obã. zák.
a návrhy na zahájení ﬁízení o pﬁivolení k v˘povûdi bytu dle § 711 obã. zák. u sedmi nájem-

ních bytÛ na sídli‰ti ·tûdﬁík. Jejich seznam je
uveden v zápisu.
● pﬁipojení Obce Psáry ke SdruÏení proti omezování samosprávy (v˘stavba dálnic a rychlostních komunikací, stavební zákon)
● vûcná bﬁemena pro âesk˘ Telecom – pozemky ã. 465/84, 465/56, 465/66 DJ
● vûcná bﬁemena pro STE (kNN) – ul. PraÏská
p.ã. 93/6, 93/5, 93/1 DJ
● roz‰íﬁení projektu vodovodních ﬁadÛ zpracovávaného p. Pytelkou o projekt pro stavební
povolení na STL plynovod
● pracovní skupinu pro pﬁípravu ﬁe‰ení lokality
U Studny ve sloÏení J. Vrba, B. Sajler, P.
Havran, J. Krejãí, J. Janata, Novák
● instalaci otoãné kamery na Jednotu v Dolních
Jirãanech k monitorování dûtského hﬁi‰tû
a kontejnerÛ za cenu 50 000 Kã
● název ulice ZELENÁ na poz. ã. 343/35 v k. ú.
Dolní Jirãany
● vyplatit za mûsíc ﬁíjen 2004 odmûnu v‰em
zamûstnancÛm úﬁadu a uvolnûnému zastupiteli ve v˘‰i, která odpovídá 50 % jejich mûsíãní
mzdy, tak jak bylo plánováno v pÛvodním rozpoãtu
● nákup 4 sad kontejnerÛ na separovan˘ odpad
● vzhled obecního znaku v pﬁedloÏené podobû
● schvaluje proplacení faktur dle pﬁiloÏeného
seznamu
c) souhlasí:
● s rozpoãtov˘m v˘hledem obce na léta 2005 aÏ
2015 vypracovan˘m starostou J. Janatou
● se znûním dopisu starostÛ devíti obcí vãetnû
Psáry ministru Ïivotního prostﬁedí p. Liboru
Ambrozkovi. Dopis poÏaduje pﬁe‰etﬁit stanovisko MÎP âR k dálnici D3 z hlediska moÏného
stﬁetu zájmu.
● se zpoplatnûním inzerce politick˘ch stran
v Psárském zpravodaji pﬁed volbami do krajského zastupitelstva v cenû 1000 Kã za stránku
● s pouÏitím projektové dokumentace zpracovávané p. Pytelkou pro potﬁeby p. Dolanské –
v˘stavba vodovodního ﬁadu a plynovodu v ulici DláÏdûná a zﬁízením hlavního vodovodního
ﬁadu v dimenzi DN 90 na náklady p. Dolanské
s podmínkou bezplatného pﬁedání obci po
kolaudaci.
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●

s právním zastupováním obce advokátní kanceláﬁí – Hornová, Hrudka, ¤íha pﬁi ﬁe‰ení sporÛ v lokalitû „U Studny“
d) nesouhlasí:
● se zmûnou uÏívání chat ã.e. 27 k.ú. Dolní
Jirãany a 480 k.ú. Psáry pro trvalé bydlení (p.
Klimenda, p. Hu‰ák)
e) povûﬁuje:
● starostu J. Janatu jednáním s bankovními
domy o moÏnostech úvûru na privatizaci bytov˘ch jednotek na sídli‰ti ·tûdﬁík
● pracovní skupinu pro privatizaci ·tûdﬁíku projednáním moÏnosti podat v˘povûdi dal‰ím
nájemníkÛm poru‰ujícím nájemní smlouvy
(neplacení nájemného)
● starostu J. Janatu pﬁípravou a zasláním Ïádosti Nadaci 3. tisíciletí o finanãní pﬁíspûvek na rok
2005
● tajemnici L. Kubalo‰ovou pﬁípravou zmûny
nûkter˘ch vyhlá‰ek dle pﬁipomínek Krajského
úﬁadu
● tajemnici L. Kubalo‰ovou podávat odvolání
proti stavebním a územním rozhodnutím za
Obec Psáry na základû jednání stavebního
v˘boru a v˘boru územního plánování
● místostarostu V. Kadeﬁábka prodejem kontejnerÛ v b˘valém ZD do sbûrn˘ch surovin
● místostarostu J. Vrbu nákupem kontejnerÛ na
separovan˘ odpad
● místostarostu V. Kadeﬁábka zaji‰tûním poji‰tûní nov˘ch prostor v ãp. 13 – uãebna a druÏina
● místostarostu J. Vrbu nákupem otoãné kamery
na Jednotu v Dolních Jirãanech
● místostarostu J. Vrbu získáním podkladÛ
k obecnímu znaku a jejich zaslání Poslanecké
snûmovnû âR ke schválení
● místostarostu V. Kadeﬁábka a V. Nováka pﬁípravou podkladÛ pro závûreãné vyhodnocení
akce „plynofikace" a „kanalizace" pro Státní
fond Ïivotního prostﬁedí
● místostarostu V. Kadeﬁábka a tajemnici L.
Kubalo‰ovou fakturováním pokut spol.
Rumpold za kaÏdé nevyvezení kontejnerÛ ve
sjednaném termínu
starosta
Ing. Jiﬁí Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba
PSÁRSK¯

LISTOPAD 2004

LISTOPAD 2004

ZPRAVODAJ

5

SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Pár dobr˘ch dÛvodÛ, proã ke krajsk˘m

volbám pﬁece jenom jít

VáÏení spoluobãané,
toto ãíslo vychází tûsnû pﬁed krajsk˘mi
volbami a dostává se mimoﬁádnû nejen do
rukou ãtenáﬁÛ ze sousední Libﬁe. S okolními
starosty jsme se totiÏ dohodli a zeptali se
v‰ech patnácti volebních uskupení kandidujících do krajského zastupitelstva na nejvypjatûj‰í téma celého regionu, na dopravu.
Zajímalo nás povûdomí stran o kritické
dopravní situaci na Jesenicku a Jílovsku i to,
jak ji navrhují ﬁe‰it, vãetnû jednoznaãného
postoje k dálnici D3. Odpovûdi si díky koordinaci akce mÛÏeme pﬁeãíst nejen v Psárech
a Libﬁi, ale i u sousedÛ v Jesenici a Jílovém.
·okující v˘sledek této pﬁedvolební ankety
shrnuje ãlánek „Va‰e problémy nás nezajímají…“. Tﬁináct z patnácti (!) osloven˘ch
stran nám v‰em více neÏ deseti tisícÛm
potenciálních voliãÛ jasnû vzkazuje: „Va‰e
problémy nám jsou zcela ukradené.“
Nenamáhaly se totiÏ vÛbec odpovûdût. Mezi
nimi jsou bohuÏel i v‰echny ãtyﬁi politické
subjekty zastoupené v souãasném krajském
zastupitelstvu. Vás to moÏná pﬁekvapí, nás
starosty ne. Pﬁesnû to odpovídá na‰im dosavadním zku‰enostem s krajsk˘m zastupitelstvem, pokud jsme se snaÏili vést o tûchto
problémech vûcnou diskusi. Nedávn˘ pokus
stﬁedoãesk˘ch zastupitelÛ na svém posledním zasedání pﬁed koncem funkãního období
pﬁijmout klíãové rozhodnutí o problematickém
vedení dálnice D3, aniÏ by byly vypoﬁádány
námitky na‰ich obcí, je toho v˘mluvn˘m
dokladem. Více o tom si pﬁeãtûte ve zprávû
„Jak obec konkrétnû prosazuje rozhodnutí
obãanÛ v referendu o dálnici D3?"

bám nadpoloviãní vût‰ina, tak jak se to podaﬁilo pﬁi jarním referendu o D3 v Psárech. Díky
volební matematice bude ná‰ hlas ve volebních v˘sledcích „sly‰en" s dvojnásobnou, trojnásobnou silou oproti hlasu obcí s prÛmûrnou úãastí.
Tyto volby tedy budou pro mûsta a obce
praÏského jiÏního regionu jak˘msi dal‰ím
referendem o tom, jak má b˘t ﬁe‰ena kolabující doprava smûrem do Prahy. Vût‰ina z nás
je s ní kaÏdodennû konfrontována pﬁímo na
silnicích cestou do zamûstnání, aÈ uÏ jezdíme
vlastním automobilem nebo autobusy pﬁímûstské dopravy. Analyzoval jsem si pﬁíãiny
této situace a v˘sledek vãetnû pﬁedstav
o ﬁe‰ení si mÛÏete pﬁeãíst ve ãlánku „(Nejen
dopravní) potíÏe rÛstu…“. Na‰e volání
o obrovsk˘ch promûnách regionu ke zkostnatûl˘m strukturám státní správy i samosprávy
je‰tû dlouho nedorazí. Daleko úãinnûj‰í jsou
bohuÏel zatím lobbisté prosazující partikulární
zájmy jednotlivcÛ a zájmov˘ch skupin. Zajímá
je jediné – postavit dálnici D3 v celé délce
i ‰íﬁce a v co moÏná nejdraÏ‰í variantû. Bez
ohledu na to, Ïe proto povede nesmyslnû
a ne‰etrnû zcela novou stopou pﬁírodnû hodnotnou krajinou. Bez ohledu na to, Ïe otevﬁe
dveﬁe masivnímu nárÛstu tranzitní kamionové
dopravy pﬁes na‰i republiku, pﬁes
Stﬁedoãesk˘ kraj a bohuÏel i kolem na‰ich
obcí. Bez ohledu na to, Ïe toto ﬁe‰ení pﬁivodí
úplné zhroucení kolabující regionální dopravy.
AÏ kolaps nastane, budou se navrhovat dal‰í
„ﬁe‰ení" a bude moÏno tahat ze státní kasy
dal‰í obrovské peníze pro stejné firmy. Po
celou dobu „napravování" v‰ak na nefungující dopravu budeme doplácet my. To víte, lobbisté pracují nepﬁetrÏitû, voliãi dostanou ‰anci
jen jednou za ãtyﬁi roky. A to právû teì.

Nenechte se odradit a pﬁijìte volit
Prvním odstavcem jsem vás asi dokonale

6

odradil, abyste ke krajsk˘m volbám vÛbec
chodili. Navíc Kraj je ne‰Èastnû obnovená
struktura, pﬁíli‰ velká a vzdálená na to, aby ji
ﬁadov˘ obãan mohl „prohlédnout" a pﬁímo
kontrolovat, ale pﬁíli‰ malá a nev˘znamná na
to, aby byl krajsk˘ zastupitelsk˘ sbor sledován celostátními médii. Vût‰ina lidí asi ani
pﬁesnû neví, co Kraj vlastnû dûlá a o ãem
rozhoduje. V prvních volbách do krajského
zastupitelstva v roce 2000 pﬁi‰lo k urnám ve
Stﬁedoãeském kraji necel˘ch 33 % oprávnûn˘ch voliãÛ a je‰tû slab‰í to bylo u nás.
V Psárech pﬁi‰lo 24 % a v Libﬁi dokonce jen
23 % oprávnûn˘ch voliãÛ. UváÏíme-li v‰eobecn˘ úpadek ochoty lidí chodit k volbám do
ãehokoliv, obávám se, Ïe letos ve
Stﬁedoãeském kraji poklesne volební úãast
o dobr˘ch deset procent. JenÏe…
Krajské zastupitelstvo bude ustaveno
v plném poãtu, i kdyby volební úãast byla
sebeniÏ‰í. Pﬁitom Kraj rozhoduje o vûcech,
které jsou pro nás zcela zásadní. Kraj ﬁídí
transfer velké ãásti dotací z fondÛ EU na
obce, organizuje údrÏbu i v˘stavbu silnic 2.
a 3. tﬁídy, plnû ﬁídí stﬁední a nepﬁímo
i základní ‰kolství. Snad nejdÛleÏitûj‰í je pro
nás územnû plánovací ãinnost Kraje. Právû
krajské zastupitelstvo vze‰lé z tûchto voleb
bude schvalovat „Územní plán velkého
územního celku PraÏsk˘ region". Rozhodne
tak nejen o celkové dopravní koncepci regionu na dlouhá léta dopﬁedu, ale hlavnû o variantû dálnice D3. To jsou snad dost zásadní
dÛvody k tomu, abychom v‰ichni cestu do
volebních
místností
urãitû
váÏili!
Pravdûpodobnû nízká volební úãast v rámci
Kraje je naopak skvûlou pﬁíleÏitostí prosadit
ná‰ názor daleko v˘raznûji, neÏ odpovídá
velikosti na‰ich obcí. Staãí, pﬁijde-li nás k vol-
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Máme spoleãné zájmy,
spoleãnû je prosazujme
Koordinujeme s okolními obcemi dal‰í
postup, abychom zviditelnili ná‰ hlavní regionální problém. Usilujeme o vûcnou diskusi se
v‰emi politick˘mi stranami, které jsou k tomu
ochotné. Zatím se to v‰ak podaﬁilo jen
u dvou uskupení, zatím alternativních (symbolicky si pro volby obû vylosovala ãísla
obsahující v˘hradnû dvojky), která zareagovala na na‰i pﬁedvolební anketu. Na kandidátkách tûchto uskupení naleznete i na‰e
jména – starostek, starostÛ i dal‰ích osobností z okolí, vût‰inou jako bezpartijních.
Máme totiÏ za to, Ïe by bylo nejúãinnûj‰í prosadit do krajského zastupitelstva osoby
z regionu, které tam budou nezkreslenû tlumoãit nejen dopravní problémy praÏského jiÏního regionu a obhajovat regionální hledisko.
Samozﬁejmû si uvûdomujeme, Ïe bude nutno
najít pﬁitom spoleãnou ﬁeã s alespoÀ nûkterou
z mocn˘ch stran. Snad to jako starostové,
domlouvající dennû spoustu jin˘ch vûcí,
dokáÏeme. Oceníme iniciativu kteréhokoliv
z vás ãtenáﬁÛ, kteﬁí nám mohou napomoci
mûnit pohled na vûc uvnitﬁ kterékoliv z velk˘ch stran a otevírat postupnû cestu k vûcné
diskusi o problému.
Se starostkami a starosty z okolí (Psáry,
Libeﬁ, Jesenice, Jílové, Sulice) vás v‰echny
zveme na velkou pﬁedvolební diskusi hlavnû
o dopravû, která se koná 2. listopadu ve
Spoleãenském centru v Jesenici od 17.30.
Budou pﬁizváni odborníci z oblasti dopravy
a územního plánování, vãetnû hlavních podporovatelÛ dálnice D3.
Závûrem se obracím na obãany Libﬁe, kteﬁí budou souãasnû s krajsk˘mi volbami
v referendu rozhodovat o vedení dálnice D3
PSÁRSK¯
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územím va‰í obce. Zákony jsou bohuÏel
daleko tvrd‰í k prostﬁedkÛm pﬁímé demokracie neÏ k demokracii zastupitelské. Zatímco
krajsk˘m zastupitelÛm bude ke zvolení a rozhodování postaãovat tﬁeba i nûkolikaprocentní volební úãast, pﬁímé rozhodnutí obãanÛ
v referendu se stává platn˘m jen pﬁi nadpoloviãní úãasti v‰ech oprávnûn˘ch osob.
Myslete na to. Z psárské zku‰enosti víme,
Ïe právû dosáhnout tohoto kritéria platnosti

INZERCE
je nejtûÏ‰í. Na‰e jarní referendum platné
bylo, av‰ak kdyby pﬁi‰lo o dvanáct obãanÛ
ménû, nic by nepomohlo, Ïe devadesát procent úãastníkÛ hlasovalo proti dálnici D3.
VyuÏijte své jedineãné pﬁíleÏitosti vyjádﬁit se
pﬁímo ke klíãové otázce pro dal‰í rozvoj va‰í
obce a pﬁijìte rozhodnout. Dejte ‰anci sami
sobû.
starosta Obce Psáry
Ing. Jiﬁí Janata, CSc.

VáÏení obãané Libﬁe a Libnû,
není na tom nic divného, Ïe dostáváte do
rukou Psársk˘ zpravodaj. Mnozí se vzájemnû znáte a nav‰tûvujete se z jedné vesnice
do druhé. Jak jistû v‰ichni víte, starostové
blízkého regionu se snaÏí spolupracovat,
a to pﬁedev‰ím proto, aby spoleãnû zajistili
zru‰ení nejhor‰í a nejdraÏ‰í varianty D3 pﬁes
na‰e obce.
Pﬁedev‰ím bych chtûl vyzvat v‰echny
na‰e obãany, aby se dostavili k referendu
o dálnici, které se uskuteãní v listopadu spoleãnû s volbami do krajského zastupitelstva.
Neradi bychom, aby u nás v Libﬁi a Libni
dopadlo referendum jako v Jílovém, kde byla
úãast na referendu nízká, a tím dali obãané
souhlas k v˘stavbû dálnice D3, pﬁestoÏe s ní
nesouhlasili. Podle zákona je potﬁeba úãasti
50 % obãanÛ.
Na‰e vesnice jsou dvû: Libeﬁ a LibeÀ,
máme zhruba 600 obãanÛ, kteﬁí jsou oprávnûní volit. Tím je jasné, Ïe minimálnû 300
obãanÛ by se k volbám a referendu mûlo
dostavit, a to obãanÛ trvale bydlících..
NepodceÀujte to prosím. PakliÏe nepÛjdete
k volbám a k referendu, nezískáme nad
50 % hlasÛ proti v˘stavbû dálnice D3. Nelze
jenom ﬁíci, Ïe s dálnicí nesouhlasíte, musíte
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pﬁijít k referendu a sami za sebe hlasovat.
Odstra‰ujícím pﬁíkladem by nám mûlo b˘t
právû blízké Jílové, ale napﬁíklad i Brno.
Varianta, s názvem „západní“, velmi drahá varianta hrazená státem rozﬁízne na‰e
vesnice, vzniknou tu dva mosty, rozdûlíme
se a okolní obce nadobro ztratí svÛj kolorit.
Krajina se zmûní, pﬁíroda zhor‰í a dopravû
to vÛbec nepomÛÏe.
Sami jsme se snaÏili dát dohromady peníze a vytvoﬁili jsme variantu tzv. promiku.
BohuÏel, pﬁestoÏe byla levnûj‰í, nikdo se
s tím nezab˘val.
Rozpory ohlednû dálnice jsou zde uÏ velmi dlouho. Spoleãnû se sousedními starosty
jsme mûli zájem na tom, aby pﬁed vznikem
konkrétní varianty D3 pﬁi‰el nûkdo z vlády ãi
z ministerstva, prohlédl si tuto pﬁekrásnou
krajinu a promluvil s pﬁedstaviteli obcí.
Nestalo se tak.
V souãasné situaci tedy uÏ záleÏí jen na
vás, obãanech z Libﬁe a Libnû. Myslete na
své dûti a vnuky, na budoucnost na‰í obce.
Pﬁece nám nemÛÏe b˘t jedno, jak to tady
bude za pár let vypadat.
Otakar Beck
starosta obce Libﬁe a Libnû
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Jak obec konkrétnû prosazuje rozhodnutí
obãanÛ v referendu o dálnici D3?
Od referenda se udály následující vûci:
1. Zastupitelé obce dne 13. ﬁíjna 2004
odsouhlasili zmûnu územního plánu obce,
ve které je v souladu s rozhodnutím obãanÛ v referendu vypu‰tûna dálnice D3 pﬁes
území obce a také plánovan˘ dálniãní pﬁivadûã.
2. Obec napsala poãátkem záﬁí 2004 dopis
hejtmanovi Stﬁedoãeského kraje ing.
Petru Bendlovi, v nûmÏ ho upozorÀuje, Ïe
námitky obce vÛãi vedení dálnice D3
jejím územím nebyly dosud vypoﬁádány.
PoÏádala proto pana hejtmana o staÏení
bodu „Souborné stanovisko ke konceptu
územního plánu velkého územního celku
okresu Bene‰ov" z programu posledního
zasedání krajského zastupitelstva v konãícím funkãním období. Schválení tohoto
bodu by pﬁedjímalo vedení dálnice D3
dolním Posázavím a Jílovskem i ukonãení dálnice západnû od Jesenice. Na
základû námitek nûkolika obcí bylo projednávání tohoto bodu skuteãnû staÏeno.
3. Spoleãnû s ostatními obcemi ze sdruÏení
„Klid" jsme poãátkem ﬁíjna odeslali dopis

ministru Ïivotního prostﬁedí Liboru
Ambrozkovi, ve kterém ho upozorÀujeme
na nepﬁijateln˘ stﬁet zájmÛ na jeho úﬁadu.
Tento stﬁet pﬁímo ovlivnil stanovisko MÎP
ke spornému vedení dálnice D3
Bene‰ovskem a dolním Posázavím.
Stﬁetu zájmu se dopustila zamûstnankynû
úﬁadu, která podepsala problematické
stanovisko zcela mûnící postoj MÎP
v otázce vedení dálnice D3 a která je
zároveÀ krajskou zastupitelkou.
4. Aktivnû pracujeme ve zmínûném sdruÏení obcí „Klid", starosta Jiﬁí Janata se
nedávno stal jeho místopﬁedsedou. Obec
se také pﬁipojila k ‰ir‰ímu „SdruÏení obcí
proti omezování samosprávy", které se
nechce smíﬁit se snahou omezit práva
obcí vyjadﬁovat se k v˘znamn˘m stavbám
na svém území, vãetnû dálnic.
5. Se starosty z okolí usilujeme o zviditelnûní problému dopravy v na‰em regionu.
První, av‰ak rozhodnû ne poslední akcí
bude beseda starostÛ s dopravními
odborníky v Jesenici dne 2. listopadu
2004.

(Nejen dopravní) potíÏe rÛstu
praÏského jiÏního regionu
Zatímco ve vût‰inû obcí, mûst i v cel˘ch
regionech âeské republiky v posledních
letech lidí neustále ub˘vá, existují i v˘jimeãné oblasti ubírající se smûrem opaãn˘m. Obecnû roste poãet obyvatel
v prstencích okolo nejvût‰ích mûst, logicky je tento v˘voj nejvíce patrn˘ v praÏské
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metropolitní oblasti. Zdej‰í dﬁíve malá
a stﬁední sídla s minimální vybaveností ãi
úplnû bez ní se rozvíjejí nejrychlej‰ím
tempem nejen v ãíslech pomûrn˘ch, ale
i absolutních.
Mezi dvacítkou absolutnû nejrychleji
rostoucích sídel v celé âR z let

2001–2003 (viz tabulka) proto nalezneme deset „satelitÛ“ Prahy. Av‰ak ani
v okolí metropole není rozvoj nového bydlení rovnomûrn˘. Ze zmínûné desítky jich
vût‰ina (‰est – Jesenice, Psáry, Vestec,
Sulice, Dolní BﬁeÏany a Zvole) leÏí na jiÏním okraji metropole mezi Vltavou a dálnicí D1, v ‰ir‰ím pohledu sem patﬁí i sídlo
sedmé, nedaleké ¤íãany, jediné historicky
vût‰í sídlo v oblasti. Je‰tû pﬁi sãítání obyvatel v roce 1991 Ïilo v celé zmínûné ‰estici mal˘ch sousedících obcích sotva 5000
obyvatel (v nejvût‰í Jesenici 1750), poãátkem roku 2004 v‰ak jiÏ 10 500 lidí, a dnes
to bude zase aspoÀ o tisícovku víc!
Pozoruhodné je i zrychlování celého procesu, jen za poslední tﬁi roky vyrostla zmínûná ‰estice o více neÏ 2500 obyvatel, tj.
o 50 % svého historického stavu. Na ten
pﬁitom byla dlouhodobû nastavena skromná místní dopravní síÈ i ostatní vybavenost.

▲ Rostoucí sídla
Absolutním centrem rÛstu se stala
Jesenice u Prahy, za poslední dekádu se
rozrostla témûﬁ o 2000 obyvatel. Jesenice
byla v letech 2001-2003 celostátnû druh˘m nejrychleji rostoucím sídlem, hned za
znovu osídlovan˘m vojensk˘m újezdem
Mladá u Milovic (viz tabulka). Pokud pﬁipoãítáme i její „satelity" Psáry (3. místo
v âR) a Vestec (6. místo v âR), spravované spoleãn˘m stavebním úﬁadem, dostaneme se na pﬁírÛstek 4000 obyvatel za
posledních deset let. Na jedné zelené louce
tak nepozorovanû vyrostlo sídlo velikostí
odpovídající kritériím mûsta. Koncem
leto‰ního roku bude mít tento trojlístek
vzájemnû prorÛstajících obcí 7300 obyvatel, v roce 2010 v˘raznû pﬁekroãí 10 000
a dostihne nedaleké ¤íãany.
Bezpﬁíkladn˘ demografick˘ v˘voj popisované oblasti, spolu s tûsnou pracovní vazbou nov˘ch obyvatel na metropoli, vysvût-
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luje kaÏdodennû pozorovan˘ kalamitní stav
na „staré bene‰ovské" silnici, jediném kapacitním vstupu do Prahy obsluhujícím popisovanou oblast. Intenzita dopravy na této
historické dvouproudé komunikaci, na území Prahy jediné plnohodnotné radiále mezi
Vltavou a dálnicí D1, rok od roku stoupá
a pﬁi hranici s Prahou jiÏ pﬁekraãuje neuvûﬁiteln˘ch 20 000 vozidel dennû. V osmi
hlavních obcích prostorovû nevelkého jádra
pﬁímûstské spádové oblasti této komunikace vymezené trojúhelníkem Vestec – Jílové
– Kamenice (uvnitﬁ leÏí je‰tû obce Jesenice,
Zlatníky, Psáry, Sulice a Libeﬁ) Ïilo poãátkem roku 2004 pﬁes 16 000 obyvatel, pﬁi
zapoãtení okolních men‰ích obcí dokonce
20 000. Vzdálenûj‰í pûtitisícov˘ T˘nec nad
Sázavou nepoãítaje. Ve v‰eobecnû pﬁetrvávajícím povûdomí je oblast jiÏnû od
Prahy vnímána jako region bez vût‰ích
sídel. Pﬁi pohledu z úhlu demografického
v˘voje posledního desetiletí je v‰ak blíÏe
skuteãnosti uvaÏovat cel˘ v˘‰e zmínûn˘
trojúhelník jako jediné, a to nejvût‰í, sídlo celé praÏské metropolitní oblasti.
A dal‰ích 5000 obyvatel, dvojnásobek
poãtu dﬁívûj‰ího, je vázáno na sousední
neplnohodnotn˘ vstup do Prahy pﬁes Dolní
BﬁeÏany, kter˘ se na území Prahy slévá se
„starou bene‰ovskou" u Thomayerovy
nemocnice.
Územní plány jednotliv˘ch obcí
v praÏském jiÏním regionu pﬁitom dávají záruku pokraãování souãasného
rÛstového trendu. Na obce je ãinûn ze
strany investorÛ obrovsk˘ nátlak povolovat nová území k rozvoji bytové v˘stavby.
Aãkoliv se mnohé obce dnes brání Ïivelnému rÛstu, je nemoÏné souãasn˘ demografick˘ trend zvrátit. JiÏ udûlená územní rozhodnutí a stavební povolení dávají jistotu,
Ïe za deset let pﬁibude v regionu aspoÀ
dal‰ích 10 000 obyvatel.
Pokraãování na str. 12 a 13
PSÁRSK¯
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(Nejen dopravní) potíÏe rÛstu
praÏského jiÏního regionu
Dokonãení ze str. 11

▲ Jak ﬁe‰it dopravu
V˘‰e uveden˘m skuteãnostem vÛbec
neodpovídá stav a hlavnû rozvoj místní
dopravní infrastruktury. Velmi jednodu‰e
a pﬁitom v˘stiÏnû lze konstatovat, Ïe
systém komunikací 2. a 3. tﬁídy je zcela
zakonzervován jiÏ po desetiletí a nereaguje
na rozvoj oblasti. Komunikace projíÏdûjí
centry obcí, obchvaty nejsou budovány.
Logicky nejhor‰í je situace v radiálním
smûru do Prahy, kam jsou pracovnû vázáni
noví obyvatelé regionu, vût‰ina z nich konkrétnû na jiÏní ãást Prahy (jsou tam mj.
‰koly). Proto ani realizace jinak uÏiteãného
praÏského silniãního okruhu celou situaci
razantnû nezlep‰í. Paradoxnû jeho etapové
budování skr˘vá dokonce riziko pﬁechodného zhor‰ení dopravní situace. Pokud by
byl totiÏ „praÏsk˘ okruh" doãasnû ukonãen
u obce Jesenice bez kapacitního pokraãování k dálnici D1, bude dÛsledek pro
dopravu na „staré bene‰ovské" fatální.
Av‰ak zcela proti zdravému rozumu
i proti snaze ﬁe‰it neúnosnou dopravní
obsluÏnost praÏského jiÏního regionu jde
pﬁedstava zaústit plánovanou dálnici D3
(Praha–âeské Budûjovice) na praÏsk˘
silniãní okruh západnû od Jesenice. Bez
moÏnosti vybudovat pokraãující kapacitní
radiální komunikaci v místû pﬁipojení D3
na okruh lze s jistotou tvrdit, Ïe dojde
k úplnému dopravnímu kolapsu celé oblasti. Na území Prahy pﬁitom není rezervován
Ïádn˘ voln˘ koridor pro takovou navazující radiální komunikaci. Navrhované ﬁe‰ení
zaústit dálnici D3 u Jesenice se natolik blíÏí cílené sabotáÏi, aÏ se ani nechce vûﬁit, Ïe
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mÛÏe b˘t váÏnû prosazováno institucemi,
u nichÏ se bezdûky pﬁedpokládá hluboká
znalost problematiky (ministerstvo dopravy, Stﬁedoãesk˘ kraj, ¤editelství silnic
a dálnic). Jde o krystalick˘ pﬁíklad nekompatibilního dopravního projektování hlavního mûsta a Stﬁedoãeského kraje, na coÏ
cel˘ pﬁímûstsk˘ region i okrajové ãásti
Prahy velmi doplácejí.
Návrhy ﬁe‰ení dopravy praÏského jiÏního regionu je tﬁeba vidût zejména v prosazení kapacitních a rychl˘ch forem pﬁímûstské dopravy veden˘ch v samostatné
dopravní stopû, nezávisl˘ch tak na
ostatní dopravû. Jedinû tak mÛÏe veﬁejná
doprava konkurovat explozivnû rostoucí
dopravû individuální. V dlouhodobém
horizontu povaÏuji za jediné uspokojivé
ﬁe‰ení vybudování kolejové dopravy,
napﬁ. regionální tramvaje navazující na
plánovanou trasu metra D alespoÀ do
Jesenice. Je jasné, Ïe toto ﬁe‰ení není realizovatelné z prostﬁedkÛ dotãen˘ch obcí.
Podporu bude nutno hledat u Stﬁedoãeského kraje, hlavního mûsta Prahy, ale
i u státu a EU. Pﬁedev‰ím je v‰ak nutno
vÛbec sladit dopravní projektování
Stﬁedoãeského kraje a hlavního mûsta. Bez
pﬁedsudkÛ je tﬁeba provûﬁit v‰echny moÏnosti pﬁi hledání volného koridoru pro
novou kapacitní komunikaci z praÏského jiÏního regionu smûrem do Prahy.
Nebude-li koridor pro novou radiálu
nalezen, je tﬁeba definitivnû opustit
pﬁedstavu zaústûní dálnice D3 na praÏsk˘ silniãní okruh západnû od Jesenice.
V rychle rostoucím regionu je tﬁeba
nahradit prÛjezdy komunikací 2. tﬁídy
obcemi obchvaty, dﬁíve neÏ budou vhodné

koridory zastavûny roz‰iﬁující se obytnou
i komerãní zástavbou. Dílãí ﬁe‰ení dopravního problému lze v‰ak hledat i jinde.
Napﬁíklad budováním sobûstaãného
základního a stﬁedního ‰kolství oblasti
lze v˘znamnû sníÏit dopravní nároky na
pﬁepravu ÏákÛ a studentÛ.

▲ âas ukáÏe
Samostatnou kapitolou je naposledy
dotãen˘ rozvoj nekomerãní vybavenosti
obcí regionu, která je vzhledem k jejich
Ïivelnému a nevyváÏenému rÛstu zcela
nedostateãná. Zatímco v jin˘ch regio-

Tabulka: Demografick˘ v˘voj nejrychleji rostoucích sídel v âeské republice
(pﬁipraveno z podkladÛ âSÚ, v roce 2004 bylo v âR celkem 6249 obcí)
Obec

Poãet obyvatel
PﬁírÛstek obyvatel
1. ledna 1. ledna absolutní procenta
2004
2001
1. Milovice
5461
4216
1245
29,5
2. Jesenice
3221
2422
799
33,0
3. Psáry
2243
1781
462
25,9
4. Ralsko
1786
1344
442
32,9
5. Modﬁice
3866
3452
414
12,0
6. Vestec
1143
752
391
52,0
7. ¤íãany
11 329 10 942
387
3,5
8. Litvínovice
1483
1098
385
35,1
9. Dolní BﬁeÏany
1790
1431
359
25,1
10. Kuﬁim
9283
8925
358
4,0
11. Bílovice n. Sv. 2600
2250
350
15,6
12. Petrovice u K.
4874
4537
337
7,4
13. Hostivice
4915
4602
313
6,8
14. Rudná
3360
3054
306
10,0
15. Srnojedy
568
273
295
108,1
16. Jáchymov
3143
2861
282
9,9
17. Sulice
973
700
273
39,0
18. Troubsko
1822
1573
249
15,8
19. âerno‰ice
4920
4675
245
5,2
20. Zvole
1114
870
244
28,0

Poznámka

B˘v. vojensk˘ újezd
Satelit Praha
Satelit Praha
B˘v. vojensk˘ újezd
Satelit Brno
Satelit Praha
„Satelit" Praha
Satelit âes. Budûjovice
Satelit Praha
Satelit Brno
Satelit Brno
Satelit Praha
Satelit Praha
Satelit Pardubice
Satelit Praha
Satelit Brno
Satelit Praha
Satelit Praha

Tuãnû je vyznaãeno nejbliÏ‰í okolí Psár a Jesenice, kurzívou ostatní praÏské satelity.
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nech se hovoﬁí o obnovû a modernizaci
obcí, zde je tﬁeba hovoﬁit o tvorbû
funkãních sídel „de novo“. Teprve ãas
ukáÏe, zda se taková sídla s vlastním zázemím podaﬁí vytvoﬁit a zbavit se tak mj.
i úplné dopravní závislosti na metropoli.
V opaãném pﬁípadû praÏské „satelity"
zÛstanou jen luxusnûj‰ími pﬁímûstsk˘mi
sídli‰ti a ãasem jejich bouﬁliv˘ rÛst pﬁejde
plynule do fáze demografického úpadku.
Následovaly by tak po svém osud v˘vojovû pﬁedcházející „slupky" v tvorbû praÏské
sídelní aglomerace, prstence panelov˘ch
sídli‰È na okraji Prahy.
-jj-
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„Va‰e problémy nás nezajímají,“
vzkazují politické strany
Po domluvû starostÛ obcí Jesenice, Psáry, Libeﬁ
a starostky mûsta Jílové u Prahy byla v‰em patnácti
politick˘m stranám a koalicím kandidujícím v nynûj‰ích volbách do zastupitelstva Stﬁedoãeského kraje
poloÏena tato trojice otázek:
Otázka ã. 1: Jak vnímá va‰e volební uskupení
váÏnost dopravní situace na jiÏním okraji Prahy
(zejména v oblasti Jesenicka) a jaké máte pﬁedstavy
ﬁe‰ení? (max. 100 slovy)
Otázka ã. 2: Souhlasí va‰e volební uskupení
s vedením dálnice D3 dolním Posázavím (Jílovskem)
a pﬁipojením na praÏsk˘ silniãní okruh západnû od
Jesenice? (ANO-NE, pﬁíp. oznaãení názorov˘ch proudÛ)
Otázka ã. 3: V pﬁípadû úspûchu v krajsk˘ch volbách, bude se klub zastupitelÛ va‰eho volebního uskupení ochoten sejít se starosty ‰ir‰ího praÏského jiÏního
regionu k vzájemnému vyjasnûní stanovisek k problému dopravy v jiÏní ãásti metropolitní oblasti a ke spoleãnému hledání pﬁijateln˘ch v˘chodisek?
Zde jsou v‰echny do‰lé odpovûdi:
SNK sdruÏení nezávisl˘ch a Evrop‰tí demokraté
(strana ã. 2)
1. Jedním ze stûÏejních bodÛ volebního programu
koalice SNK-ED je váÏnost dopravní situace, nejen
v‰ak na jiÏním okraji Prahy, ale v celém Stﬁedoãeském
kraji, na kter˘ dopadá a je velmi silnû postiÏen svojí
polohou, tedy prstencem kolem hlavního mûsta. Bez
rychlého ﬁe‰ení dopravní infrastruktury není moÏn˘
dal‰í rozvoj na‰eho kraje. Kdo jin˘ a lépe, neÏ lidé,
kteﬁí v na‰em kraji Ïijí, kdo jin˘ neÏ komunální politici, kteﬁí znají konkrétní problematiku v daném mûstû,
obci a v jejich okolí by mohl pﬁedloÏit a najít ﬁe‰ení.
A právû tito lidé, starostky a starostové, radní a zastupitelé jsou na‰imi kandidáty. NejenÏe budeme ochotni
se s tûmito lidmi, po úspû‰n˘ch volbách, sejít, ale
bereme to jako povinnost sami tato setkání bezodkladnû iniciovat, hledat a nacházet, ve spolupráci
s odborníky, ﬁe‰ení a to nejen dopravní problematiky
na‰eho kraje. Spolupráce a zapojení komunálních
politikÛ do ﬁe‰ení konkrétních problémÛ je základní
filozofií volebního uskupení SNK-ED.
2. ANO-NE, bez konkretizace kdo je pro ãi proti,
protoÏe existují dvû ﬁe‰ení a dva názory. Chceme problémy ﬁe‰it a nechceme b˘t populisté, kteﬁí vycházejí
z volební matematiky a poãítají, kolik kter˘ kandidát
mÛÏe pﬁinést hlasÛ. Na‰e odpovûì je zahrnuta v odpovûdi na otázku ã. 1.
3. Je stejná jako odpovûì na otázku ã.1, tedy
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nejenÏe budeme ochotni, ale sami budeme bezodkladnû tato setkání iniciovat.
Koalice Strany zelen˘ch a Strany pro otevﬁenou
spoleãnost (strana ã. 22)
1. Jesenicko je nejrychleji rostoucím regionem âR,
tomu neodpovídá rozvoj dopravní sítû. Prosazujeme
obchvaty obcí na silnicích 2. tﬁídy. Vnímáme kritickou
situaci na kapacitnû nedostaãující „staré bene‰ovské"
na hranici Prahy. Prosazujeme vedení pﬁímûstské
dopravy samostatnou stopou, nezávislou na ostatní
dopravû. Dlouhodob˘m ﬁe‰ením je tramvaj od plánované trasy D metra alespoÀ do Jesenice. Odmítáme
absurdní návrh zakonãit dálnici D3 západnû od
Jesenice. Nechceme dopustit úpln˘ kolaps dopravy
v místû, odkud je uÏ dnes obtíÏné pokraãovat do mûsta a odkud nelze novou radiální komunikaci vést
vzhledem k absenci volného koridoru na území Prahy.
Podporujeme kontinuální v˘stavbu praÏského silniãního okruhu bez doãasného zakonãení u Jesenice.
2. Jednoznaãnû NE.
3. Jsme samozﬁejmû ochotni setkat se se starosty
z praÏského jiÏního regionu a jednat s nimi o ﬁe‰ení
dopravy v oblasti. Jsme s nimi v kontaktu jiÏ nyní
a nûkteﬁí z nich jsou i na na‰í kandidátce do krajsk˘ch
voleb.
Jak odpovûdûly politické strany?
Otázky byly rozeslány 27. záﬁí krajsk˘m zmocnûncÛm v‰ech volebních uskupení, tedy nikoliv do celostátních center, ale na krajskou úroveÀ. Bylo mj. uvedeno: „Do‰lé odpovûdi budou tûsnû pﬁed volbami
bezplatnû zveﬁejnûny v místním tisku v‰ech v˘‰e uveden˘ch mûst a obcí, v nichÏ Ïije dohromady více neÏ
10 000 trvale hlá‰en˘ch obyvatel. Tato témata navíc
budou klíãov˘mi pﬁi rozhodování voliãÛ v ‰ir‰í oblasti praÏského jiÏního regionu s 20-30 tisíci obyvateli,
kteﬁí jsou pracovnû vázáni na kaÏdodenní dojíÏdûní do
metropole, coÏ je rok od roku komplikovanûj‰í".
Do uzávûrky 8. ﬁíjna se vyjádﬁila pouze dvû volební uskupení (!), snad vám i takto demonstrovan˘
„zájem“ vût‰iny politick˘ch stran o ná‰ region napomÛÏe pﬁi rozhodování ve volbách. Rozhodnû není
ﬁe‰ením k volbám nejít, naopak. Kraj totiÏ rozhoduje
o transferu dotací z EU na obce i o údrÏbû a budování
silnic 2. a 3. tﬁídy. A hlavnû, nyní zvolené krajské
zastupitelstvo bude schvalovat „Územní plán velkého
územního celku praÏského regionu“, kter˘ urãí podobu celého dopravního systému oblasti na mnoho let
dopﬁedu. Mohou o tom rozhodovat lidé, kteﬁí o problémech regionu nevûdí, ani vûdût nechtûjí…

Známe problémy na‰eho regionu
priority kandidátÛ koalice ã. 22
Strany zelen˘ch a Strany pro otevﬁenou spoleãnost
Kandidátní listina koalice Strany zelen˘ch a Strany pro otevﬁenou spoleãnost pﬁedstavuje t˘m lidí,
kteﬁí dobﬁe znají svÛj kraj, vûdí o jeho problémech a také o jeho hodnotách, které je tﬁeba zachovat pro pﬁí‰tí generace.
Získají-li nûkteﬁí z tûchto kandidátÛ va‰i dÛvûru a stanou se krajsk˘mi zastupiteli, jsou pﬁipraveni
zamûﬁit se na následující:
Velké dopravní zatíÏení kraje je znaãn˘m regionálním problémem. Pﬁíãinou je hlavnû tran zitní doprava. Na‰ím cílem bude podporovat dokonãení obchvatu Prahy a ﬁe‰it dopravní obsluÏnost
oblastí pﬁiléhajících ku Praze. S tím úzce souvisí problematické vedení trasy dálnice D3 dolním
Posázavím. Ekologové, obãané a obce Jesenicka a Jílovska prosazují ﬁe‰ení dopravního spojení
mezi Jihoãesk˘m krajem a Prahou dokonãením rychlostní komunikace R4 a vedení tﬁí aÏ ãtyﬁ pruhové silnice v koridoru stávající silnice 1/3. Podporujeme krat‰í, levnûj‰í a ‰etrnûj‰í variantu, která
vychází z projektu „Promika" s obchvaty dotãen˘ch mûst a obcí.
V oblasti zdravotnictví povaÏujeme stávající projekt privatizace za nedokonal˘. Skuteãnost,
Ïe více jak 70 000 obãanÛ na‰eho kraje nepodpoﬁilo v petici jeho pokraãování, chápeme jako
v˘znamn˘ signál pro jeho zastavení. Jsme pro pﬁepracování projektu a chceme, aby se na jeho tvorbû mohla v rozhodujících fázích podílet i obãanská veﬁejnost.
Rozvoj vzdûlanosti je na‰ím dal‰ím cílem. Kromû jistot pro zachování sítû základních ‰kol,
budeme podporovat vznik nov˘ch stﬁedních ‰kol rÛzného typu v‰ude tam, kde pro to budou vhodné podmínky. Pracujeme na koncepci rozvoje uãÀovského ‰kolství, která vychází z existující struktury podnikÛ a dále poãítá se spoluprací se sousedními kraji. Pro projekty má ná‰ kraj moÏnost získat více dotací z Evropské unie, neÏ Praha.
K nesmírn˘m hodnotám na‰eho kraje patﬁí jeho pﬁíroda. Pro ochranu jeho pﬁírody a kraji ny budeme prosazovat dÛsledné plnûní programu NATURA 2000. Jsme jednoznaãnû proti, aby byla
v nûkter˘ch lokalitách obnovena tûÏba zlata. Dále velmi negativnû vnímáme mnohdy nesmysln˘
zábor kvalitní zemûdûlské pÛdy pro v˘stavbu nov˘ch objektÛ pro podnikání. Na‰ím zámûrem je tuto
situaci zmûnit a prosadit taková opatﬁení, aby pro tyto úãely byly vyuÏívány plochy jiÏ v minulosti
zastavûné nebo oblasti s niÏ‰í bonitou. V rámci moÏností dotací pak budeme podporovat projekty
vzniku a rozvoj biofarem a eko-agroturistiky.
VyváÏen˘ rozvoj mikroregionÛ – obcí a regionÛ-krajÛ bude hybnou silou rozvoje státu.
Krajské zastupitelstvo je dÛleÏité pro obãany v‰ech obcí kraje, kteﬁí v nûm Ïijí a pro rozvoj kraje
samotného.
Pomozte nám tvoﬁit otevﬁenou spoleãnost a pﬁijìte 5. a 6. listopadu k volbám.
Kdo jsou kandidáti na‰eho regionu?
Ing. Jiﬁí âejka,
odborn˘ poradce,
Semãice,
Ing. Zdenûk âernovsk˘, Ph.D.,
projektov˘ vedoucí a konzultant,
¤íãany,
Ing. Jiﬁí Janata, CSc.,
vûdeck˘ pracovník, starosta,
Psáry,
Otakar Beck,
dÛchodce, starosta,
Libeﬁ,
JUDr. Jarmila Dörrová,
úﬁedník – právník,
Zlatníky – Hodkovice,
Franti‰ek Grigar,
ﬁeditel mûstské policie,
Kamenice,
AneÏka ·mídová,
dÛchodkynû,
Jílové u Prahy,
Ing. Adriena Mrázová,
starostka,
¤íãany,
Jiﬁí ·Èástka,
starosta, podnikatel,
Chotilsko
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P¤EDSTAVUJEME

P¤EDSTAVUJEME

Územní plán obce a její
„Úkolem územního plánování – podle
platného zákona o územním plánování
a stavebním ﬁádu je soustavné a komplexní ﬁe‰ení funkãního vyuÏití území, stanovení zásad jeho organizace a vûcná
a ãasová koordinace staveb a jiné ãinnosti ovlivÀující rozvoj území,“ ﬁíká
JUDr. Josef Podlaha, pﬁedseda v˘boru
územního plánování.
Územní plánování zahrnuje následující
úkoly a ãinnosti: – limity vyuÏití území reguluje funkãní a prostorové uspoﬁádání
území – urãuje asanaãní rekonstrukãní
nebo rekultivaãní zásahy do území - vymezuje chránûná území, chránûné objekty,
oblasti klidu a ochranná pásma – urãuje
zásady a podmínky pro vûcnou a ãasovou
koordinaci místnû soustﬁedûné v˘stavby –
posuzuje a hodnotí územnû technické
dÛsledky pﬁipravovan˘ch staveb - ﬁe‰í
umístûní staveb – stanoví územnû technické urbanistické a ekonomické zásady navrhuje vyuÏití zdrojÛ a rezerv území pro
spoleãensky nejefektivnûj‰í urbanistick˘
rozvoj – vytváﬁí podklady pro tvorbu koncepce v˘stavby a technického vybavení
území - navrhuje poﬁadí v˘stavby a vyuÏití
území.
Základními nástroji územního plánování
jsou: územnû plánovací podklady, územnû
plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.
Základním orgánem územního plánování jsou podle tohoto zákona obce a obcím
jsou svûﬁeny v oblasti územního plánování
zásadní pravomoci. Obec poﬁizuje územní
plán obce, regulaãní plán a územnû plánovací podklady. V‰echny obce mají moÏnost
poﬁizovat územní plány obce, regulaãní
plány a územnû plánovací podklady, zastu-
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pitelstvo obce pak podle platné právní
úpravy územnû plánovací dokumentaci
schvaluje.

Územní plánování probíhá urãitou
posloupností
Nejdﬁíve se projedná zadání územního
plánu, tzn. obec, která poﬁizuje územnû
plánovací dokumentaci, navrhne v zadání
hlavní cíle a poÏadavky pro jejich vypracování. Místo a den projednání návrhu zadání
územnû plánovací dokumentace oznámí
zﬁizovatel veﬁejnou vyhlá‰kou. Návrh
zadání musí b˘t podle vyhlá‰ky na uveden˘ch místech po dobu 30 dnÛ. Posléze
návrh zadání za‰le zﬁizovatel dotãen˘m
orgánÛm státní správy jednotlivû a orgány
do 30 dnÛ po obdrÏení zprávy zaujmou svá
stanoviska. S návrhem zadání územnû plánovací dokumentace seznámí poﬁizovatel
vÏdy orgány územního plánování sousedních územních obvodÛ.

Dal‰í fází je koncept
To znamená, Ïe na základû schváleného
zadání územnû plánovací dokumentace
zajistí poﬁizovatel zpracování konceptu
ﬁe‰ení územnû plánovací dokumentace
a ﬁe‰ení se projednává na veﬁejném zasedání. Místo a dobu konání veﬁejného jednání
oznámí poﬁizovatel veﬁejnou vyhlá‰kou
nejménû 30 dnÛ pﬁedem a zajistí aby byl
v této lhÛtû koncept k nahlédnutí. KaÏd˘
mÛÏe uplatnit svoje pﬁipomínky po oznámení o veﬁejném jednání a projednávání
konceptu, námitky se podávají do 30 dnÛ
ode dne veﬁejného projednání.

Poslední fází
územnû plánovacího procesu je návrh

rozvoj
územnû plánovací dokumentace a i ten
musí b˘t vystaven na urãen˘ch místech po
dobu 30 dnÛ k nahlédnutí. Ve lhÛtû do 15
dnÛ od posledního vystavení návrhu mÛÏe
kaÏd˘ uplatnit svoje pﬁipomínky. Dotãené
orgány státní správy mohou do 15 dnÛ od
vystavení návrhu uplatnit svá stanoviska.

Jak to bylo v Psárech?
Obec Psáry mûla schválen˘ územní plán
sídelních útvarÛ Psáry a Dolní Jirãany
z roku 1998. Tento územní plán byl b˘val˘m zastupitelstvem dvakráte mûnûn˘
bûhem krátkého období. V souãasné dobû
se zmûnil potﬁetí.
PﬁestoÏe územní plán se schvaluje usnesením zastupitelstva a vydává se vyhlá‰kou
Obce Psáry, tzn., Ïe se jedná o obecnû
závazn˘ právní dokument, docházelo zde
v minulosti k poru‰ování tohoto dokumentu. I kdyÏ byl tento územní plán vcelku
dobﬁe zpracovan˘ a byly v nûm zapracovány témûﬁ v‰echny dÛleÏité regulativy,
b˘val˘m zastupitelstvem a starostou se tyto
nedodrÏovaly.
Jako pﬁíklad mohu uvést: Minimální
velikost stavebního pozemku na katastru
obce byla stanovena tímto územním plánem na 1000 metrÛ ãtvereãních.
Poru‰ováním této vyhlá‰ky – spolupodílel
se i stavební úﬁad v Jesenici, kter˘ územní
rozhodnutí vydává, – do‰lo k tomu, Ïe se
nechaly rozparcelovat pozemky k zástavbû
na pozemky men‰í, neÏ bylo stanoveno.
Tato protiprávní rozhodnutí slouÏila pﬁedev‰ím velk˘m investorÛm, protoÏe vût‰í
koncentrace v˘stavby znamená samozﬁejmû i vût‰í zisk. RovnûÏ v˘stavba ﬁadov˘ch
RD na katastru obce neodpovídala pÛvod-
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nímu územnímu plánu.Územní rozhodnutí
a stavební povolení se vydávala bez ohledu
na to, Ïe ãistiãka odpadních vod v obci svojí kapacitou a v˘konem neodpovídala nárÛstu obyvatel. Velk˘m a zásadním problémem v územním plánu z roku 1998 bylo
schválení koridoru dálnice D3 na území
obce.

Dal‰í, poslední zmûna
PﬁestoÏe územní plán by se mûl schvalovat z hlediska dlouhodobého v˘hledu, byli
jsme nuceni pﬁistoupit ke III. zmûnû.
Hlavními dÛvody této, vûﬁíme, Ïe na dlouhou dobu poslední zmûny, bylo vypu‰tûní
koridoru dálnice D3 z územního plánu
(tuto na‰i snahu jednoznaãnû podpoﬁilo
obecní referendum, které v této vûci probûhlo) a náprava nûkter˘ch chybn˘ch rozhodnutí z minulosti. Jednoznaãnou snahou
této zmûny bylo také upﬁesnûní podmínek
pro v˘stavbu (úprava nûkter˘ch regulativÛ)
a zohlednûní stanovisek orgánÛ státní správy v oblasti Ïivotního prostﬁedí.

Práce v˘boru
V˘bor územního plánování se schází
vÏdy ve ãtvrtek jednou za 14 dní od 18
hodin. V ãele v˘boru stojí zastupitel JUDr.
Josef Podlaha, ostatní ãlenové komise jsou
dobrovolníci: ing. Laboutka, ing. ·imeãek,
ing. Tesaﬁ a pan Vaverka. Jednání probíhají
spoleãnû se stavební komisí. Úkolem v˘boru územního plánování je posuzovat do‰lé
návrhy na v˘stavbu v souladu s regulativy
územního plánu a vypracovávat stanoviska
stavebnímu úﬁadu v Jesenici k územním
rozhodnutím (územní rozhodnutí na dûlení
pozemkÛ, územní rozhodnutí na umístûní
stavby). Posuzujeme do‰lé návrhy podle
platného územního plánu a snaÏíme se
nové stavby regulovat a posuzovat je
i z architektonického hlediska.
PSÁRSK¯
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INZERCE

INZERCE

Z OBCE
Sám se rozhodl, sám udûlal
Pomohl v‰em dûtem, obci, dospûl˘m, u jeho
domku to vypadá upravenû nejen v zahradû, ale
také za plotem. To u mnoh˘ch z nás dosud není
zvykem. Není zvykem ani to, Ïe zadarmo,
z vlastní vÛle se rozhodneme udûlat nûco pro
v‰echny. Pan Josef Kouba upravil pﬁed svojí
zahrádkou ãást potoka (u mÛstku). Proã to
v‰echno dûlal? „Pﬁedev‰ím proto, aby nûjaké
dítû do potoka nespadlo, koryto bylo podemleté,
bﬁeh se uvolÀoval. Tak jsem si ﬁekl, Ïe to prostû
sám udûlám," ﬁíká Josef Kouba. VÛbec se
nechtûl chlubit, ale zjistili jsme, Ïe mu trvala
práce na obnovû potoka dva dny. Velké kameny,
které potok lemovaly, oãistil a novû „vyskládal“
podél ‰ikmého koryta. To rovnûÏ vyãistil.
¤íkáte si, Ïe by to dokázal kaÏd˘? Opak je pravdou. V‰ichni mÛÏeme pﬁiloÏit ruce k dílu, ale
jaksi se nám nechce…, ‰koda Ïe je takto upravena jen ãást potoka.
Zastupitelstvo Obce Psáry panu Josefu
Koubovi dûkuje za práci, kterou ve svém volnu
udûlal pro v‰echny z nás. Voda v potoce mÛÏe
totiÏ plynout bez velk˘ch pﬁekáÏek.

INZERCE
Strabag. K dokonãení schází ãást chodníkÛ
v Psárech v ulici Jílovská aÏ k zastávce autobusu u Ústavu a ãást chodníkÛ u hﬁbitova
v Dolních Jirãanech. Tyto zb˘vající ãásti budou
dokonãeny nejpozdûji na jaﬁe pﬁí‰tího roku.
Chodníky zaãínají v ulici Nad Cihelnou,
pokraãují ulicí Hlavní, PraÏskou, Psárskou
a budou konãit v ulici Jílovská. Délka vyprojektovan˘ch chodníkÛ poãítá s pokrytím jmenovan˘ch ulic a pokud to finanãní prostﬁedky dovolí,
chodníky budou aÏ na konec Psár.
Souãasnû s poloÏením nov˘ch chodníkÛ
zámkovou dlaÏbou do‰lo rovnûÏ k vybudování
veﬁejného osvûtlení. Novû vyznaãené pﬁechody
spoleãnû s dopravním znaãením najdete u ‰kolky, poblíÏ trafiky ve ·tûdﬁíku, v Psárech pak
u autobusové zastávky a v ulici Jílovská smûrem
na Vápenku.
Ve‰keré finanãní prostﬁedky na v‰echny tyto
akce jsou hrazeny z rozpoãtu Obce Psáry.

Pozor na Ïloutenku
V Dolních Jirãanech se vyskytla infekãní
Ïloutenka. Obec Ïádá obyvatele, aby dbali
hygienick˘ch zásad. S tím souvisí i vyváÏení
Ïump. V‰ichni obãané a chataﬁi jsou povinni
pﬁedloÏit na poÏádání potvrzení od vyváÏení
Ïump, a to adekvátnû k poãtu obyvatel domu.
T˘ká se to jak trvale Ïijících obyvatel, tak chataﬁÛ (kaÏdá chata musí mít Ïumpu!). Pokud
dojde k poru‰ení a zanedbání tûchto povinností,
mÛÏe b˘t obãan–majitel sankciován pokutou aÏ
ve v˘‰i 100 000 korun.

AU T O D O P R AVA
odvoz fekálií
tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174
servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

Novû se otevﬁel

Chodníky v obci stále pﬁib˘vají
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Psáry ze
dne 12. ãervence 2004 byla zahájena jednání
o vybudování chodníkÛ. Z nabídek, které do‰ly
na Obecní úﬁad v Psárech, byla vybrána firma
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areál Ústavu sociální péãe v Psárech. Vznikl
rekonstrukcí a dostavbou b˘val˘ch zdej‰ích
kasáren. Zaﬁízení tak bude od 14. 10. 2004 slouÏit stávajícímu Ústavu. Podrobnûj‰í informace
a reportáÏ vám pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle ãasopisu. Pro veﬁejnost budou ve dnech 2. a 3. listopadu 2004 od 10.00 do 18.00 hodin uskuteãnûny
tzv. Dny otevﬁen˘ch dveﬁí. KaÏd˘ zájemce si
mÛÏe Ústav prohlédnout, popﬁípadû mu budou
sdûleny ve‰keré potﬁebné informace.

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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Z KRONIKY

Z KRONIKY

Rok 1964

Pﬁipomínáme, Ïe vybíráme krátké úryvky z kroniky pﬁed ãtyﬁiceti lety. Pomocí nich opût nahlédneme,
jak se tehdy Ïilo, co bylo v obci nového a tﬁeba si nûkdo z vás pﬁipomene i své pﬁedky.
Nenechte se niãím ru‰it, zasednûte do pﬁíjemného kﬁesílka, pﬁipravte si lahodnou kávu ãi bylinkov˘ ãaj
a mÛÏete zaãít ãíst…

Probíráme se stránkami kroniky

✍

V prvním díle na‰eho putování kronikou jsme zaãínali dnem 1. 1. 1964, kdy bylo v obci Psáry a Dolních
Jirãanech 989 obyvatel. V souãasné dobû je jejich poãet mnohonásobnû vy‰‰í a stále roste.
Touto ãástí konãíme rok 1964, tedy dobu pﬁed ãtyﬁiceti lety, abychom se v dal‰í ãásti kroniky posunuli zase
o krÛãek dopﬁedu, to v‰ak bude aÏ v lednovém ãísle Psárského zpravodaje. Je‰tû upozorÀuji, Ïe data jsou v kronice psána po jednotliv˘ch kapitolách, jako jsou napﬁíklad zemûdûlství, kultura, úmrtí…, a tudíÏ jsou zaznamenána nikoliv posloupnû, ale podle jednotliv˘ch témat.

✍
✍

Citace
✍ „Tento rok pﬁinesl u nás mnoho nového. V prvé ﬁadû to byly volby do na‰ich zastupitelsk˘ch orgánÛ do
Národního shromáÏdûní, K.N.V., O.N.V., M.N.V. a soudcÛ. Volby probûhly jako manifestace jednoty v‰eho lidu.“
✍ „20. 10. 1964. SklizeÀ ﬁepy je zapoãata, ãást ﬁepy budou druÏstevníci sklízet kombajnem, ale ponûvadÏ pr‰í,
je obava, zdali bude moci zajeti do rozmoklého pole.“
✍ „18. 11. 1964. Je uÏ ﬁepa hotova. Poslední zemûdûlské práce vyváÏení a zaorání hnoje jsou pﬁed vánoãními
svátky ukonãeny.“

✍

✍
✍

✍

✍

✍

✍
✍
✍ „8. 10. 1964 se konalo veﬁejné zasedání MNV v hostinci Na Krupce. Se‰lo se 20 poslancÛ a 5 hostÛ. Bylo
uloÏeno radû, aby pÛsobila na poslance, aby ﬁádnû nav‰tûvovali schÛze MNV, a tak plnili své funkce ku kter˘m jim dali obãané ve volbách dÛvûru. Aby mohli b˘t správnû pﬁedepisovány danû, je tﬁeba, aby komise
v˘stavby provûﬁila zastavûné plochy. RovnûÏ má tato komise pÛsobit na obãany, aby upravovali své obytné
domy a vztahuje se to hlavnû na objekty J.Z.D. ve Psárech i v Jirãanech.
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✍

·tûdﬁík nemÛÏe ãíst vyhlá‰ky. Rada zajistí, aby obãané ve ·tûdﬁíku dostali svoji v˘vûsní skﬁíÀku na vyhlá‰ky.
Pﬁedseda sociální komise má ze 2.500,- Kãs na 3.000 Kãs.
Pﬁedsedovi ‰kol. kulturní komise se ukládá, aby pﬁedloÏil návrh na vybavení knihovny M.N.V. z doplÀkového rozpoãtu M.N.V.
Aby bylo získáno více ﬁemeslníkÛ pro místní hospodáﬁství a tím omezené melouchaﬁení, má zajistit komise
mís. hosp. a rada M.N.V.
Usnesení bylo schváleno.“
„18. 10. 1964. âlenové M.N.V. pﬁedseda fin. odboru s. RoÏeÀ a kult. referent s. Novotn˘ pﬁi‰li zjistit, co bude
tﬁeba na dal‰í vybavení knihovny. Zemﬁel˘ knihovník Josef Lebl jiÏ nûkolikráte Ïádal o nové police na knihy a o zavedení svûtla resp. hodin (vedení je zavedeno), aby se mohly pÛjãovat knihy i veãer. Îádal téÏ o Ïidle a stoly pro pﬁípadné poﬁádání besed pro ãtenáﬁe. V˘‰e uvedená komise slíbila zaﬁídit potﬁebn˘ inventáﬁ, aby
mohla knihovna je‰tû lépe plnit své úkoly.“
„3. 10. 1964. Îáci devítileté ‰koly v Dolních Jirãanech pﬁi‰li pﬁát do kasáren k svátku âs. armády. Donesli
vojákÛm kytiãky a byli hojnû poho‰tûni. Vojáci hráli na hﬁi‰ti s dûtmi rÛzné hry.“
„28. 10. 1964. Dlouholet˘ pﬁedseda J.Z.D. DruÏba Jaroslav Dvoﬁáãek ze Psár podal odhlá‰ku z druÏstva. ¤íká
se, Ïe si postavil v Zahoﬁanech v rodi‰ti jeho manÏelky byt. Materiál pr˘ odkoupil z druÏstva. Îádá, aby mu
druÏstvo zaplatilo v˘daje, které mûl pﬁi úpravû svého dosavadního bytu u ·afaﬁíkÛ. Mluví se o mnoha tisících.“
„20. 12. 1964. Byly zlevnûny nûkteré druhy vín, protoÏe po zdraÏení je lidé málo kupovali a radûji si je vyrábûli po domácku. Zlevnilo také sádlo, pomeranãe a nûkteré tekstilie. Pro spotﬁebitele a myslím, Ïe i pro
obchod je zdravá tato pohyblivost cen.“
„Hudební ‰kola, kterou ﬁídil kapelník Václav Basca z Irãan, se v létû z neznám˘ch pﬁíãin rozpadla, ‰koda.“
„Dne 21. 12. 1964 byl StráÏí bezpeãnosti SNB do vy‰etﬁovací vazby vzat b˘val˘ ekonom J.Z.D. a vedoucí
místní záloÏny Kubec z Libﬁe, pro nevûru zpronevûﬁenou mu svûﬁen˘ch penûz. Mnohé z druÏstevnic si stûÏovaly, Ïe byl pﬁi jednání s lidmi hrub˘.“
„ÚroveÀ obyvatelstva stále stoupá. Po dotazu vedoucího zdej‰ího po‰tovního úﬁadu s. Miroslava ÎiÏky bylo
zji‰tûno, Ïe v obcích Psáry a Jirãany je 272 majitel rádiov˘ch pﬁijímaãÛ a 156 majitelÛ televisorÛ. Jen
v Psárech je 17 aut.“
„Praãka na prádlo je témûﬁ v kaÏdé domácnosti. Lidé si opatﬁují plynová kamna, stavûjí si koupelny – vodovody, pﬁistavují dal‰í ob˘vací místnosti z b˘val˘ch chlévÛ i v podkroví. Kupují ledniãky a nábytek do ob˘vacích pokojÛ. Tak se pomalu stírá rozdíl mezi vesnicí a mûstem.“
„18. 10. 1964 zemﬁel Franti‰ek Rezek, ãlen J.Z.D. v Psárech, byl zranûn pﬁi pﬁená‰ení tûÏké traversy do hlavy a v nemocnici zemﬁel ve stáﬁí 65 let. 27. 11. 1964 mûla pohﬁeb Marie Junková stará 82 let ve Psárech.
13. 11. 1964 zemﬁela Adámková ve stáﬁí 77 let v Psárech.
21. 12. 1964 stihlo velké ne‰tûstí rodinu Zeithamlovu. ¤idiã traktoru a ãlen J.Z.D. Jan Zeithaml jel do lesa
pro dﬁíví. Traktor sjel z vrchu a ﬁidiã jej uÏ nemohl ovládnout, kdyÏ strom zachytil za strom a pﬁevrátil se
a usmrtil s. Zeithamla. Bylo mu asi 42 rokÛ. Na pohﬁbu se se‰lo mnoho poÏárníkÛ i z okolí a hodnû lidu.
·koda mladého Ïivota.
Pﬁed koncem roku zemﬁela Marie Jemelková ze ·tûdﬁika b˘valá velkostatkáﬁka, stará 74 let.“
„Po 20. záﬁí zaãínají ranní mrazíky, siln˘ vítr a pﬁeháÀky. Ku konci mûsíci byl siln˘ mráz, kter˘ spálil v‰e
kvetoucí.“
„V ﬁíjnu se poãasí ustálilo, obãas pr‰í. Poãátek podzimu i zima byla mírná a bez snûhu. Jen obãas málo napadl a zase zmizel.“
„Jsou vánoce, svátky míru a pokoje a vesel˘ konec roku Silvestr. Lidé zasedají u sv˘ch pﬁijímaãÛ a televizorÛ a tû‰í se z odpoãinku. Ode‰el dal‰í rok.“
Zapsala kronikáﬁka a knihovnice
BlaÏena Leblová

Pozn. red.: I tentokráte jsme ponechali text bez redakãních a pravopisn˘ch úprav
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POLICIE âR

POLICIE âR

Obvodní oddûlení, Jílové
Milí ãtenáﬁi,
tentokráte si redakce
domlouvala reportáÏ na
Obvodním oddûlení Policie
âR v Jílovém poãátkem ﬁíjna, a to aÏ ve veãerních hodinách. KdyÏ jsem projíÏdûla
obcí Psáry, je‰tû se na
Obecním úﬁadû pracovalo.
Proto mû ani nepﬁekvapila
situace,
která
vznikla
v Jílovém.
PﬁijíÏdím svou bílou felicií
k Obvodnímu oddûlení
Policie âR, a vidím, Ïe kvapem odjíÏdí zásahové vozidlo.
Ano, mûla jsem ‰tûstí a zároveÀ smÛlu. SmÛlu v tom, Ïe jsem je‰tû
hodinku ãekala na pﬁíjezd pﬁíslu‰níkÛ
policie a ‰tûstí v tom, Ïe jsem byla pﬁítomna úspû‰nému zadrÏení pachatelÛ,
kteﬁí páchali trestnou ãinnost v jedné
z chat v blízkém okolí. Rychlost zásahu
zde bezesporu sehrála svoji roli.
Kolem jednadvacáté hodiny mohla
tedy koneãnû zaãít na‰e reportáÏ, která
se t˘kala – jak ironické – zabezpeãení
chat pﬁed zimní sezonou.

Jak zabezpeãit chatu
pﬁed zimní sezonou
„Stále seznamujeme obãany s tím, jak
zabezpeãit svÛj majetek, jak si v‰ímat okolí, a pﬁedev‰ím nenapomáhat svojí liknavostí a lajdáctvím k trestné ãinnosti," ﬁíká
kpt. Josef SchÛt. „S chatami je to rÛzné.
Nûkdo se chatu pﬁed zimní sezonou snaÏí
zazimovat, jiní chataﬁi - ti vût‰inou mají
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chaty zateplené a lépe vybavené - jezdí na
víkendy dál i v zimû. Ti, co je opou‰tûjí
a vracejí se na jaﬁe, by rozhodnû mûli dbát
nûkolika rad: Pﬁedev‰ím by nemûli nechávat v tûsném okolí poloÏené rÛzné nástroje,
které by mohly slouÏit zlodûjÛm jako
páãidla. Jedná se vût‰inou o náﬁadí, kladiva, krumpáãe, zahradní náãiní atd. Také
napﬁíklad zavû‰ené Ïebﬁíky na chatû slouÏí
jen jako lákadlo trestné ãinnosti. Zlodûj
s Ïebﬁíkem pohodlnû vyrazí sklenûné okno,
aniÏ by se zranil, a koneckoncÛ mu Ïebﬁík
poslouÏí i k tomu, aby se dostal do prvního
patra - to kdyÏ v pﬁízemí má majitel okenice.
Zaji‰tûní chaty by mûlo odpovídat tomu,
co v ní máte, nebo co je to za chatu.
V‰echno si samozﬁejmû ãlovûk neodváÏí.
Rozhodnû by tam pﬁes zimu nemûlo zÛstat
zahradní náãiní, jako jsou sekaãky, kﬁovinoﬁezy, motorové pily. A o staroÏitnostech

ãi drahé elektronice ani nemluvím, to by
mûlo b˘t samozﬁejmostí. I kdyÏ nebudete
mít nic v chatû a budete ji mít dobﬁe zabezpeãenou vãetnû okenic, se mÛÏe stát, Ïe
vám tam zlodûj vleze. Bude mu to sice trvat
déle, ale kdyÏ bude mít dostatek ãasu
a nikdo ho nevyru‰í, dostane se tam stejnû
a udûlá zbyteãnou ‰kodu. Napﬁíklad jeden
zlodûj pÛjde kolem va‰í kvalitnû zabezpeãené chaty a radûji se jí vyhne, ale jiného
mÛÏe právû to dÛkladné zabezpeãení lákat
a dá si s otevﬁením práci.“
V‰ichni bychom mûli zváÏit druh poji‰tûní a vûdût, jak˘m zpÛsobem chce od nás
zabezpeãit chatu konkrétní poji‰Èovna.
Chataﬁi mají vût‰inou své osadní v˘bory, ten, kdo jezdí pravidelnû t˘dnû na chatu, obejde vût‰inou i ostatní chaty, nebo
nûkter˘ soused zajede i v t˘dnu. V‰ímejte
si okolí, nemyslete jen na svoji chatu!
Mnohokráte se stalo, Ïe nûkdo z osadního
v˘boru ãi náhodn˘ zimní chataﬁ dal avízo
Policii âR a pachatel byl dopaden. Policie
má zku‰enosti, Ïe zlodûji v zimním období
páchají trestné ãiny v kter˘koliv den, to
znamená od pondûlí do pondûlí, vãetnû
pátkÛ, sobot a nedûlí.
Jakmile dojde k trestné ãinnosti, nevstupujte dovnitﬁ chat a nesnaÏte se uklízet.
OkamÏitû volejte policii a dbejte na to,
abyste neznehodnotili stopy – pokud tam
nûjaké budou. ZáleÏí sice na pachatelích,
jak˘m zpÛsobem se tam pohybují, na
poãasí a jin˘ch okolnostech, ale spí‰e lze
zajistit stopu, pokud dovnitﬁ nevstoupíte.

Co je to za lidi?
Zajímalo nás, co je to za lidi, proã takov˘ zlodûj krade, proã páchá ‰kodu. „Jsou
zlodûji, kteﬁí jsou ve vûku 16-20 let, jsou
zlodûji stﬁední generace, ale jsou zlodûji
i sedmdesátiletí. Ti se zlodûjnou víceménû
Ïiví. VÏdycky jsou na nûjakou dobu zavﬁení, pak zase kradou. Nejvût‰í prÛ‰vih je,
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kdyÏ vykrádají chaty dûti. I takové pﬁípady
zde máme,“ dodává kpt. SchÛt.
V srpnu do‰lo k zadrÏení dvou
pachatelÛ v chatû Na Babû. Pachatelé
v‰ak popírali jakoukoliv trestnou ãinnost, na základû stop v‰ak byli usvûdãení dva mladiství pachatelé z diagnostického ústavu.
V Psárech a Dolních Jirãanech byl
za poslední dobu relativnû klid. Do‰lo
zde k drobn˘m krádeÏím: odcizení
pohonu vrat – to jsou ãasté jevy,
k odcizení vûcí ze stavební buÀky. Ale
k závaÏné trestné ãinnosti zde nedo‰lo.

Upozornûní
V souãasné dobû nabralo vloupání do
vozidel znaãn˘ch obrátek. Lidé sv˘m chováním vybízejí zlodûje sami. Jak je to
moÏné? Nechávají v autech mobily, kabelky, doklady…, a to na viditeln˘ch místech.
Zastaví jen na chvilku a bûhem dvou minut
zlodûj vyuÏije situace, kdy majitel auta
odbûhne, a vûci z auta zmizí. Stává se to
v mnoha pﬁípadech v blízkosti mateﬁsk˘ch
‰kol ãi základních, kdy maminka jen
doprovodí dítû do ‰koly, bûhem pár minut
se vrací a zji‰Èuje, Ïe její auto je vykradeno. Takovéto situace v‰ak zaviÀujeme
sami. Kabelka láká, to je jasné! NemÛÏete
nechat v autû nic leÏet na viditelném místû. A pokud byste se snaÏili kabelku ãi
doklady uklidit alespoÀ do kufru auta, vûzte, Ïe zlodûj vás zaruãenû pozoruje a odcizí tyto vûci i z tohoto prostoru.
Spoleãnû s Obvodním oddûlení Policie
âR v Jílovém jsme se rozhodli varovat
rovnûÏ vás. Pﬁejeme v‰em hezk˘ zbytek
podzimu, asi jsme vás tímto ãlánkem
moc nenaladili do rÛÏové situace, ale
takov˘ je Ïivot, tak to prostû je.
mk
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí obãané, v této spoleãenské kronice vás
budeme informovat o spoleãenském dûní
v Psárech a v Dolních Jirãanech. Chceme
ukázat, jak lidé oslavují svá Ïivotní jubilea,
stﬁíbrné ãi zlaté svatby.
Vítání obãánkÛ probûhlo v sobotu 9. ﬁíjna
a mimin se se‰lo poÏehnanû. Pár slov o tom, jak
se vítání opravdu vydaﬁilo, najdete v mém úvodníku. Vûﬁím, Ïe se vítání obãánkÛ líbilo v‰em
pﬁítomn˘m a pláã dûtí, kter˘ byl pﬁi tomto obﬁadu obãas také sly‰et, maminky urãitû neznervóznil. VÏdyÈ i to patﬁí k dûtskému Ïivotu. Pláã
i smích.
Pﬁejme v‰em tûm maliãk˘m hodnû lásky, ‰tûstí
a zdraví v jejich Ïivotû.

ZlaÈáci – ManÏelé Líbalovi
Skoro to zní jako z románku, potkali se na
zábavû. ON se líbil jí, ONA jemu. Mûla v‰ak
strach, aby jí ke konci zábavy neutekl a tak jak
sama se smíchem vzpomíná: „tehdy mû nenapadlo nic jiného, neÏ se zeptat, kolik je hodin.
Pﬁed padesáti lety totiÏ hodinky nebyly samozﬁejmostí.“ Odpovûì si dodne‰ka oba svornû
pamatují: za pût minut tﬁiãtvrtû na dvanáct.
Jihoãech pan Líbal slouÏil spoleãnû s dal‰ími
krajany ve zdej‰í posádce, a nakonec jich tu osm
natvale zakotvilo ve svazku manÏelském. Jak
v‰ak Ïivot bûÏí, pﬁiná‰í i to smutné, a tak
i kamarádÛ ub˘vá. Nikdy v‰ak nepﬁestal litovat,
Ïe zde zÛstal a Jihoãe‰i – tedy ti, co se vrátili
zpût – ho ãasto nav‰tûvovali. KdyÏ pﬁijíÏdûli,
vyzvánûli z autobusu jak na poplach, a tak
v‰ichni vûdûli, kdo Ïe to jede.
V minulém ãísle jsem pouÏila vûty: Co se
‰kádlívá, rádo se mívá. A u manÏelÛ Líbalov˘ch
to platí do posledního puntíku. ON ji neustále
zlobí sv˘m siln˘m kouﬁením, ONA pr˘ kou‰e,
ale ne‰tûká. Zní to moc mile a u LíbalÛ není nouze o smích a legraci. Nejsou vztahovaãní, nejsou
uráÏliví, sama jsem se mezi nimi cítila moc dobﬁe. Nebo to snad bylo tím panáãkem, kter˘m
jsme si pﬁipili spoleãnû na zdraví a dlouhá léta?
Ba ne, ‰lo to od srdíãka, a to se, pﬁátelé, pozná!!!
Îivot pﬁinesl Líbalov˘m plno radostí. Mají
dva syny a tﬁi vnouãata a nedají na v‰echny
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Blahopﬁání
Tentokráte máme
jen tﬁi prosincové
oslavence narozenin, vlastnû jsou to
samé oslavenkynû.
❀ Marie Kohoutová oslaví
poãátkem prosince své pûtaosmdesátiny.
❀ Marie Pavlíãková rovnûÏ
poãátkem prosince oslaví
sedmdesáté narozeniny.
❀ Hilda Chotousová bude slavit
v polovinû mûsíce své kulaté
osmdesáté jubileum.
V‰em tﬁem oslavenkyním pﬁejeme pﬁedev‰ím hodnû zdravíãka,
v‰ak ono nás to ostatní uÏ najde
samo. Oslavte v pﬁedvánoãním
ãase plném pohody a lásky.
Obecní úﬁad v Psárech
Za redakci mk

dopustit. Umûjí se spoleãnû v‰ichni radovat
a scházet, pﬁestoÏe nebydlí spoleãnû. Paní
Líbalová má rozvûtvené pﬁíbuzenstvo a i s nimi
Ïijí v‰ichni v pohodû. Sama ﬁíká: „Snad je to
také tím, Ïe jsme zde v domku Ïili spoleãnû
s m˘mi rodiãi a zvykli jsme si v‰ichni na toleranci a slu‰né chování.“
Dokonãení na str. 28
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Jak si uÏívají nyní?
Paní Líbalová pracovala do dvaa‰edesáti let
ve zdej‰ím Ústavu sociální péãe, starala se o dûti,
a dokonce si zv˘‰ila kvalifikaci vzdûláním, jen
aby mohla u dûtí zÛstat. Pan Líbal doslova fyzicky dﬁel v Safinû, odléval kovy u pecí, kde se
topívalo koksem. Ze pﬁedu sálající horko, od zad
chladno a v ruce mnohdy dvûstûkilová „náloÏ".
Starali se o dûti, pracovali na zahrádce.
Dnes si uÏívají podzimního sluníãka spoleãnû s Charlim – to je pejsek, Pepíãkem-andulkou
a donedávna i s kocourem Mike‰em. K tomu
pár slepic – a hned je práce. Pan Líbal rád lu‰tí
kﬁíÏovky a kvízy, takÏe je spokojen˘, Ïe tuto
zábavu na‰el i v Psárském zpravodaji. A je‰tû
na nûco bych zapomnûla. Pravidelnû t˘dnû chodí na partiãku licitovaného mariá‰e spoleãnû
s kamarády. ZÛstali uÏ jenom tﬁi.

…A NùCO PRO ZÁBAVU
Bûhem více neÏ hodiny mnû toho zlatí
i „ZLATÍ“ manÏelé napovídali mnoho, dal‰ích
deset stránek by nestaãilo.
Îijte spolu ‰Èastnû a spokojenû. Bylo to u vás
fajn.
Îe by dal‰í zlatá svatba na obzoru?
Tak se mi doneslo, Ïe 23. 10. 2004 je dal‰í
zlatá svatba. Jak to vypadá, roztrhl se pytel
sam˘ch „zlaÈákÛ". Tentokráte jsou oslavenci
Hedvika a Antonín Zouzalovi ze Psár.
Hodnû lásky a porozumûní vám ze srdce
urãitû pﬁejí v‰ichni, jeÏ vás znají. Pokud se i vy
budete chtít podûlit se ãtenáﬁi zpravodaje o své
radosti a starosti, jimiÏ jste zajisté pro‰li Ïivotem, budeme velmi rádi. UÏívejte spoleãn˘ch
chvil a dnÛ pohody.
Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
Spoleãenské centrum Jesenice
bylo vybudováno na místû b˘valého kulturního
domu, kter˘ v listopadu 1997 vyhoﬁel. V prosinci roku 2000 se otevﬁel nov˘ moderní objekt, aby
slouÏil kulturním potﬁebám v‰ech zájemcÛ.
Akce Spoleãenského centra Jesenice:
● 6. 11. 2004 – 20.00 hod. – Jesenick˘ country
bál, hraje skupina Bessoni, ukázka a v˘uka
tancÛ – country skupina Caramella
● 21. 11. 2004 – 15.30 hod. – pohádka pro dûti
Honza a kouzelník
● 4. 12. 2004 – 10.00-17.00 hod. – Vánoãní
trhy s odpoledním kulturním programem
● 12. 12. 2004 – 15.30 hod. – Vánoãní kabaret,
poﬁad pro dûti o vánoãních zvycích
Za zábavou zve v‰echny dospûlé a dûti Marta
Adámková, vedoucí SP Jesenice.
Kontakty: telefon: 241 931 380,
241 931 869, 603 239 397.
fax: 241 930 183
e-mail:
spolcentrum@oujesenice.cz

Kostel oÏil hudbou
V sobotu 2. 10. 2004 se v kostele sv. Václava
v Dolních Jirãanech konal benefiãní koncert
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duchovní hudby ve prospûch dostavby prvního
dûtského hospice v âeské republice, kter˘ spravuje Nadaãní fond Klíãek (www.klicek.org).
Se‰lo se kolem ãtyﬁiceti divákÛ, kteﬁí byli pﬁítomni nádhernému setkání. V podání mlad˘ch
sólistÛ Petra Janka (violoncello), Jakuba
Janského (housle), Petra Graua (flétna) a souborÛ Nové literátské bratrstvo Chorosh, Brécy de
Chorus Angelus, sboru Jitky Paliãkové, PraÏské
Kantilény (ZU· Kﬁtinská, Praha 4) a Bona Fide
Kvarteta zaznûl gregoriánsk˘ chorál a duchovní
skladby od J. S. Bacha, T. L. de Victoria, G. de
Marzi, P. Ebena, G. P. Telemanna, F. Schuberta
a W. A. Mozarta.
Velmi rád bych touto cestou upﬁímnû podûkoval v‰em úãinkujícím (kteﬁí vystoupili bez
nároku na honoráﬁ), páteru Stanislavu Ho‰kovi,
kter˘ nám zdarma poskytl prostory kostela
a v neposlední ﬁadû divákÛm za úãast i pﬁíspûvky. Celkem 5367,50 korun, které po koncertû
zÛstaly v kasiãce, poslouÏí dobré vûci. Snad
bylo toto setkání zaãátkem nové tradice benefiãních koncertÛ v Dolních Jirãanech. UÏ nyní se
tû‰íme na dal‰í.
Csaba Farkas,
Nadaãní fond Klíãek

Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás.
¤e‰ení na nû najdete na str. 30. Pokud nûkdo
z vás pí‰e ver‰e, ãi krátké povídky, a máte-li
zájem o jejich oti‰tûní v tomto ãasopisu, neváhejte a kontaktujte mû. (Mgr. Monika Kábová, mobil 606 310 655, tel. 281 862 468,
mfkaba@post.cz). Rádi va‰e prvotiny uveﬁejníme.

Dûtem

Pozor! Pro nejmen‰í (3–6 let) vyhla‰uji soutûÏ:
Nakreslete koãku. NezáleÏí na tom, jak˘ materiál ke kresbû ãi malbû pouÏijete. Nejhezãí tﬁi práce otiskneme v na‰em ãasopisu. Kresby zasílejte na adresu: Mgr. Monika Kábová, Sklenská 26/335,
198 00 Praha 9. MÛÏete kreslit i v poãítaãi a odeslat na adresu: mfkaba@post.cz. Kresby musí dojít
na v˘‰e zmínûnou adresu nejpozdûji do 25. listopadu 2004.
Hádejte!
1. Pomocí libovoln˘ch aritmetick˘ch úkonÛ zapi‰ ãíslo 100 pûti pûtkami.
2. Kolik obdélníkÛ je na obrázku?
M
N
O
P
I
J
K
L
E
F
G
H
A
B
C
D
3. Petr ﬁíká: „Mám tolik bratrÛ jako sester.“ Jeho sestra ﬁíká: „Mám dvakrát tolik bratrÛ neÏ sester.
Kolik je dûtí v rodinû?
4. Víte, kdy se husa dojí?
5. Které ãeské slovo se jinak pí‰e a jinak ãte?

Pro pokroãilé vûkem

Chataﬁi
âtyﬁi chataﬁi provedli u sv˘ch chat rÛzná vylep‰ení. U Îáãkovy chaty vznikl mal˘, ale pûkn˘
skleník. Ostatní se jmenují Král, Macek, PrÛcha, kﬁestními jmény Kamil, Michal, Pavel, Zbynûk.
Michal má chatu u lesa, PrÛcha u cesty. Nejmenuje se Pavel. Pavel zaloÏil na své zahradû skalku.
Chataﬁ sídlící vedle pole si postavil bazén. Králova zahrada má nejdraÏ‰í vybavení. Jeden z chataﬁÛ má iniciály ze dvou stejn˘ch písmen.
Pﬁiﬁaìte k sobû patﬁící celá jména, stavby na zahradû, polohu chat.
Kdo má chatu u rybníka?
Kdo postavil udírnu?
¤e‰ení logického problému z minulého ãísla
Jméno:
Eli‰ka
Jiﬁina
Pavla
Pﬁíjmení:
Devátá
Králová
Pavlátová
Zamûstnání:
uzeniny
lékaﬁka
uãitelka
Poãet dûtí:
1
0
2
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Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho vylu‰tûní najdete v pﬁí‰tím ãísle ãasopisu.

Zuzana
Lípová
kosmetiãka
3

Líba
Jupová
cukrárna
4
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Rozmar˘na

REGENERAČNÍ A MASÁŽNÍ
STUDIO REGENA

OdjakÏiva b˘vala rozmar˘na v lidovém podání symbolem lásky
a smrti. Je‰tû dnes je nûkde zvykem zasadit ve svatební den rozmar˘ novou vûtévku. KdyÏ vyra‰í, je to pr˘ dobr˘m znamením pro harmonic ké manÏelství. Staré herbáﬁe tuto „drogu" uvádûjí jako rozmar˘n lékaﬁ sk˘ s kafrovitû koﬁenûn˘m pachem a hoﬁce aromatickou chutí.

Legenda vypráví
V mnoha zemích platila rozmar˘na za posvátnou
a kouzly opﬁedenou rostlinu. „KdyÏ byla svatá rodina
na útûku do Egypta a odpoãívala, rozprostﬁela Panna
Maria svÛj plá‰È na keﬁi rozmar˘nu. PÛvodnû bílé kvûty se na její poãest zbarvily nebeskou modﬁí a od té
doby kvete rozmar˘na modﬁe," praví legenda.
V biblick˘ch dobách rostla rozmar˘na vedle dal‰ích bylinek, jako jsou levandule, ‰alvûj, tymián nebo
tﬁeba máta. Také v souãasné dobû mÛÏeme na na‰ich
„moderních" zahrádkách vidût stále ãastûji tyto bylinky pohromadû. (V na‰ich podmínkách: pﬁes zimu pﬁemístíme rozmar˘nu ze záhonu tﬁeba do kvûtináãe,
vydrÏí pﬁi pokojové teplotû – na rozdíl od ostatních
bylinek.)
V bibli se pí‰e o voÀavém Libanonu, jeho stránû
h˘ﬁily nepﬁebern˘m mnoÏstvím bylin. Nûmeck˘ ‰lechtic Johann ze Solmu se nechal sly‰et: „V Libanonu
byla vÛnû ze stromÛ a keﬁÛ tak velká, aÏ pﬁecházel
dech."
¤ímané tuto bylinu zasvûtili Venu‰i a ovûnãovali jí
své bÛÏky. ¤ekové zase Ïili v pﬁesvûdãení, Ïe bohové
se tû‰í z rozmar˘nového vûnce více neÏ z vûnce zlatého.
Ve stﬁedovûku touto drogou zahánûli moc zl˘ch
duchÛ, jeÏ ãlovûka ohroÏovala pﬁi narození, svatbû
a smrti. Právû z toho dÛvodu nosily nevûsty rozmar˘nov˘ vûneãek uÏ dávno pﬁed tím, neÏ ho nahradila
populární myrta.

PouÏití
Tato bylina se pûstuje pﬁeváÏnû ve státech
u Stﬁedozemního moﬁe, to znamená, Ïe ji mÛÏeme
vidût napﬁíklad v Itálii, ¤ecku, Chorvatsku ãi
Slovinsku. V pﬁírodû je tento keﬁ zhruba jeden metr
vysok˘ a vÏdy se rozprostírá na such˘ch tepl˘ch stráních chránûn˘ch od vûtru. Sluníãko sv˘mi paprsky
pak napomáhá oné typické, daleko se linoucí vÛni.
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V kosmetice se drogy pouÏívá k v˘robû m˘del
a voÀavek. Do na‰ich skﬁíní se usu‰ená, podobnû jako
levandule, zavû‰uje v sáãcích – to aby odhánûla moly
a prádlo libû vonûlo.
Je prokázáno, Ïe odlehãuje migrény a revmatismus.
MÛÏe se pﬁidat do vazby su‰en˘ch kvûtin. Z rozmar˘ny mÛÏeme tﬁeba vytvoﬁit vûneãek, pﬁidat usu‰ené rÛÏiãky ãi jiné kvítí, a ten pak zavûsit v kuchyni jak
pro potû‰ení, tak pro vÛni.
ProtoÏe má rozmar˘na pﬁíjemnû aromatickou a lehce kafrovou chuÈ, pouÏívá se jako koﬁení na masa, do
v‰ech salátÛ, tûstovin a slan˘ch koláãÛ. âerstvá i usu‰ená. Lze ji vyuÏít i k nakládání zeleniny do nálevÛ,
k marinování masa, obzvlá‰tû divoãiny, skopového,
ale i vepﬁového ãi drÛbeÏího masa.
Ve francouzské a italské kuchyni rozhodnû zastává
rozmar˘na pﬁední místo. Bylina se dá koupit v obchodû
ãerstvá v kvûtináãi nebo bez nûj, k dostání je i su‰ená.
A jeden tip nakonec: K nakládání s˘rÛ se doporuãuje vloÏit snítku rozmar˘ny (lze i su‰enou) do olivového
oleje. Pﬁidáme barevn˘ pepﬁ, bobkov˘ list, nové koﬁení.
Nakrájíme jak˘koliv tvrd˘ s˘r (i slan˘, nebo míchan˘)
na kostiãky, naskládáme do sklenice, navr‰íme na plátky nakrájen˘ ãesnek – tím ne‰etﬁete. Opût poloÏíme s˘r,
ãesnek. Nakonec zalijeme lahodnou olivovou smûsí.
Za dva dny pﬁi pokojové teplotû mÛÏeme mlsat.
(Jen pozor na olivov˘ olej – ten nepatﬁí nikdy do lednice, ale na chladnûj‰í místo pokud moÏno do tmavé
spíÏe.) A co s tím zbyl˘m olejem, kter˘ vonûl a chutnal právû po rozmar˘nû? Pﬁidáme ho na maso nebo na
zálivku do salátÛ.
Text a foto: mk

oznamuje zahájení svojí činnosti
od září 2004
Nabízí: - léčebné a regenerační masáže
- poradenské služby v prevenci
bolesti zad
- individuální cvičení v prevenci
bolesti hlavy a zad
- od listopadu cvičení pro ženy, aerobik
- step-aerobik, úterý od 18.30 hod.
(ZŠ Dolní Jirčany)
Ordinace: út. 8.30–18.00
čt. 8.30–18.00
(po tel. objednávce)
Kontakt:

– nejlevnûj‰í
úklid
rodinn˘ch
domkÛ
– mytí oken
– téÏ vánoãní
úklid
Telefon
607 125 578

Odpovûdi na hádanky na str. 29:
1. ( 5 + 5 + 5 + 5) . 5
2. 100
3. 7
4. KdyÏ se sní.
5. Slovo jinak.
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K¤ÍÎOVKA
Milí lu‰titelé, je podzim, blíÏí se doba ãast˘ch r˘m a ka‰lÛ.
Proto pijte ..................... (tajenka)!, jeÏ vám dodají tu pravou pohodu pﬁed spaním.
ODBORNÁ
ST¤EDNÍ
·KOLA

SOUPE¤

CHEM.
ZNAâKA
YTRIA

ZÁJMENO

OBLOÎ.
D¤EVO

ANGL.
JEDNA

NEFOUKAT

TOVÁRNA
OH¯BANÉHO
NÁBYTKU

CHEM.ZN.
OSMIA

OTEC

NENORMÁLNÍ

P¤EDL.
DEJ DO
VODY

TAJENKA
P¤EDPLATITELÉ

ZN.
SOKOLOVA

PASTI
P¤EDL.
PAT¤ÍCÍ
EVù

PRAMÁTI
KYSLÍKATÁ
SLOUâEN.

VZDùLÁVACÍ
ÚSTAVY
BARVA V
EVROPSK¯ KARTÁCH
STÁT
INIC.KARLA
NOVÁKA

KONEC
MODLITBY
POUZDRO

TAKÉ
KABINETNÍ
âÁST
SVÍCE

CHEM.ZN.
RADONU

NEBO

P¤EDL.
SE 7.
PÁDEM

P¤EDL.

PERIODA

SÍDLO
RODINY

ÎÁK 8.T¤.
P¤EDL.SE
6.PÁDEM
CHLAP.
JMÉNO

ZKR.KRAJ.
OBLAST
ESTONSKA

DRUH
S¯RA
SPOJKA
CHEM. ZN.
KYSLÍKU
ODSTRANIT
PILOU

1. PÁD

SLAVNOST

LUPEN
DRUH
OPICE
ZNAâKA
LITRU

NEVELKÉ
DOMÁCÍ
ZVÍ¤E
PÍSMENO
K

SPOJKA

KÒ≈

STÁTNÍ
KASA

ANGLICK¯
·LECHTIC

POSKYTUJE
RADU

SVùTOVÁ
STRANA
ZN.PRAÎS.
UNIVER.

PROST¤EDEK NA
âI·TùNÍ
OKEN
MùKKÁ
SOUHL.

BÒÎEK
LÁSKY

SPOJKA

KOBKA

POLOMùR
SPZ
RYCHNOV
N.KNùÎNOU

VLÁKNA Z
TROPIC.
ROSTLIN
ZÁJMENO

P¤EDL.
HLAS
OSLA
SLOVEN.
NÁDOBÍ
CHEM.ZN.
DRASLÍKU

OBCHÒDEK

!

PLO·NÉ
MÍRY

SKLÍZÍ
O¤ECHY
Tajenka kﬁíÏovky zní: Bylinkové ãaje!
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