
VáÏení a milí obãané Psár a Dolních Jirãan,

první pilotní ãíslo Psárského zpravodaje máme za sebou,
v tuto chvíli dostáváte do rukou v pofiadí jiÏ druhé ãíslo.
Ráda bych, aby do‰lo k vût‰ímu kontaktu mezi námi, abyste
sami o sobû dali vûdût. Jak se vám zde Ïije, kdo umí ve va‰í
obci tfieba plést ko‰íky ãi s láskou vy‰ívat, star‰í pamûtníci by
zase mohli povyprávût o dávn˘ch ãasech. A nena‰la by se
hospodyÀka, která je‰tû pamatuje na „draãky" a dodernou?
Nebo uÏ ani nevíte, jak se dralo v zimním období pefií?
Telefonní spojení na mû najdete v tiráÏi ãasopisu, na stranû
2. Zde je namístû, abych podûkovala paní  Kvûtoslavû
Netopilíkové, která se se mnou – byÈ jen velmi krátce – set-
kala. Vûfiím, Ïe mnou darovaná kytiãka jí pfiinese alespoÀ
tro‰ku ‰tûstí.

Mile mû pfiekvapilo, Ïe si v‰ímáte lidí, jiÏ se vám pohybu-
jí cel˘ den po vesnici: v tomto pfiípadû jsem oním „‰pionem"
byla já. Reaguji totiÏ na dotaz jednoho ‰tamgasta v Dolních
Jirãanech, jemuÏ jsem se zdála podezfielá, neboÈ jsem pr˘
„cel˘ den ‰mejdila" v obci a v okolí. Byla jsem údajnû nûko-

likrát v prÛbûhu toho dne spatfiena, a místní mûli pravdu. Okukovala jsem, kde co, abych alespoÀ
tro‰ku poznala tento kraj pln˘ zelenû.

V hostinci v Dolních Jirãanech zapíjeli právû v onu dobu tragické úmrtí známé hokejové legen-
dy Ivana Hlinky. ProtoÏe i já jsem za‰la na kávu do místní restaurace, byla jsem okamÏitû pozvána
ke stolu, kde sedûla dvojice pfiátel. Jeden byl pravdûpodobnû místní, druh˘ chatafi a oba byli velmi
smutni a zapíjeli Ïal. Pfiesto mû se slovy: „Paní, pfiisednûte k nám na pokec, pfiece nebudete sedût
osamûlá, v ten dne‰ní den..."  pozvali pfiisednout. Jak uÏ to tak v mal˘ch hospÛdkách b˘vá, pak pfii-
‰li dal‰í hosté a dal‰í a v‰ichni usedli u jednoho stolu, pod nímÏ se spokojenû chladil mal˘ bíl˘ psík. 

A teì s pravdou ven. Jako redaktorka Psárského zpravodaje jsem v ten den opravdu ‰mejdila po
okolí, nakoukla jsem do Tondachu, promluvila s fieditelkou zdej‰í základní ‰koly, dozvûdûla jsme se
o rozvozu peãiva v této lokalitû. O tom v‰em se nyní mÛÏete doãíst. Pfiedev‰ím v‰ak zjistíte, co nové-
ho je v obci, jak do‰lo velmi rychle k rekonstrukci místností na obecním úfiadu, ãím se zab˘vá zdej-
‰í stavební v˘bor nebo jak chatafii sami sobû pomohli k lep‰í cestû. V ãasopisu najdete také ‰petku
zábavy i pouãení a opûtovnû nahlédnete do kroniky. Ale nechejte se pfiekvapit, nemusím pfiece pro-
zradit v‰echno.

VáÏení a milí hospod‰tí pfiátelé, nyní uÏ víte, kdo se ukr˘vá pod oním „tajn˘m agentem-‰pionem".
Srdeãnû vás v‰echny zdravím - ale nejenom vás v hospodû - a pfieji v‰em: mûjme se rádi, dokud
jsme zdrávi, dokud Ïijeme.

Va‰e „tajná agentka"
Monika Kábová
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VVááÏÏeenníí  oobbããaannéé,,
ddaall‰‰íí  ããíísslloo  PPssáárrsskkééhhoo  zzpprraavvooddaajjee  vvyyjjddee  uuÏÏ  nnaa  ppfifieelloommuu  fifiííjjnnaa  aa  lliissttooppaadduu,,  tteeddyy  oo  ttrroocchhuu  ddfifiíívvee..
ZZíísskkááttee  vv  nnûûmm  vvee‰‰kkeerréé  iinnffoorrmmaaccee  oo  vvoollbbáácchh  ddoo  kkrraajjsskkééhhoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa,,  aallee  ttaakkéé  ssee  ddoozzvvííttee,,  ccoo
bbuuddoouu  ttyyttoo  vvoollbbyy  zznnaammeennaatt  pprroo  oobbeecc..
VVyyzz˘̆vváámmee  vv‰‰eecchhnnyy  oobbããaannyy,,  kktteefifiíí  mmaajjíí  zzáájjeemm  oo  pprrooppaaggaaccii  vvee  ZZpprraavvooddaajjii,,  aaÈÈ  ssee  oozzvvoouu  nnaa  OObbeeccnníí
úúfifiaadd  vv  PPssáárreecchh..



PPssáárrsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj:: dvoumûsíãník
RRooããnnííkk:: 1, ã. 2/2004, záfií
VVyyddáávváá:: Obec Psáry

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

DDaattuumm  vvyyddáánníí::  17. 9. 2004
RReeggiissttrraaccee:: MK âR E 15258 ze 

dne 4. 5. 2004
RReeddaakkttoorrkkaa:: Mgr. Monika Kábová
RReeddaakkããnníí  rraaddaa:: Ing. Jifií Janata, CSc., 

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

PPfifiííjjeemm  iinnzzeerrccee:: Obecní úfiad Psáry
fax: 281 862 468
e-mail: mfkaba@post.cz

GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ttiisskk:: LD, s.r.o.
Radlická 2, 
150 00 Praha 5

DDiissttrriibbuuccee:: do v‰ech po‰tovních 
schránek v Psárech 
a Dolních Jiraãanech 

NNáákkllaadd:: 2000 v˘tiskÛ, ZZDDAARRMMAA
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CCeennyy  iinnzzeerrccee  vv  ããaassooppiissuu  ((ddvvoouummûûssííããnnííkk))  

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ
Formát ãernobíl˘ barevn˘

A 5 – 125 x 175 mm 1550 Kã 3850 Kã
1/2 A 5 – 125 x 85   mm 880 Kã 2200 Kã
1/4 A 5 – 152 x 40   mm 550 Kã 1500 Kã

60 x 85   mm
1/8 A 5 – 60 x 40   mm 330 Kã 830 Kã
SSlleevvyy  ppfifiii  ooppaakkoovvaannéé  iinnzzeerrccii::  3krát     –  10 %

vícekrát –  15 %
IInnzzeerrccii  oobbjjeeddnneejjttee  nnaa  aaddrreessee::
Dotazy ohlednû inzerce, vãetnû grafického ztvárnûní a barevnosti poskytuje 
Mgr. Monika Kábová na tel.: 606 310 655.



UUssnneesseenníí  ãã..  66//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  OObbeeccnnííhhoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee
PPssáárryy  kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1144..  ããeerrvvnnaa  22000044
vv 1188::0000  hhooddiinn  nnaa  OObbeeccnníímm  úúfifiaadduu,,  PPrraaÏÏsskkáá
113377,,  225522  4444  PPssáárryy

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppoo  pprroojjeeddnnáánníí
aa)) bbeerree  nnaa  vvûûddoommíí::

● zprávu starosty Ing. Jifiího Janaty, CSc.,
o plnûní usnesení z 5. zasedání zastupitel-
stva v roce 2004

● zprávu o pfiístavbû Mt· a stfiecha na Z·
(informace od Václava Nováka pro PhDr.
Bedfiicha Talába)

● zprávu starosty o prÛbûhu a v˘sledcích míst-
ního referenda o dálnici D3

● zprávu místostarosty Mgr. Jana Vrby o postu-
pu pfii vydávání Psárského zpravodaje

● zprávu starosty o jednání s Mâ Praha 12,
s mûstem Jílové a Obcí Jesenice o spádo-
v˘ch oblastech ‰kol a o platbách za dojíÏdû-
jící Ïáky

● pfiedání odmûny policistÛm z Jílového, schvá-
lené zastupitelstvem

● zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
Obce Psáry za rok 2003 provedenou
Krajsk˘m úfiadem ve dnech 10. 6.–11. 6.
2004 

● termíny vefiejn˘ch zasedání zastupitelstva do
konce roku 2004 a to na: 9. 8. 2004
13. 9. 2004
11. 10. 2004
15. 11. 2004
13. 12. 2004

bb)) sscchhvvaalluujjee::
● znûní smlouvy o pfiíspûvcích STAVING (loka-

lita „Pod Kostelem“) 
● schvaluje provozovatele Wi-Fi – firma Open

Solution
● znûní smlouvy na technick˘ dozor s p.

âervenkou na vodojem + komunikace A.
·imka

● znûní servisní smlouvy na správu poãítaãové
sítû Obecního úfiadu se spoleãností Open
Solution s podmínkou, Ïe smlouva bude
upravena na dobu urãitou na 3 mûsíce zku-
‰ebního provozu 

● znûní smlouvy na roz‰ífiení sluÏeb poskyto-
van˘ch pfii správû webovsk˘ch stránek s fir-
mou Open Solution

● znûní zámûru na pronájem nebytov˘ch pro-
stor v pfiízemí ãp. 137

● znûní smlouvy o spolupráci a pfiíspûvku na
infrastrukturu se spoleãností Aulistav ve znû-
ní pfiipomínek projednan˘ch v prÛbûhu vefiej-
ného zasedání zastupitelstva, které budou do
smlouvy zapracovány

● znûní smlouvy s PAM Elektroservis na pro-
vedení elektroinstalace v celkové cenû 144
343 Kã bez DPH

● znûní smlouvy s ELIS Praha na telefonní
ústfiednu za cenu 69 636,02 Kã bez DPH

● znûní smlouvy o spolupráci a v˘‰i pfiíspûvku
na infrastrukturu (300 000 Kã) se spoleãnos-
tí EGE

● znûní smlouvy s Pavlou Kramlovou na dodáv-
ku kanceláfiského vybavení v celkové cenû
120 000 Kã

● znûní smlouvy s firmou ATIZ na dodávku sta-
vebních prací – rekonstrukce Obecního úfia-
du v ãástce 403 565 Kã

● znûní vyhlá‰ky ã. 19/2004 – o místních
poplatcích

● znûní vyhlá‰ky ã. 20/2004 – o podmínkách
chovu domácího, drobného hospodáfiského
zvífiectva, chovu nebezpeãn˘ch a exotick˘ch
zvífiat

● znûní vyhlá‰ky ã. 21/2004 – o ochranû
ovzdu‰í

● znûní vyhlá‰ky ã. 22/2004 – o vefiejném
pofiádku a Ïivotním prostfiedí v obci Psáry

● závûreãn˘ úãet na základû zprávy o v˘sledku
pfiezkoumání hospodafiení Obce Psáry za rok
2003 

● rozpoãet obce na rok 2004 po první úpravû
podle pfiílohy tohoto usnesení – pfiíjmy se
zvy‰ují o 8 783 600 Kã a o tuto ãástku se
zvy‰ují v˘daje

● proplacení faktur podle pfiiloÏeného seznamu 
cc)) ssoouuhhllaassíí::

● s uzavfiením smlouvy obce s firmou HRUB¯
na likvidaci odpadu ze zelenû (posekané trá-
vy) v cenû do 100 Kã za m3

● s uzavfiením smlouvy obce s âeskou po‰tou
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na distribuci Psárského zpravodaje chatafiÛm
do místa jejich trvalého bydli‰tû

● se zámûrem vysázet zeleÀ u sbûrného dvora
(podmínka MÚ âerno‰ice – OÎP) a podél sil-
nice z Jirãan do Psár (snûhová bariéra) 

● s Ïádostí vypracovanou místostarostou Ing.
Vladimírem Kadefiábkem na bezplatné pfieve-
dení pozemkÛ (624/1 a 345/72 – „U Studny“)
z Pozemkového fondu na obec podle § 5
odst. 1, zákona 95/1999 Sb.

dd)) pprroovvûûfifiuujjee::
● místostarostu Mgr.Jana Vrbu podpisem ser-

visní smlouvy na správu poãítaãové sítû
Obecního úfiadu se spoleãností Open
Solution po zapracování pfiipomínek

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu podpisem
smlouvy na roz‰ífiení sluÏeb poskytovan˘ch
pfii správû webovsk˘ch stránek s firmou
Open Solution

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu podpisem
smlouvy s Open Solution na provozovatele 

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu uzavfiením
smlouvy s firmou HRUB¯ na likvidaci odpadu
ze zelenû 

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu uzavfiením
smlouvy s âeskou po‰tou na distribuci
Psárského zpravodaje

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu podpisem
smlouvy o pfiíspûvcích STAVING (lokalita
„Pod Kostelem“)

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy s PAM Elektroservis na pro-
vedení elektroinstalace

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy s ELIS Praha na telefonní
ústfiednu

● starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., (nebo
v jeho nepfiítomnosti místostarostu Ing.
Vladimíra Kadefiábka) podpisem smlouvy
o spolupráci se spoleãností EGE pfii dodrÏe-
ní v˘‰e pfiíspûvku na infrastrukturu v ãástce
300 000 Kã

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka uza-
vfiením smlouvy obce s panem âervenkou na
technick˘ dozor pfii v˘stavbû vodojemu
a komunikace A, ·imka 

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pfií-

pravou a v˘bûrem dodavatele zelenû u sbûr-
ného dvora (podmínka MÚ âerno‰ice – OÎP)
a podél silnice z Jirãan do Psár (snûhová
bariera)

● starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., (nebo
v jeho nepfiítomnosti místostarostu Ing.
Vladimíra Kadefiábka) podpisem smlouvy
o spolupráci s firmou AULISTAV pfii dodrÏení
ãástky 100 Kã /1 m2 stavebního pozemku po
zapracování pfiipomínek projednan˘ch pfii
zasedání

● tajemnici vyvû‰ením zámûru na pronájem
nebytov˘ch prostor v pfiízemí ãp. 137
starosta místostarosta
Ing. Jifií Janata, CSc. Mgr. Jan Vrba

UUssnneesseenníí  ãã..  77//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  OObbeeccnnííhhoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee
PPssáárryy  kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1122..  ããeerrvveennccee  22000044
vv 1188::0000  hhooddiinn  nnaa  OObbeeccnníímm  úúfifiaadduu,,  PPrraaÏÏsskkáá
113377,,  225522  4444  PPssáárryy

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppoo  pprroojjeeddnnáánníí::
aa)) bbeerree  nnaa  vvûûddoommíí::

● zprávu místostarosty Ing. Vladimíra
Kadefiábka o plnûní usnesení z 6. zasedání
zastupitelstva v roce 2004.

● zprávu místostarosty Ing. Vladimíra
Kadefiábka o vydání stavebního povolení na
chodníky a dal‰ím postupu v˘stavby,
o postupu v˘stavby IS fy Moonray,

● zprávu místostarosty Mgr. Jana Vrby o postu-
pu jednání se spoleãností JUNG.CZ 

● zprávu místostarosty Mgr. Jana Vrby o postu-
pu jednání se spoleãností Landor

● zprávu místostarosty Mgr.Jana Vrby o dotaci
ve v˘‰i 180 000 Kã na opravu ‰koly.
Probûhne jednání o moÏnosti pouÏít tuto
dotaci na stfiechu ‰koly.

bb)) sscchhvvaalluujjee::
● znûní smlouvy se spoleãností Landor o spo-

lupráci 
● název ulice „MEZILESÍ“ pro pozemek ã.

351/8 v k.ú. Dolní Jirãany – lokalita U Studny 
● stavební uzávûru v lokalitû „Tfie‰Àovka“ –

lokalita L18
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● uzavfiení smlouvy se spoleãností Strabag na
rekonstrukci chodníkÛ v Obci Psáry za maxi-
mální cenu 1 950 000 Kã bez DPH

● proplacení faktur podle pfiiloÏeného seznamu
(faktura na 200 000 bez DPH – platba spo-
leãnosti Atiz)

cc)) ssoouuhhllaassíí::
● s uzavfiením smlouvy se spoleãností Eurotel

jako operátorem a dodavatelem mobilních
telefonÛ pro potfieby Obecního úfiadu a obce 

● s uzavfiením smlouvy s paní Nezmarovou na
pronájem nebytov˘ch prostor v ãp. 137 na
provozovnu pÛjãovnu DVD a videokazet

● s vypracováním projektu pro územní fiízení
na IS v lokalitû Za Kostelem v cenû 35 000
Kã bez DPH

● s rekonstrukcí sociálního zafiízení ve ‰kole 
● se zfiízením sociálního zafiízení pro zamûst-

nance OÚ v cenû max. 50 000 Kã bez DPH
dd)) ppoovvûûfifiuujjee::

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy se spoleãností Landor

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy se spoleãností Eurotel jako
operátorem a dodavatelem mobilních telefo-
nÛ pro potfieby Obecního úfiadu a obce

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pfií-
pravou a projednáním projektu napojení ãp.
22 a ãp. 12 (‰kola) na vodovodní fiad budo-
van˘ fa Moonray

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu dojednáním
podmínek smlouvy se spoleãností JUNG.CZ,
a.s., za podmínek, Ïe bude vypu‰tûn ãlánek
o odstoupení od smlouvy a ruãení bude pou-
ze smûnkou bez zaji‰Èovací smlouvy

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy na pronájem nebytov˘ch pro-
stor v ãp. 137 s paní Nezmarovou na provo-
zovnu DVD a videopÛjãovnu

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu a místostaros-
tu Ing. Vladimíra Kadefiábka podpisem
smlouvy se spoleãností Strabag na rekon-
strukci chodníkÛ
starosta místostarosta
Ing. Jifií Janata, CSc. Mgr. Jan Vrba

UUssnneesseenníí  ãã..  88//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  OObbeeccnnííhhoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee
PPssáárryy  kkoonnaannééhhoo  ddnnee  99..  ssrrppnnaa  22000044  vv 1188::0000
hhooddiinn  nnaa  OObbeeccnníímm  úúfifiaadduu,,  PPrraaÏÏsskkáá  113377,,  225522
4444  PPssáárryy

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppoo  pprroojjeeddnnáánníí::
aa)) bbeerree  nnaa  vvûûddoommíí::

● zprávu starosty Ing. Jifiího Janaty, CSc.,
a místostarosty Ing. Vladimíra Kadefiábka
o plnûní usnesení ze 7. zasedání zastupitel-
stva v roce 2004

● zprávu starosty Ing. Jifiího Janaty, CSc.,
o uzavfiení smlouvy o spolupráci se spoleã-
ností EGE

● zprávu tajemnice Lucie Kubalo‰ová o ukon-
ãení rekonstrukce prostor OÚ a vícenáklady
spoleãnosti ATIZ na rekonstrukci prostor OÚ
ve v˘‰i 12 000 Kã

● rezignaci Mgr. Jana Vrby na pfiedsedu v˘bo-
ru Ïivotního prostfiedí

bb)) sscchhvvaalluujjee::
● úhradu faktury vystavenou Technick˘mi sluÏ-

bami Praha – Modfiany ve v˘‰i 167 258,70
Kã, pokud bude s Mâ Prahy 12 dosaÏeno
dohody o narovnání zohledÀující tuto v˘‰i
bez dal‰ího pfiíslu‰enství 

● znûní smlouvy o spolupráci se spoleãností
JUNG.CZ po zapracování pfiipomínek v˘boru
územního plánování z dubna 2003

● znûní smlouvy o spolupráci se spoleãností
HEDOZ

● pfiíspûvek SDH Dolní Jirãany na pofiízení
a pfiestavbu zásahového vozu ve v˘‰i 150
000 Kã a souhlasí se zámûrem odprodat stá-
vající dva zásahové vozy, které jsou v majet-
ku Obce Psáry a v˘tûÏek pouÏít taktéÏ na
pfiestavbu vozu

● znûní nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
v˘ch prostor v ãp. 137 (provozovna DVD pÛj-
ãovna)

● znûní smlouvy na vûcné bfiemeno pro âesk˘
Telecom na pozemcích 343/34 a 691 Dolní
Jirãany

● vícepráce spoleãnosti Strabagu na rekon-
strukci âOV (v ãástce 416 949 Kã celkem)
a uzavfiení dodatku ke smlouvû
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● uzavfiení smlouvy o dílo s p. Pytelkou na
vypracování projektové dokumentace (projekt
vody v Psárech a Dolních Jirãanech a vodo-
jemu a vodovodu v Dolních Jirãanech – Na
Vysoké)

● vyhlá‰ku ã. 23/2004, kterou se ru‰í vyhlá‰ka
ã. 14/2004

● vyhlá‰ku ã. 24/2004, ¤ád pohfiebi‰tû, ve znû-
ní pfiepracovaném po pfiipomínkách
Krajského úfiadu, vãetnû v˘‰e sazeb poplatku
za pronájem a správu hrobov˘ch míst

● znûní vzorové smlouvy o pronájmu a správû
hrobov˘ch míst

● nákup digitálního fotoaparátu pro potfieby
Obecního úfiadu v cenû max. 15 000 Kã.

● uvolnûní ãástky 26 750 Kã na zpevnûní povr-
chu cesty k chatám na Babû a upfiesÀuje pra-
vidlo fie‰ící pfiíspûvek sdruÏení v pomûru
50:50 (obãané:obec)- fie‰í tak obce na
podobné akce ve spoluúãasti obãanÛ a jejich
nejednoznaãné stanovisko v usnesení ã.
8/2003

● schvaluje v˘stavbu vefiejného osvûtlení
v novû budovan˘ch chodnících za cenu max.
1 071 176 Kã bez DPH.

● proplacení faktur dle pfiiloÏeného seznamu
cc)) nneesscchhvvaalluujjee::

● úhradu faktury (ãlensk˘ pfiíspûvek ve sdruÏe-
ní PraÏsk˘ Jihov˘chodní region za rok 2003),
vzhledem k loÀskému rozhodnutí zastupitel-
stva ukonãit ãlenství v tomto sdruÏení. TaktéÏ
nebude hradit ãlensk˘ pfiíspûvek za rok 2004.

● návrh JUDr. Alexeje Bracha na odkup nemo-
vitosti ãp. 43 (kadefinictví) k.ú. Dolní Jirãany,
kter˘ je v majetku obce

dd)) ssoouuhhllaassíí::
● s vyuÏitím právního rozboru a poradenství fir-

my Hornová, Hrudka, ¤ípa a partnefii pfii
fie‰ení sporÛ v lokalitû „U Studny" 

● s provedením provizorního povrchu ãásti uli-
ce Horní (u rybníãku v esíãku) z recyklátu za
cenu max. 150 000 Kã

● s plánem investiãní v˘stavby pro rok 2005.
– dobudování vodovodu Na Vápence, vodo-
jemu a vodovodu Na Vysoké a vodovodu
v ãásti staré zástavby Dolních Jirãan v mífie
závisející na získan˘ch dotacích

– dokonãení komunikace Horní v Dolních
Jirãanech
– fie‰ení návsi v Psárech (prÛchod státních
silnic II/105 a III/1051 a jejich okolí) za pod-
mínky získání finanãních zdrojÛ ze
Stfiedoãeského kraje 
– dostavba/pfiístavba Matefiské ‰koly za pod-
mínky získání dotace

● s vyuÏitím vrácen˘ch prostor v ãp. 13 (Dolní
Jirãany) pro potfieby ‰koly – druÏina

● s umístûním 2 PC do knihovny a jejich zpfií-
stupnûní vefiejnosti od 1. 9. 2004

ee)) ppoovvûûfifiuujjee::
● starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., a místosta-

rostu Mgr.Jana Vrbu podpisem smlouvy
o spolupráci se spoleãností JUNG

● tajemnici Lucii Kubalo‰ovou pfiípravou a sta-
rostu Ing. Jifiího Janatu, CSc.,  podpisem pfií-
pisu na Odbor Majetku ÚMâ Prahy 12 o pro-
minutí pfiíslu‰enství k dluhu vÛãi Technick˘m
sluÏbám Mâ Prahy 12 ve v˘‰i 39 -----

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem nájemní smlouvy na nebytové prosto-
ry v ãp. 137

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy o spolupráci se spoleãností
HEDOZ

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy o vûcném bfiemeni s âesk˘m
Telecomem

● starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., podpisem
smlouvy o dílo s p. Pytelkou na vypracování
projektové dokumentace 

● místostarostu Mgr. Jana Vrbu a zastupitele
Václava Nováka jednáním se spoleãností
Aquaconstav o nárocích spoleãnosti
Aquaconstav

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem smlouvy o dílo s firmou Hrachovec na
dodávku a montáÏ vefiejného osvûtlení
v novû budovan˘ch chodnících

● místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka pod-
pisem dodatku ke smlouvû s firmou Strabag
fie‰ící vícenáklady na stavbû âOV 

starosta místostarosta
Ing. Jifií Janata, CSc. Mgr. Jan Vrba
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O tom, co se za poslední dobu zmûnilo
v Obecním úfiadu Psáry, hovofií jeho starosta
Ing. Jifií Janata. UÏ první ohlasy obãanÛ totiÏ
naznaãují, Ïe i pro nû je zmûna vstupu na
úfiad praktiãtûj‰í: mohou se v klidu posadit
za stÛl, poãkat, aÏ na nû pfiijde fiada a pfiitom
si stihnou vypsat a pfiipravit ve‰keré potfieb-
né dokumenty k jednání.

Proã byly nutné úpravy v objektu
Obecního úfiadu Psáry?

Kdo u nás na úfiadu byl, ví, Ïe to tady moc
pûkné nebylo. Pfiedev‰ím obãané ãekali na úzké
chodbû bez oken, coÏ bylo nedÛstojné. Vím, Ïe
je lep‰í, kdyÏ se ãekat nemusí, ale nûkdy to bez
té chvilky ãekání opravdu nejde.

Dal‰ím dÛvodem k vnitfiní rekonstrukci
bylo i to, Ïe obec mívala tradiãnû dvanáct aÏ
tfiináct set lidí, ale dnes jich tady Ïije uÏ dvoj-
násobek. A jejich poãet stále narÛstá. Pro kva-
litní práci aparátu obecního úfiadu, a o to tu jde
pfiedev‰ím, musí b˘t vytvofieno kvalitní záze-
mí a o potfieby na‰ich obãanÛ se musí starat
kvalifikovaní úfiedníci. Jen tehdy bude na‰e
práce kvalitní. Jen tehdy budou obãané spoko-
jeni. VÏdyÈ na‰e práce, to je sluÏba na‰im
obãanÛm.

Obecní úfiad byl tak trochu podceÀován. Ale
kdyÏ dobfie funguje, umoÏÀuje, aby se lidé
domohli sv˘ch práv ãi potfieba aby v‰e bûÏelo,
tak jak má. Fungující úfiad není ‰patná vûc.
Osobnû si myslím, Ïe by lidé nemûli jen nadávat
na nás, úfiedníky, ale naopak: mûli by chtít, aby
se zde situace stále zlep‰ovala.

A je tûÏké nûco chtít, kdyÏ podmínky k práci
absolutnû neumoÏÀují nûco dobfie vykonávat.
CoÏ zde bezesporu bylo. KdyÏ nastoupila tajem-
nice Lucie Kubalo‰ová, nemûla si uÏ ani  kam
sednout. A na‰e úãetní, která pracuje s penûzi,
byla také, jak se fiíká, „na ránû" v‰em, ktefií
k nám pfii‰li, coÏ bylo nevhodné. 

Právû proto jsme se snaÏili vyfie‰it tuto celko-
vû neuspokojivou situaci, kterou jsme zároveÀ
spojili i s v˘stavbou nové zasedací místnosti
(shlédli jste ji pfii volbách), z prostoru, kde dfií-

ve sídlil âesk˘ Telecom. Sice není moc svûtlá
a na denní provoz by byla nevhodná, ale pro
zvlá‰tní úãely rozhodnû dobfie poslouÏí. Je také
tak trochu oddûlena od ostatních místností, tak-
Ïe neru‰í chod úfiadu. PoslouÏí napfiíklad pfii jiÏ
zmínûn˘ch volbách, vítání obãánkÛ, zasedání
zastupitelstva aj. Faktem je, Ïe lidé chodí na
zastupitelstvo, pfiedev‰ím kdyÏ fie‰íme nûco
zajímavého, ale v‰ichni by mûli vûdût, Ïe zastu-
pitelstvo je vefiejné, pro v‰echny obãany, nejen
Psár a Dolních Jirãan.

Samozfiejmû bylo nutné upravit i ostatní dal-
‰í prostory. A tak vznikla nová místnost pro na‰i
tajemnici, ale také úãetní uÏ pracuje v nejzad-
nûj‰í místnosti nik˘m neru‰ena. Do budoucna
chceme upravit je‰tû nûjaké prostory pro archi-
vaci listin. 

A toto v‰echno jsme chtûli vyfie‰it najednou
a vzhledem k finanãní situaci obce co nejúspor-
nûji. To je patrné také z toho, Ïe pÛvodní náby-
tek jsme si zde ponechali a neutráceli jsme za
nové vybavení víc, neÏ bylo nezbytnû nutné.
(Finanãní náklady jsou znázornûny  v tabulce na
konci ãlánku.)

Je v‰ak pochopitelné, Ïe kdyÏ jedna místnost
pfiibude, nemÛÏe zÛstat prázdná. Ten nejstar‰í
nábytek, vãetnû stolÛ jsme pfiesunuli do druhé
malé, pÛvodní zasedací  místnosti, kterou také
plnû vyuÏíváme. Mnohdy se ve stejném termínu
sejdou tfieba dva v˘bory, nebo ãtyfii lidi k jedná-
ní se starostou a pak se vyfiizuje ãinnost zde.
V budoucnu bychom do této místnosti chtûli
umístit alespoÀ jeden poãítaã.

Kde tedy vznikla nová místnost?

Místnost vznikla rozãlenûním pÛvodního
vstupního prostoru hned za hlavním vchodem.
Obãané se mohou posadit u stolku, mají více
svûtla  a pohodlí, neÏ se jim vûnují na‰e pra-
covnice. Jako pfiepáÏka mezi jednajícími stra-
nami slouÏí dlouh˘ stÛl, ãímÏ je zaruãena urãi-
tá diskrétnost. Mûjme na pamûti, Ïe se zde fie‰í
také soukromé vûci nebo jde o finanãní záleÏi-
tosti.

Do této atypicky fie‰ené novû vzniklé míst-
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nosti byl vyroben nov˘ nábytek na zakázku, ale
jak se v‰ichni mÛÏete pfiesvûdãit v tabulce níÏe
uveden˘ch finanãních nákladÛ, nebyl pfiedraÏe-
n˘.

Poãítáme také s tím, Ïe star‰í, ale je‰tû uÏit-
kové poãítaãe umístíme do knihovny, aby je
mûli k dispozici na‰i obãané.

KdyÏ to tedy shrneme, jsou vûci, na nichÏ se
u‰etfiit dá, ale na nûkter˘ch to prostû nelze.
Nejvíce penûÏ nás stála elektroinstalace, která
je z 80. let a vÛbec neodpovídá souãasn˘m pfied-
pisÛm. Do‰lo k její kompletní v˘mûnû od kabe-
lÛ aÏ po zásuvky. Je to samozfiejmû velká, ale
nutná poloÏka. 

Ve‰keré úpravy probûhly velmi rychle, proto-
Ïe uÏ pfied volbami musela b˘t velká zasedací
místnost hotova. Celou tíhu akce mûla na sta-
rosti nová tajemnice Lucie Kubalo‰ová, která uÏ
pfii v˘bûrovém fiízení prokázala potfiebné organi-
zaãní schopnosti a odborné znalosti. V‰ichni
jsme se na úfiadu snaÏili, aby  se rekonstrukce
uskuteãnila v co nejvhodnûj‰ím termínu, to je
o prázdninách, a pfii kompletním plném provozu
zkrácení pracovní doby.

Harmonogram termínÛ a prací byl pfiedem
pfiipraven a bûhem stavebních prací dodrÏován. 

BohuÏel ani prostranství pfied úfiadem, okolo
kostela v Dolních Jirãanech ãi v Psárech není
nejhezãí. V leto‰ním roce bychom rádi dotáhli
vodu na náves v Dolních Jirãanech do lokality
Dolních Jirãan a pak se snad pokusíme nûjak
vyfie‰it i tento prostor. 

Pfiechody pro chodce budou vybudovány
spoleãnû s chodníky, dennû se mÛÏete pfiesvûd-
ãit, jak nov˘ch chodníkÛ v obci pfiib˘vá. A aÏ
budou podmínky a budou pûkná prostranství,
vûfiíme, Ïe je místní lidé pomohou udrÏovat.
Celou obcí se nám jako had vlní silnice, a to

k bezpeãnosti, bezpra‰nosti a kráse obce roz-
hodnû nepfiidá.

Ing. Jifií Janata  
starosta obce Psáry

Nové barvy rozzáfiily místnosti

„Práce to byla velká, ale organizaãnû jsme ji
zvládli," fiíká tajemnice Lucie Kubalo‰ová.
„Zaãalo to tím, Ïe jsme museli vybrat dodavate-
le pfiestavby. S nejlevnûj‰í a nejvhodnûj‰í nabíd-
kou na stavební ãást pfii‰la spoleãnost Atiz
z Jesenice. DÛleÏité v‰ak bylo zkoordinovat jed-
notlivé ãinnosti stavby, tak aby jednotlivé práce
na sebe navazovaly bez jakékoli proluky, neboÈ
jsme si byli vûdomi, Ïe úfiad musí neustále fun-
govat. Pro nás, pracovníky úfiadu, to bylo také
nároãné. Sedûli jsme prakticky neustále v jedné
místnosti a v‰ude kolem nás byl velk˘ hluk
a plno prachu. To rozhodnû nebylo ideální, ale
nechtûli jsme úfiad uzavfiít. Vûfiím, Ïe na‰i obãa-
né to ocenili. 

Posledním soustem bylo uÏ jen doladûní
barev, mám na mysli vybrat barvy na vymalo-
vání do jednotliv˘ch místností, aby ladily
k nábytku a aby se zde náv‰tûvníci i zamûstnan-
ci cítili dobfie. âistá bílá se tedy zkombinovala
nûkde se Ïlutou, jinde s lososovou, fialkovou ãi
modravou."

Tím v‰ak práce neskonãila. Posléze bylo totiÏ
opût nutné rozdûlit do pfiíslu‰n˘ch míst adminis-
trativu, aby byla uÏ koneãnû, jak se patfií, na
správném a definitivním místû.

Kouzeln˘ proutek mívá jen dûdeãek z pohád-
ky, ale tady jím opravdu kdosi pofiádnû ‰lehnul:
za necelé tfii t˘dny bylo totiÏ kompletnû v‰ech-
no hotovo, a to bez uzavfiení úfiadu vefiejnosti.

mk
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dodavatel koneãná cena bez DPH
stavební ãást ATIZ 415 963,00
elektroinstalace PaM 144 343,00
nábytek P. Kramlová 130 000,00
telefonní ústfiedna Elis 69 636,02
celková ãástka v Kã 759 942,02

Z OBCE
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Odpovídáme obãanÛm
Proã jsme dali peníze za odmûnu?

Poslední dva tfii roky zpátky se tady pohy-
boval nám v‰em znám˘ zlodûj - „jesenick˘ fan-
ton". V noãních hodinách vykrádal domky
a chaty. Chodil tam, kde spali lidé. Co by se asi
tak stalo, kdyby se právû ve vykradeném domû
vzbudilo v noci dítû a narazilo na zlodûje, tfieba
kdyÏ ‰lo na záchod? Lidé chodili spát s nepfií-
jemn˘mi pocity. „Musím fiíct," fiíká starosta, „Ïe
v ten ne‰Èastn˘ den se policie zachovala jako
policie a pfiijela k zásahu. Pfiíslu‰níci se nespo-
kojili jen s tím, Ïe pfiípad zapsali,  do‰lo k zadr-
Ïení pachatele. Proto jsme se v‰ichni v zastupi-
telstvu jednoznaãnû rozhodli, dát tûmto dvûma
profesionálÛm finanãní odmûnu. Udûlali to, co
mûli. Jiní by tfieba od pfiípadu ode‰li, aby mûli,
jak se fiíká klid a nemuseli nic vypisovat.

Vûfiím, Ïe v‰ichni chceme, aby policie chrá-
nila bezpeãnost a Ïivot na‰ich obãanÛ a nepod-
porovala zlodûje a gaunery. Proto tedy ona
finanãní ãástka, kterou jsme chtûli symbolicky
podpofiit pfiíslu‰níky v jejich správném jednání.
VÏdy by mûli totiÏ jednat tak, jak mají, jak jed-
nali. Pfii zásahu se bohuÏel stalo to, co se stalo." 

Chatafii mají lep‰í cestu

Chatafii z chatové oblasti Na Bábû pfii‰li
s nápadem zlep‰ení silnice ke sv˘m chatám.
Obecní úfiad na tuto akci pfiispûl, ale spokoje-
nost ze strany chatafiÛ nebyla. Proã? Na jednání

s chatafii seza obec podílel místostarosta Ing.
Vladimír Kadefiábek. Byly peníze dobfie rozlo-
Ïeny? Rozhodnû ano. Na fotografiích mÛÏete
vidût, jak se chatafii pustili do díla. Byli ochotni
cestu si udûlat, sami pfii‰li s návrhem a jednalo
se. Obec chtûla pomoc finanãní ãástkou, ale
samotnou stavbu a organizaci jsme nechali na
chatafiích. Dva chatafii se tedy pustili do organi-
zace.

BohuÏel, dohoda  se nûjak ne‰ikovnû zvrtla.
Byli jsme domluveni, Ïe oni si mezi sebou
vyberou 40 000 korun a my pfiidáme stejnou
ãástku. V zápisu zastupitelstva se pak objevila
ne‰Èastná formulace o doplatku 50 %, nikoliv
finanãní ãástky jako takové. 

Pak se zavezl na cestu materiál a chatafii jej
rozhodili na cestu. Urãitû by bylo vhodné, aby
se cesta zaválcovala, ale na to uÏ peníze neby-
ly.

„Neutíkáme od zodpovûdnosti," fiíká staros-
ta, „a chceme chatafiÛm pomoci, proto jsme se
rozhodli, Ïe na zaválcování pfiispûjeme je‰tû
jednou z na‰ich financí. Snad se tím vyfie‰í ona
„formulace" a nerad bych, aby se v‰e obrátilo
proti snahám nad‰encÛ-chatafiÛ,  ktefií se
zaslouÏili o dobrou vûc. BohuÏel za 80 000
korun nejdou ãekat Ïádné zázraky pfii opravû
silnice. Ale to ví jen ten, kdo se ve finanãním ãi
stavební svûtû pohybuje. Chatová oblast je
v kopcích mezi stromy a lep‰í pfiístup k chatám
je potfiebn˘. I kdyÏ to v lese není to nejlep‰í
fie‰ení. Ale vûfiím, Ïe pro chatafie je zlep‰ení pfií-
stupu k jejich letním obydlím dÛleÏité."



Faktem je, Ïe chaty tu byly uÏ dávno. Právû
pro ty obtíÏné pfiístupy k chatám se zde fie‰í
i „zvlá‰tní" sbûr odpadÛ. Do kopcÛ se musí jez-
dit pro pytle s odpadem multikárou  – ale o tom
zas aÏ nûkdy pfií‰tû.

Podûkování

„Nevím, kdo zafiídil, aby Vá‰ ãasopis Psársk˘
zpravodaj z 28. 6. 04 do‰el na mou adresu.
Nevím tedy  komu podûkovat, ale v kaÏdém pfií-
padû Vám dûkuji,…" pí‰e pan Miroslav KfiíÏek
z chaty Na Vápence. Na oplátku pfiiloÏil ãlánek
o mikrospánku fiidiãÛ autobusÛ.

Pane KfiíÏku, dûkujeme Vám, Ïe jste napsal.
Mile nás  potû‰ilo, Ïe máte zájem o dûní v obci.
Pfiedev‰ím v‰ak patfiíte ke generaci, která doká-
Ïe laskav˘m slovem podûkovat a ukázat, Ïe
slu‰ní a dobfií lidé jsou stále mezi námi. 

Pfiikládáte nám text, ve kterém poukazujete
na mikrospánek dálkov˘ch fiidiãÛ. Pí‰ete:
„V poslední dobû se nepfiestáváme zarmucovat
nad obûÈmi pfii haváriích autobusÛ. Zprávy vût-
‰inou uvádûjí jako pfiíãinu mikrospánek fiidi-
ãe…" Máte pravdu, statistiky dopravních nehod
jsou opravdu alarmující. 

Na‰i ãtenáfii by mûli vûdût, Ïe pan KfiíÏek pfii
jedné takové jízdû z Brna rozpoznal, Ïe fiidiã
autobusu usíná. Pfiisedl tedy k fiidiãovi, aby se
s ním celou cestu bavil a tak pravdûpodobnû
pfiede‰el havárii.

Ne v‰ichni fiidiãi v‰ak mají rádi, kdyÏ se
s nimi cestující baví. Mnohde visí cedulky
„nemluvte za jízdy s fiidiãem", a tak je tfieba
dobfie zváÏit, co v té dané osudné chvíli zachrá-
ní lidské Ïivoty.  V tomto ‰Èastném pfiípadû pfii
cestû z Brna byl duchapln˘ nejen pan KfiíÏek,

ale také fiidiã autobusu zaslouÏí podûkování,
neboÈ neodmítl nabízenou pomoc a aÏ do Prahy
vedl s panem KfiíÏkem dialog.

Máme za to, Ïe k takovému dopisu není co
dodat. Pfiesto pfiejeme panu Miroslavu k

KfiíÏkovi hodnû spokojen˘ch chvil v jeho
chatû Na Vápence.

Autobusy  novû a ãastûji

UÏ od 1. 9. 2004 je v platnosti nov˘ jízdní
fiád, t˘kající se autobusové linky ã. 332 a 362.
● Na lince 332 dochází v pracovní den, sobotu,

nedûli a svátek k posílení provozu v dopoled-
ních hodinách pracovního dne zhruba v roz-
mezí cca od 7:00 do 13:00. V sobotu, v nedû-
li a ve svátek jsou posíleny denní spoje
zhruba od 7:00 do 20:00 hodin. Tím se zkrá-
til interval ãekání.

● ProdlouÏením vybran˘ch dopoledních spojÛ
v nedûli do/z Proseãnice pak dochází ke sjed-
nocení jízdního fiádu pro sobotu, nedûli a svá-
tek.

● Spoj odjezdem 0.44 hodin ze zastávky
„Jesenice" (do Jílového) je novû veden pfies
zastávku „Psáry, Dolní Jirãany, cihelna"
a v Jesenici navazuje na spoj linky 334 odjíÏ-
dûjící ze zastávky „Budûjovická" v 0:25
hodin.

● První spoj v sobotu, nedûli a svátek
u Jílového do Prahy novû odjíÏdí v 5:00
hodin, tzn. Jeho posun je o – 15 minut.
Linka 362 v pracovní den:

● Posiluje se provoz na trase „Budûjovická –
Jílové u Prahy, námûstí" v ranním období
a zavádí se provoz v odpoledním období.

● Nové odjezdy ze zastávky „Jílové u Prahy,
námûstí": 5:40, 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 15:20,
16:20, 17:20.

● Novû jsou zfiízeny odjezdy ze zastávka
„Budûjovická": 6:55, 14:05, 15:05, 16:05,
17:05, 18:05.
Toto posílení dopravy je na základû vyhodno-

cení provozu a nebude znamenat nav˘‰ení pla-
teb ze strany obcí. Podrobné informace nalezne-
te na internetu ropid@ropid.mepnet.cz nebo je
najdete na vyvû‰en˘ch jízdních fiádech ve v‰ech
zastávkách autobusu.
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PPfifieeddsseeddaa  ssttaavveebbnnííhhoo  vv˘̆bboorruu  IInngg..  JJaakkuubb
KKrreejjããíí  ÏÏiijjee  ssee  ssvvoojjíí  rrooddiinnoouu  vv DDoollnníícchh
JJiirrããaanneecchh  oodd  rrookkuu  11999977..  JJeehhoo  ssttáávvaajjííccíí  ããiinn--
nnoosstt  vv ttoommttoo  vv˘̆bboorruu  vvyyppllyynnuullaa  zz ffaakkttuu,,  ÏÏee
ppfifieeddcchhoozzíí  ppfifieeddsseeddaa  KKaarreell  ZZvvoollsskk˘̆  ooddssttoouuppiill
zzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  aa uuvvoollnnûûnnéé  mmííssttoo  bbyylloo
ppoottfifieebbaa  nnûûkk˘̆mm  oobbssaaddiitt..  PPfifieeddeevv‰‰íímm  jjeejj  oovvlliivvnniill
ii ffaakktt,,  ÏÏee  nnoovváá  ttaajjeemmnniiccee  vv˘̆rraazznnûû  ppoommÛÛÏÏee
ss bbyyrrookkrraattiicckkoouu  ããáássttíí  pprrááccee  ssttaavveebbnníí  kkoommiissee,,
pprroottoo  ttuuttoo  ffuunnkkccii  ppfifiiijjaall..

Ing. Krejãí je absolventem Vysoké ‰koly che-
micko-technologické a dva roky studoval
v Holandsku. V dobû, kdy se sám rozhodl stavût
v Dolních Jirãanech a pfiesídlit sem z Prahy, byla

tato lokalita v˘stavby témûfi zapomenut˘m místem.
BohuÏel nyní je zfiejmé, Ïe zde vyroste jeden
z vût‰ích „satelitÛ" na jihozápad od Prahy.
Zlomov˘ byl z tohoto pohledu rok 1998, kdy byla
schválena I. zmûna územního plánu (ÚP) a do‰lo
k megalomanskému roz‰ífiení zastavitelnosti úze-
mí o stovky domÛ. Jak sám fiíká: „Plody tûchto
zmûn nyní obec zaãíná sklízet v podobû zv˘‰ené-
ho stavebního ruchu, kter˘ bude v pfií‰tích letech
eskalovat. ProtoÏe se nemÛÏeme opfiít o spolehli-
v˘ a zákona dbal˘ stavební úfiad, kter˘ bude
respektovat zájmy na‰í obce a jejich obãanÛ, jen
stûÏí se dafií tuto v˘stavbu usmûrÀovat tak, aby
nedocházelo k v˘raznému zhor‰ení Ïivotního pro-
stfiedí."
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âlenové stavebního v˘boru Obecního úfiadu v Psárech a jeho pfiedseda jsou
schvalováni zastupitelstvem na základû obecního zákona. Z hlediska tohoto
zákona se jedná o v˘bor fakultativní, jehoÏ pfiedsedou musí b˘t zastupitel.

Agenda stavebního zákona

Obecnû ji lze rozdûlit do dvou ãástí. V‰echny
obce, které nejsou stavebním úfiadem, mají tzv.
pfienesenou pÛsobnost ve smyslu § 61 zákona
o obcích, tudíÏ mají svûfiené nûkteré (základní)
pÛsobnosti v úseku stavebního fiádu. Rozsah
tûchto pÛsobností je pomûrnû mal˘, má vesmûs
dohlíÏecí charakter a s jednou v˘jimkou neza-
hrnuje správní fiízení a rozhodování. Stavební
zákon vymezuje tuto pÛsobnost obligatornû,
tzn., Ïe její v˘kon je povinn˘ a stanoven˘ roz-
sah nelze mûnit, pfiiãemÏ se pfiedpokládá, Ïe
tuto pÛsobnost budou vykonávat obecní úfiady,
respektive komise, kter˘m starosta svûfiil v˘kon
pfienesené pÛsobnosti v tûchto vûcech.

Uvedené orgány napfiíklad:
▲ Sledují ve‰kerou stavební ãinnost v obci

a dbají, aby se rozvíjela v souladu se zámûry
územního plánování, napfiíklad kontrolují,
zda se stavby nepouÏívají bez kolaudace
nebo v rozporu s kolaudaãním rozhodnutím.

▲ Dozírají na stav staveb, napfiíklad zda je
jejich vlastníci fiádnû udrÏují, zda stavby
neohroÏují zdraví ãi Ïivoty osob, nebo sv˘m
stavem nepo‰kozují Ïivotní prostfiedí.

▲ Kontrolují, zda se stavby a jejich zmûny,
terénní úpravy, tûÏební a jim podobné nebo
s nimi související práce, informaãní, reklam-
ní a propagaãní zafiízení, neprovádûjí bez
povolení nebo v rozporu s ustanoveními sta-
vebního zákona.

▲ Na základû povûfiení okresním úfiadem ãiní
opatfiení pfiedcházející rozhodnutí na úseku
územního plánování a stavebního fiádu –
nejde o vydávání rozhodnutí, která jsou
v pravomoci stavebního úfiadu (Jesenice),
n˘brÏ jen o nûkteré úkony provádûné v jed-
notliv˘ch pfiípadech: napfiíklad místní ‰etfie-
ní, zji‰tûní stanovisek úãastníkÛ fiízení, ovû-
fiení nûkter˘ch tvrzení, zmûfiení odstupÛ od
hranic ãi mezi stavbami apod.
Zpravidla tyto pÛsobnosti vykonávají povû-

fiení pracovníci obecního úfiadu nebo ãlenové
komise, napfiíklad stavební, jako orgány staveb-
ního dohledu.

Jak je to u nás

Jak jsme se jiÏ zmínili, v‰echny obce, které
nejsou stavebním úfiadem, vykonávají ãinnosti
uvedené v pfiedchozím textu. Na nûkteré z nich



(napfi. Psáry a Dolní Jirãany)), které mají pod-
mínky pro odborné rozhodování o stavebnû-
technick˘ch záleÏitostech je pfienesena ãást pra-
vomocí stavebního úfiadu podle $ 124
stavebního zákona. To znamená, Ïe u nás máme
‰ir‰í svûfienou pravomoc s ohledem na rozsah
a sloÏitost stavebnû správní ãinnosti. MÛÏeme
tedy:
▲ Vydávat stavební povolení na stavební úpra-

vy jednoduch˘ch staveb, pokud nejde o kul-
turní památky (stavební povolení). nic víc

▲ Urãovat ohlá‰ené stavby, stavební úpravy
a udrÏovací práce‚ § 55 odst. 2 a 3 stavební-
ho zákona (SZ), s v˘jimkou stavebních úprav
a udrÏovacích prací na kulturních památkách
(tam pravomoc pfiíslu‰í stavebnímu úfiadu –
Jesenice), vyÏadovat v tûchto pfiípadech sta-
vební povolení, a v tûchto pfiípadech stavební
povolení i vydávat. Nic víc

▲ Pfiijímat ohlá‰ení, popfiípadû vydávat povole-
ní informaãních, reklamních a propagaãních
zafiízení a nafiizovat jejich odstranûní. Nic víc

▲ Pfiijímat ohlá‰ené lhÛty, do kdy bude odstra-
nûna drobná stavba a informaãní, reklamní
a propagaãní zafiízení podle § 88 odst. 5
SZ.nic víc

▲ Kolaudovat stavby a jejich zmûny, ke kter˘m
obec vydala stavební povolení. Nic víc

▲ Zabezpeãovat v˘kon státního stavebního
dohledu podle § 98 aÏ 104. nic víc

Jedna z nejvût‰ích agend na zdej‰ím obecním
úfiadu je bezesporu stavební. Stavební komise se
víceménû vyjadfiuje ke stavebním povolením na
rodinné domky, ale koneãné slovo má samozfiej-
mû Stavební úfiad v Jesenici. Obec je ze zákona
úãastníkem v‰ech územních fiízení probíhajících
na jejím území. RovnûÏ v mnoh˘ch fiízeních
vystupuje jako vlastník nemovitostí a infra-
struktury.

Jinak zde fie‰í v˘‰e uvedené „drobnosti".
Jednou za ãtrnáct dní se celá komise pravidelnû
schází v podveãerních hodinách (mnozí tuto
práci vykonávají ve svém volnu, zadarmo)
a ãasto dlouho do noci fie‰í rÛzné situace (Ïádos-
ti), kter˘ch se tu sejde tfieba nûco ke stovce.
Sousedské vztahy tu jsou celkem dobré, takÏe si
sousedé nedûlají naschvály. Vût‰inou! Ona i zde
v˘jimka potvrzuje pravidlo.

Jak tedy postupovat?

– Pokud chcete nûjaké informace t˘kající se
nové stavby, nebo jen mal˘ch oprav, obraÈte
se s dÛvûrou na Obecní úfiad nebo na staveb-
ní v˘bor. V‰echny potfiebné informace vám
zde sdûlí. Pokud dojde k nûkter˘ch sporn˘m
pfiípadÛm, zda pfiedmût Ïádosti spadá do
pÛsobnosti stavební komise, závaznû rozho-
duje Stavební úfiad v Jesenici. (To se mÛÏe
t˘kat napfiíklad konstrukãnû sloÏit˘ch plotÛ.
A jakmile se stavba t˘ká rozsáhlé rekonstruk-
ce, fie‰í to rovnûÏ v Jesenici.)

– MÛÏete také pouÏít stavební zákon, kde je v‰e
pfiesnû specifikované, co mÛÏeme za „obec",
k ãemu se uÏ musí vyjádfiit Stavební úfiad
v Jesenici.

– Ti zdatnûj‰í urãitû budou hledat na internetu.

„BohuÏel na‰e zku‰enosti s jednáním se
Stavebním úfiadem v Jesenici nejsou dobré,"
fiíká Ing. Krejãí a pokraãuje: „Stále se mûnící
noví pracovníci na místech, kde je nutno
odbornû rozhodovat, a pfiedev‰ím znát pfiíslu‰-
nou lokalitu, nejsou kvalitní zárukou pro tuto
ãinnost. V poslední dobû se nám nûkolikrát
stalo, Ïe o povolení v˘stavby RD se dovíme aÏ
po zahájení stavebních prací. Co k tomu
dodat? Nûkolikrát jsme vyvolali jednání, aby-
chom se domluvili na spoleãném postupu, ale
zatím bez valného zlep‰ení. Obci pak zb˘vá
moÏnost pouze odvolání a opravné pro-
stfiedky."

Mûjme v‰ichni na pamûti, Ïe novou stavbu
„na bydlení" nestavíme jen pro jednu gene-
raci, mnohdy zÛstanou Ïít v domcích i na‰e
dûti ãi vnouãata. Jde totiÏ o to, Ïe by jim do
budoucna – pfii neúplném kvalitním „papíro-
vání" – mohlo vzniknout nûjaké nepfiíjemné
bfiemeno, tfieba t˘kající se sousedova plotu ãi
Ïumpy.

mk

Pozn. redakce: Nejãastûj‰í chyby, které se
t˘kají problematiky ohla‰ování a povolování
staveb, si uvedeme v pfií‰tím ãísle Psárského
zpravodaje.
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Autorem této ãásti historie je
místostarosta Psár Mgr. Jan
Vrba. Vy, ktefií pouÏíváte inter-
net, mÛÏete nahlédnout do psár-
sk˘ch webov˘ch stránek, kde
jsou tyto informace zvefiejnûny.

Vládlo nám více vrchností

První zpráva o vsi jako takové pochází prav-
dûpodobnû z roku 1088, kdy zde král Vratislav
daroval Vy‰ehradské kapitule  ãtyfii lány a hrn-
ãífie. JiÏ v té dobû byla ves rozdûlena na více
vrchností, kromû Kapituly Vy‰ehradské tady
mûl majetek Svatojifisk˘ klá‰ter, ve 14. století
získal v Psárech jmûní i klá‰ter Zbraslavsk˘
a Karlova univerzita. Ve 2. polovinû 14 století
mûl v Psárech statek také Jaklík – kon‰el
z Jílového. Zdá se, Ïe v dobû pfiedhusit-
ské bylo v Psárech více popluÏních dvo-
rÛ. V historick˘ch pramenech se pak
objevují dvû tvrze, z nichÏ první se váÏe
ke dvoru Koleje Karlovy a druhá ke dvo-
ru, jenÏ byl v majetku mû‰Èana Jaklíka.

Historie, která se váÏe 

k existenci první tvrze

Od roku 1378 byl jeden ze dvorÛ
majetkem Koleje Karlovy. U tohoto dílu
se roku 1417 jmenuje také tvrz. Král
Václav IV. tehdy daroval za vûrné sluÏby
tento kolejní statek
v Psárech s popluÏním dvo-
rem a tvrzí Zikmundu
Vokovi z Vald‰tejna. (Pro
upfiesnûní pozn. redakce:
rozumí se Václav IV.
z dynastie LucemburkÛ,
kter˘ byl synem Karla IV. –
Karel IV. byl synem Jana
Lucemburského a Eli‰ky
Pfiemyslovny.) Vdova po
nûm Eli‰ka z Uhli‰È a ¤íãan

vûnovala roku 1429 statek svému druhému
muÏi Mikulá‰i z KnûÏevsi. Za tohoto drÏitele
do‰lo ke sporÛm o majetek a nakonec se Psáry
dostaly do rukou Jifiího z Podûbrad, kter˘ je
roku 1453 postoupil Václavu Valeãovskému
z KnûÏmostu. Roku 1454, rok poté, vrátil
Ladislav Pohrobek tento díl opût PsárÛm, opût
univerzitû. Karlova univerzita vlastnila statek
v Psárech je‰tû v 16. a 17. století. 

V prÛbûhu doby se v‰ak ztenãil a v zemsk˘ch
deskách, v jejich zápise z roku 1547, se uÏ uvá-
dûjí jen dvory Kmetcí a Ml˘ni‰tû.

Kdy zanikla tvrz u kolejního statku, není zná-
mo. Nalézala se u b˘valé hospody Michelka (ãp.
28). Stopy po ní byly  nalezeny pfii regulaci
potoka.

Z HISTORIE

– informace z obecního 
úfiadu

– praktické informace, 
kontaktní údaje, 
statistiky

– historie, památky, 
turistické informace

– mapy, diskuze, ankety
a dal‰í

wwwwww.psar.psaryy.cz.cz
oficiální stránky obce Psáry



Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe závod postave-
n˘ v Dolních Jirãanech v roce 1972 PraÏsk˘mi
cihelnami, n. p., se dlouho pot˘kal s ménû kva-
litními v˘robky. Tato povûst se táhla aÏ do kon-
ce devadesát˘ch let. V roce 1992 závod koupi-
la francouzská firma Imetal a od ní v roce 1998
koupila závod ãeská spoleãnost TONDACH se
zahraniãním majitelem. Ta zamûfiila své inves-
tice právû na v˘razné zlep‰ení kvality produk-
ce. Investovalo se do modernizace v˘roby ve
v‰ech fázích v˘roby stfie‰ní krytiny: od pfiípra-
vy suroviny, pfies raÏení ta‰ek v sádrov˘ch for-
mách aÏ po estetickou úpravu povrchu engobo-
váním. Spoleãnost TONDACH âeská
republika, s.r.o., investovala do modernizace
závodu v Dolních Jirãanech nûkolik desítek
milionÛ korun. 

Za pÛsobení ing. Du‰ka do‰lo k moderni-
zaci továrny, pfiesto se v pracovní hale v hor-
k˘ch srpnov˘ch dnech vy‰plhala teplota (ve
stínu) pfies 40 °C, a tak na‰e otázky na fiedi-
tele závodu doslova „padaly za sebou jak
kulometná stfielba“. Ing. Du‰ek mûl bezespo-
ru o v‰em podrobn˘ pfiehled, a proto se o tro-
‰ku toho horkého prostfiedí mÛÏeme nyní
podûlit i s vámi, ãtenáfii.

▲ Pane fiediteli, TONDACH v Dolních
Jirãanech je jedin˘?
Nikoliv. Na‰e fieditelství sice sídlí

v Hranicích na Moravû, ale vlastní nûkolik
v˘robních závodÛ: V Hranicích, ve ·lapanicích,
Dolních Jirãanech, ve Stodu u Plznû
a v BlíÏejovû.
▲ Kolik má jirãansk˘ závod zamûstnancÛ?

Ná‰ závod má kolem 15O pracovníkÛ, ktefií
pracují v nûkolika halách. Hlavní hala je nejvût-
‰í, tam probíhá vlastní proces v˘roby, ale máme
i haly men‰í, tzv. pfiidruÏené: pro pfiípravu suro-
viny, pro odleÏení suroviny, dal‰í hala je pro
v˘robu sádrov˘ch forem, skladovací prostory
atd. 
▲ Jak˘ vyrábíte sortiment?

Vyrábíme v souãasné dobû tfii základní druhy
ta‰ek, sortiment se fiídí pfiedev‰ím poptávkou.
Za den se vyrobí zhruba 33 000 tisíc ta‰ek, tak-
Ïe za mûsíc to udûlá kolem jednoho milionu
kusÛ.

Hlavní dvû sestavy v˘robkÛ v souãasné dobû
jsou Jirãanka a Polka, dále pak Bobrovka. Oba
hlavni sortimenty vyrábíme v provedení reÏ-
ném, ãervené engoby, hnûdé engoby a pfiipravu-
jeme Jirãanku s ãernou engobou. Tyto ta‰ky
samozfiejmû obsahují se základní ta‰kou také
ta‰ku vûtrací, krajové ta‰ky, podhfiebenové, pro-
tisnûhové a v‰echny doplÀky, vãetnû hfiebenáãÛ,
patfiících na stfiechu. Poskytujeme rovnûÏ paro-
propustnou folii, zkrátka kompletní vybavení
pro poklad stfiechy.
▲ Poskytujete rady tfieba úpln˘m zaãáteãní-

kÛm - laikÛm, ktefií se chtûjí pustit do
nové stfiechy?
Samozfiejmû. Je to ná‰ kompletní bezplatn˘

servis, pokud nám nûkdo pfiedloÏí plány stfiechy,
dovedeme mu s velkou pfiesností vypoãítat,
kolik bude potfiebovat ta‰ek, nároÏí, hfiebenáãÛ,
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Pravá pálená ta‰ka
KdyÏ pojedete smûrem od Prahy a budete pfiijíÏdût do Dolních Jirãan, po pravé

stranû silnice nemÛÏete pfiehlédnout moderní závod na v˘robu stfie‰ní krytiny TON-
DACH. ¤editel závodu ing. Petr Du‰ek, kter˘ je ve své funkci od roku 1998, nám
zasvûcenû vyprávûl o zdej‰í v˘robû. 

REPORTÁÎ
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folie, úÏlabí a pfiesnû vyãíslíme, kolik stfiecha
bude stát. V souãasné dobû máme slevy pro
zájemce o stfie‰ní krytinu v okruhu 15 km od
závodu. Je to taková akce s názvem Sousedé
mají slevu.
▲ Pracujete na smûny?

Pálíme v˘robky nonstop a vyrábíme ve dvou
osmihodinov˘ch smûnách sedm dní v t˘dnu.
Mnoho lidí odrazuje dvousmûnn˘ pracovní
provoz, takÏe kromû základní trvalé skupiny
pracovníkÛ a mistrÛ tu máme také brigádníky,
ale pro místní zájemce je tady práce vÏdycky.
▲ V takov˘ch vedrech, jaká jsou letos, se

nejedná zrovna o pfiíjemnou práci?
V rámci platn˘ch bezpeãnostních norem

poskytujeme zamûstnancÛm v osmihodinov˘ch
smûnách sodovku, vãetnû doplÀkÛ iontov˘mi
nápoji. Máme zde také dvû ubytovny, kde
mÛÏeme poskytnout ubytování.
▲ Jaké vztahy vládnou mezi vámi

a Obecním úfiadech v Psárech?
VÏdycky jsme mûli dobré vztahy s obcí.

KdyÏ je tfieba, vypomÛÏeme rádi. Tak napfiíklad
z na‰ich vlastních vodních zdrojÛ poskytujeme
vodu pro ãást bytovek v Psárech. Vlastníme
svoje studny, vodárnu, ãistiãku vody.

Pokud potfiebuje nûco obec po cihelnû,
vyjdeme vstfiíc.
▲ A co dûti, chodí k vám na exkurze?

Máme spolupráci se zdej‰í ‰kolou. Za velmi
v˘hodn˘ch podmínek jsme jí poskytli novou
stfiechu. KaÏdoroãnû si dûti, vût‰inou pfied
Vánocemi, pfiicházejí pro hlínu, kterou jim
posléze, po dokonãení v˘robku vypalujeme
v peci. Pravidelnû pro nû pofiádáme také soutû-
Ïe v malování a na konci ‰kolního roku odmû-
Àujeme nejlep‰í kreslífie z kaÏdé tfiídy hodnot-
nou kníÏkou. 
▲ O vás se ví, Ïe pomáháte i jinde…

Právû probíhá devát˘ roãník tzv. Jirãanského
léta, kdy na‰e cihelna poskytuje hlínu, cihelnu
a ve‰keré rady sochafiÛm. Ti doma, nebo pfiímo
v na‰í dílnû vyrábûjí sochy ãi plastiky. Pak je
u nás vypalujeme a následnû jdou na aukci ve
prospûch Konzervatofie a ladiãské ‰koly Jana
Deyla. Jedná se o ‰kolu zrakovû postiÏen˘ch,
hudebnû nadan˘ch dûtí a mládeÏe v Praze na
Maltézském námûstí.

Rozhovor nás docela mile potû‰il a nyní
nabízíme trochu odbornosti. Zajásají pfiede-
v‰ím muÏi.

Jirãanka

Rok 2004 se pro spoleãnost TONDACH,
âeská republika, nesl ve znamení novû vyvinu-
té pálené stfie‰ní ta‰ky. Dostala název Jirãanka,
podle místa své v˘roby, závodu v Dolních
Jirãanech. Jde o univerzální pálenou stfie‰ní ta‰-
ku holandského typu se spojit˘m systémem
dráÏek v hlavové i boãní ãásti, kter˘ poskytuje
krytinû vynikající parametry v ochranû proti
povûtrnostním vlivÛm. Souãasnû splÀuje
i v‰echny dal‰í nároky kladené na pálenou
stfie‰ní krytinu, a to i v celoevropském mûfiítku.
Vyznaãuje se bezpeãn˘m pouÏitím v nízk˘ch
sklonech (jiÏ od sklonu 22 °, s pojistnou hydro-
izolací od 12 °), nízkou nasákavostí, ale jako
v‰echny pálené stfie‰ní ta‰ky i dlouhou Ïivot-
ností. 

Pro koncern TONDACH a jeho závod
v Dolních Jirãanech bylo zahájení v˘roby
Jirãanky dÛleÏit˘m okamÏikem a do znaãné
míry i riskantním krokem k obnovení dÛvûry ve
kvalitu v˘robku. Jak to dopadlo?
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Veletrh rozhodl

Vyústûním tohoto úsilí se stala právû Jirãanka,
která byla odborné i laické vefiejnosti pfiedstave-
na na jafie roku 2003. TONDACH se rozhodl
upozornit jejím prostfiednictvím na to, Ïe kvalita
stfie‰ních ta‰ek vyrábûn˘ch v Dolních Jirãanech
se uÏ dávno vyrovnala standardu ostatních závo-
dÛ TONDACH, a uvedl Jirãanku na trh velkou
marketingovou kampaní. Risk se vyplatil.
Vefiejnost projevila o Jirãanku zájem na dubno-
vém veletrhu IBF a v je‰tû vût‰í mífie v záfií 2003
na veletrhu FOR ARCH. To uÏ byl produkt více
neÏ pÛl roku na trhu, zájem o nûj vzrostl i díky
praktick˘m zku‰enostem vefiejnosti. Elegantní
tvar s typickou vlnou, jenÏ vychází z tradiãního
modelu i dnes hojnû vyuÏívaného v celé Evropû.
Pfiirozen˘ vzhled dan˘ pfiírodním materiálem
a hladk˘ povrch – to v‰e zfiejmû hrálo roli v pozi-
tivním pfiijetí této stfie‰ní ta‰ky roli. 

V roce 2004 obdrÏela Jirãanka v rámci speci-
alizovaného veletrhu Stfiechy Praha 2004 ocenû-
ní Zlatá ta‰ka veletrhu Stfiechy Praha. Potvrdila
tím, Ïe úkol, jenÏ jí byl urãen tvÛrci, splnila bez-
ezbytku. Stala se nejen plnohodnotn˘m, ale
hlavnû koncov˘mi uÏivateli vysoce Ïádan˘m
produktem z nabídkového portfolia spoleãnosti
TONDACH.

Elegance pro stfie‰ní krytinu se jme-
nuje Tondach

Glazura je lesklá, engoba matná aÏ
pololesklá

Stfie‰ní krytinu z páleného materiálu dnes
volí stále více investorÛ. Má vynikající uÏitné
vlastnost: barevnou stálost, vysokou trvanli-
vost, odolnost proti kysel˘m de‰ÈÛm, neomo-
kavost barev. MÛÏete si vybrat z mnoha tva-
rÛ, barevn˘ch úprav a odstínÛ.

Nejvût‰í tuzemsk˘ v˘robce pálen˘ch stfie‰-
ních krytin, spoleãnost TONDACH, nabízí
v souãasnosti na 15 druhÛ stfie‰ních krytin
v fiadû barevn˘ch odstínÛ. Cel˘ proces v˘roby je
zaloÏen na pfiírodní bázi, kdy se smûs zeminy
s pfiímûsí jílu míchá s vodou, su‰í vzduchem
a ekologicky vypaluje v pecích vyhfiívan˘ch
zemním plynem.

Svoji barevnost ta‰ky TONDACH získávají
technologií glazurování ãi engobace, tedy pfiírod-
ními procesy bez chemick˘ch pfiísad. Engobami
se naz˘vají barevné upravené, matné aÏ pololesk-
lé ta‰ky. Jejich povrch tvofií tenk˘ povlak z vodou
rozplaven˘ch jílÛ obarven˘ch rÛzn˘mi oxidy,
které se naná‰ejí na vysu‰enou ta‰ku a takto upra-
ven˘ v˘robek se následnû vypaluje. Technologie
natavení pfiitom zaruãuje stálobarevnost ta‰ek pfii
zachování jejich prody‰nosti. 

Glazura dává lesk a plnou barevnost

Glazované ta‰ky se vyznaãují vysok˘m trva-
l˘m leskem. Jejich v˘roba probíhá stejn˘m pro-
cesem jako engobace, pouze s tím rozdílem, Ïe
rozplavené jíly obsahují vy‰‰í podíl sklovit˘ch
pfiímûsí. Glazura je nejvy‰‰í formou zu‰lechtûní
v˘robku, navíc ho také zpevÀuje a chrání.
Postupy v˘roby umoÏÀují vyrábût pálené ta‰ky
v nej‰ir‰ím spektru barev. 

V rámci sortimentu firmy TONDACH se
vyrábí glazované tvarované ta‰ky v Ïádané ãer-
vené a ãerné, velk˘ zájem je také o bfiidlicovû
ãernou a ka‰tanovû hnûdou. Zvlá‰tním typem
pak jsou tmavû ãervené a ãerné glazované bob-
rovky „Amadeus“.
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Oba typy povrchov˘ch úprav, engoba i glazu-
ra, jsou podstatnû hlad‰í, neÏ je povrch bûÏn˘ch
ta‰ek. To brání jejich zneãi‰tûní a znesnadÀuje
uchycování mechu. 

Polka

jednodu‰e posuvná pálená ta‰ka

Chystáte se rekonstruovat stfiechu na
rodinném domû, nebo stavíte nov˘ dÛm s aty-
pick˘mi rozmûry, jimÏ neodpovídají klasické
formáty stfie‰ní krytiny? ¤e‰ením je posuv-
nost, respektive posuvné stfie‰ní ta‰ky umoÏ-
Àující „vÛli“ v krycí délce. 

Horkou novinkou v tomto sortimentu je pále-
ná stfie‰ní ta‰ka Polka v provedení reÏném a ãer-
vená a hnûdá engoba od spoleãnosti TON-
DACH âeská Republika. 

Polka je raÏená dráÏková ta‰ka s dvojit˘m
hlubok˘m dráÏkováním, která velmi dobfie odo-
lává povûtrnostním vlivÛm a souãasnû umoÏÀu-
je posun o 50 mm. To nabízí její vyuÏití jak na
novostavbách, tak zejména pfii rekonstrukcích
památkov˘ch objektÛ, bytov˘ch i rodinn˘ch
domÛ, bez nového laÈování. Na lícové stranû je
opatfiena jedním stfiedním ploch˘m Ïlábkem,

a tím vytváfií po poloÏení jemnou a klidnou
strukturu stfie‰ní plochy. Tuto ta‰ku lze vyuÏít
pro stfiechy s minimálním sklonem (bezpeãn˘
sklon) 30 °, tûsného podstfie‰í 24 °, ãi vodotûs-
ného podstfie‰í 20 °.

Kromû posuvnosti vyniká ta‰ka velmi jedno-
duchou, rychlou pokládkou, trvanlivostí aÏ 100
let, odolností vÛãi UV záfiení, kysel˘m de‰ÈÛm
a louhÛm, které obsahují napfiíklad ptaãí trus. 

Absolutní barevná stálost zaruãuje elegantní
vzhled i po mnoha letech od pokládky. 

Pálené ta‰ky mají vysokou mechanickou pev-
nost, díky níÏ dobfie odolávají tlaku snûhu, ale
tfieba i krupobití. Systém dráÏek v hlavové
i boãní ãásti tûchto raÏen˘ch ta‰ek zaruãuje
mimofiádnou ochranu a nepropustnost vÛãi de‰-
ti, vífiivému snûhu i prachu.

Tuto posuvnou ta‰ku Polka lze kromû základ-
ní verze pofiídit také jako ta‰ku okrajovou levou,
okrajovou pravou, vûtrací, prostupovou, polo-
viãní a v souãasnosti se pfiipravuje v˘roba ta‰ky
protisnûhové. Tento systém umoÏní konstrukãnû
jednoduché a komplexní keramické fie‰ení celé
stfiechy.

Pfii koupi jak˘chkoliv ta‰ek na stfiechu
mûjme na pamûti, Ïe je nutné pfiemûfiit krycí
délku a ‰ífiku podle zásad pokr˘vaãského
fiemesla, kdy se poloÏí 12 ta‰ek lícem dolÛ
a poté se mûfií délka deseti ta‰ek - poprvé
s vÛlí v dráÏkách, podruhé v dráÏkách na
doraz. „Jak jednoduché," fieknou muÏi,
zatímco nûÏné pokolení nad tímto ãlánkem
urãitû nezajásalo. Ale co bychom pro ty na‰e
miláãky neudûlali?! A stfiecha nad hlavou? Je
stfiechou nad hlavou.               Text a foto: mk

V‰echny formáty ta‰ky Polka mají celkovou
‰ífiku 254 mm, délku 425 mm. Jejich krycí ‰ífika
ãiní 210 mm a krycí délka je v rozpûtí 315–365
mm, pfiiãemÏ optimální krycí délka je 325–355
mm. Jeden kus váÏí zhruba 3 kg, váha na metr
ãtvereãní se pohybuje od 39 kg a spotfieba od
13 kusÛ ta‰ky. Uvedené krycí míry jsou orien-
taãní, neboÈ pfii pálení ta‰ek se mohou vyskyto-
vat malé odchylky povolen˘ch rozmûrov˘ch
tolerancí podle evropské normy âSN EN 1304. 
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Jak jsme vás informovali v minulém ãísle
Psárského zpravodaje, novû vzniklá organi-
zace KDU-âSL chce pfiedev‰ím v obci zacho-
vat starodávné zvyky a pfiispût k vût‰í komu-
nikaci lidí mezi sebou. Snad právû proto se
zrodil nápad uspofiádat také zábavu pro dûti,
neboÈ konec ‰kolního roku byl pfiede dvefimi.
Podle fotografií je zcela jasné, Ïe se v‰echny
náramnû vyfiádily.

Dûtské párty

Dne 26. 6. 2004 uspofiádali ãlenové zmínûné
organizace dûtskou party pro v‰echny dûti
z blízkého a dalekého okolí, tedy
nikoliv jen pro „ty svoje“, jak si
mÛÏe nûkdo myslet.

Kdo pfii‰el, dostal dáreãky,
mohl si zasoutûÏit, pochutnal si na
bufitíku. A co víc. Opékalo se
selátko, ale pozor! RovnûÏ pfiede-
v‰ím pro dûti. 

Za doprovodu hudby a s mode-
rátorem Pavlem Trávníãkem si
dûti zasoutûÏily v „Carouso‰ou“ –
jak jinak! Na odmûny pfiispûli vel-
mi hodnotn˘mi cenami podnikate-
lé ze ‰irokého okolí. Hlavní soutûÏ
probûhla jak ve zpûvu, tak v reci-

taci a vítûzové obdrÏeli hodnotné ceny. Vítûzkou
pûvecké soutûÏe se stala desetiletá sleãna
Aniãka Flossová. V recitaci zvítûzil muÏ jak se
patfií – ‰estilet˘ Petr Hochman. 

Od tfií hodin odpoledne to huãelo v restauraci
Rubínu jako v úle. Majitel vy‰el organizátorÛm
vstfiíc, a tak v‰ichni pomohli dobré vûci.

Pozvány byly i dûti ze zdej‰ího Ústavu soci-
ální péãe pro dûti a mládeÏ s doprovodem a jak
jinak – soutûÏily rovnûÏ. Dûti mezi sebou nedû-
lají Ïádné rozdíly, jak mnohdy vidíme u dospû-
l˘ch, a to je na tom to hezké. A Ïe náv‰tûva
v‰ech byla hojná, o tom svûdãí více neÏ 60 rato-
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lestí z celého okolí. Pfii‰ly v‰ak také dospûlí,
babiãky i dûdové.

Kromû hlavních soutûÏí probíhaly i drobné
hrátky, jako je napfiíklad házení míãkÛ. A tady
projevily dovednost právû dûti z v˘‰e jmenova-
ného Ústavu. KaÏd˘ soutûÏící, i ten, kter˘ nevy-
hrál, získal alespoÀ malou cenu útûchy.

Závûrem obdrÏely v‰echny dûti „ta‰ku“ pfie-
kvapení, ve které se ukr˘valy pastelky, bonbo-
ny, propisovací tuÏka, nafukovací balonky a dal-
‰í drobnosti.

A proã se místní KDU-âSL do takovéto akce
pustila? ProtoÏe jsme v‰ichni chtûli, aby si dûti
zasoutûÏily, aby si lidé na‰li k sobû onu povûst-
nou cestiãku pfiátelství a v neposlední fiadû: jsme
tady fandové, máme rádi pfiátelská posezení, tak
proã neudûlat radost také dûtem? Ruku k dílu
pfiitom pfiiloÏili i místní sportovci a hasiãi.

na celém tûle. Takov˘ to byl siln˘ dojem.“
Úãastníky zájezdu nejdfiíve ãekala prohlídka

poutního místa Itálie – Assisi s prohlídkou chrá-
mu sv. Marii di Angeli a cel˘ chrom˘ komplex
sv. Franti‰ka aÏ po baziliku sv. Kláry. Posléze
k veãeru jsme byli ubytováni v ãeském Poutním
domû Velehrad, zhruba 10 minut od ¤íma
Vatikánu. Kdo chtûl, mohl se úãastnit ranních
bohosluÏeb. 

Prohlédli jsme kompletnû monumentální
Vatikán s muzeem a Sixtinskou kaplí,

Dal‰í akce KDÚ-âSL probûhla od 16 do 23.
ãervence, tentokráte se t˘kala pfiedev‰ím dospû-
l˘ch. „A opût byla urãena nejen pro ãleny KDU-
âSL, ale pro v‰echny, jiÏ se chtûli úãastnit,
nikoho jsme neodmítli," nechává se sly‰et
Václav Novák. Paní Dana dodává: „Program byl
na zájezdu velmi bohat˘, ale nároãn˘. Pfiesto
jsme se v‰ichni na konci zájezdu shodli, Ïe jsme
vidûli pfiekrásné bohatství ãásti italské kultury
a dávn˘ch pfiedkÛ. Mnohdy na nás d˘chla pra-
dávná historie natolik, aÏ se nám zjeÏily chlupy
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Katakomby, Forum
Romanum, slavnou
Fontánu di Trévi,
·panûlské schody. Nejde
to v‰echno ani popsat,
jaká to byla nádhera, kolik
pfiekrásn˘ch umûleck˘ch
dûl se nacházelo v tûchto
sálech a chrámech.
Osvûtlená noãní fontána
byla pro nás nezapomenu-
teln˘m záÏitkem. 

Dotazy na na‰e 

prÛvodce jen sr‰ely

Taková krása, a pfiedev‰ím to mnoÏství roz-
liãn˘ch kreseb, fresek, oltáfiÛ a ornamentÛ se
nedalo obejít bez mnoha na‰ich dotazÛ. Dík
patfií panu Ale‰i Strnadovi, kter˘ se prÛvod-
covství ujal a v poutním domû nám podali
doplÀující vysvûtlení otec Milan spoleãnû
s otcem Vojtûchem. Vûdûli snad úplnû v‰echno.
Tito ãe‰tí duchovní, Ïijící více neÏ 30 let
v Itálii, byli hrdi na na‰i vlast. Také o ní velmi
pûknû hovofiili a kromû jiného nám pfiedzpívá-
vali na‰e ãeské písniãky. A my zpívali- to uÏ
byl poslední veãer na rozlouãenou. Pochutnali
jsme si na slavnostní veãefii, na niÏ pfii‰el i vel-
vyslanec za âeskou republiku u Svaté stolice
Pavel Jajtner 

Není bez zajímavosti a velice si váÏíme také
toho, Ïe se nám v‰em dostalo papeÏovy audien-

ce. V aule mezi dvanácti tisíci lidmi stála na‰e
ãtyfiicetiãlenná skupina âechÛ ze Psár. Pfii audi-
enci trvající zhruba dvû hodiny nás, poutníky
z âech, pfiivítal papeÏ v na‰í rodné ãeské fieãi.
Víme, Ïe umí hodnû jazykÛ, ale pfiesto nás to
v‰echny chytlo za srdíãko.

Co jiného jsme si závûrem mohli pfiát, neÏ
prohlídku opûvované Venezie, Benátek.
A povzdechli jsme u Mostu VzdechÛ nad tím, Ïe
ná‰ záÏitek skoro konãí, ale stihli jsme prohlé-
dout je‰tû Most ZlatníkÛ a samozfiejmû námûstí
sv. Marka.

Nejstar‰í úãastnicí a doslova turistkou na
tomto zájezdu byla Milena Pfiibylová (je na
fotografii u titulku) z Dolních Jirãan. Zdolala
v‰echny schody, v‰echny akce, byla stále veselá
a usmûvavá a neustále v‰em rozdávala dobrou
náladu. V‰í tou krásou byla nad‰ena.

Text: mk, foto: KDÚ-âSL
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VáÏení spoluobãané, pfiátelé,
na‰e organizace se pozvolna dává do
pohybu a jsem rád, Ïe získáváme nové ãle-
ny, ktefií nás v na‰ich aktivitách dokáÏou
podpofiit.
Na‰i ãlenové jsou jak vûfiící, tak nevûfiící. Je
dÛleÏité a záleÏí pfiedev‰ím na lidech, zda
chtûjí podpofiit dobré vûci a stmelovat obû
vesnice, Psáry a Dolní Jirãany.                  

Václav Novák
Adresa a kontaktní spojení 
sídla organizace:
KDU-âSL Psáry
K Junãáku 406
252 44  Psáry-·tûdfiík
e-mail: kdupsary@seznam.cz
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Psáry a Dolní Jirãany jsou spádovû pfiifiazeny
Obvodnímu oddûlení Policie âR v Jílovém.
Pokud tedy nûkdo v této lokalitû zavolá na linku
158, ozve se mu Policie âR Stfiedoãeského kra-
je, popfiípadû kraje Praha. Po vyslechnutí obãa-
na jej pfiesmûrují na fieditelství Policie âR
Praha-západ a odtud pak zafiídí Policie âR oka-
mÏitou, potfiebnou pomoc. Na místo potom
dorazí nejbliÏ‰í spádová Policie âR, v na‰em
pfiípadû Policie âR v Jílovém.

(Pokud obãané zavolají linku 158 v jiném
kraji, automaticky se jim v telefonu ozve nej-
bliÏ‰í okresní fieditelství toho pfiíslu‰ného kraje,
a nejbliÏ‰í v˘jezdová jednotka vyráÏí. Je to pro-
to, Ïe pro Prahu-západ dosud není automatická
ústfiedna.)

Zprávy z Jílového

V Psárském zpravodaji nás bude vedoucí
Obvodního oddûlení v Jílovém kpt. Josef SchÛt
pravidelnû informovat o tom, co se bûhem
posledních dvou mûsícÛ v blízkém okolí událo.

¤íká, Ïe na plo‰e 160 km2, kterou má Policie
âR v Jílovém urãenou jako dosahovou, není
práce zdaleka vÏdy lehká. 

„Na severu máme hranici s Prahou 4, coÏ je
velká a problémová plocha na‰í pÛsobnosti, na
v˘chodû s Prahou-v˘chod – to je podél dálnice,
na jihu dosahuje na‰e pÛsobnost k Sázavû a na
západû je ohraniãena Vltavou. Dalo by se fiíci,
Ïe jsme ohraniãeni fiekami, a pfiedev‰ím Prahou.

RovnûÏ jsme drÏiteli jakéhosi celorepubliko-
vého unikátu: v na‰í lokalitû máme totiÏ více neÏ
20 000 chat. To nikde jinde není. Trvale Ïijících
obyvatel máme rovnûÏ kolem 20 000 obãanÛ. To
v‰ak neodpovídá faktickému stavu, protoÏ
spousta lidí je natrvalo hlá‰eno v Praze, ale
bydlí tady v chatách. A to samé je v tzv. satelit-
ních mûsteãkách, které na okraji Prahy vyrÛsta-

jí jak houby po de‰ti. Lidé bydlí v nov˘ch dom-
cích, ale nastálo jsou hlá‰eni v Praze. TakÏe
opravdov˘ nárÛst obyvatel je daleko vût‰í.

A teì vezmûme dopravu. Dálnice D3 se zatím
dál stavût asi nebude, ale její stávající ãást je
neustále pfietíÏena provozem. Stará
„Bene‰ovská" je z hlediska dopravy úplnou tra-
gédií, protoÏe v pátek, sobotu ãi nedûli se na této
vozovce pohybujete ‰neãím tempem. Ono to na
ní není lep‰í ani ve v‰ední den. Stále stojíme
v kolonách. To s sebou pfiiná‰í samozfiejmû
dopravní zácpu, pozdní pfiíjezdy na hlá‰enou
událost, tûÏk˘ nezdrav˘ vzduch, ale také zv˘‰ení
nehodovosti.“

V souãasné dobû je rozhodnuto, Ïe v Jesenici
dojde k v˘stavbû nové policejní stanice Policie
âR, kam by v budoucnosti byly spádovû pfiifia-
zeny také Dolní Jirãany a Psáry. Vzhledem k stá-
vajícímu, stálému nárÛstu poãtu obyvatel, ktefií
se do této lokality stûhují k trvalému bydlení, je
nová stanice nutností. Pokud v‰echno dobfie
dopadne, mûlo by se zaãít stavût v roce 2005.

Musíme konstatovat, Ïe pfiíslu‰níci policej-
ních jednotek rozhodnû nemají lehkou práci
a zaslouÏí si plné uznání v‰ech obãanÛ. VÏdyÈ
jejich práce je mnohdy i Ïivotu nebezpeãná
a dûlají ji pro nás pro v‰echny.                     mk

VV ppoosslleeddnníí  ddoobbûû  ddoo‰‰lloo  vv ttééttoo  llookkaalliittûû  kkee  
–– ddvvûûmmaa  vvlloouuppáánníímm  ddoo  cchhaatt  aa
–– kkee  ddvvûûmmaa  vvlloouuppáánníímm  ddoo  vvoozziiddeell..
KK ttûûmmttoo  ããiinnÛÛmm  zzaattíímm  ppaacchhaatteelléé  nneebbyyllii  zzjjii‰‰ttûûnnii..

–– VV PPssáárreecchh  ddoo‰‰lloo  kk ddooppaaddeenníí  ddlloouuhhoolleettééhhoo  zzlloo--
ddûûjjee  mmnnoohhaa  lloouuppeeÏÏíí..  PPfifiii  zzáássaahhuu  PPoolliicciiee  ââRR  ddoo‰‰lloo
kk jjeehhoo  zzaassttfifieelleenníí..  ZZee  ssttrraannyy  PPoolliicciiee  ââRR  nneeddoo‰‰lloo
kk ÏÏááddnnéémmuu  ooppoommeennuuttíí  ppfifieeddppiissÛÛ,,  ppfifiii  vvyy‰‰eettfifioovváánníí
bbyylloo  zzjjii‰‰ttûûnnoo,,  ÏÏee  bbyylloo  ppoossttuuppoovváánnoo  vv ssoouullaadduu  ssee
zzáákkoonneemm..

21
ZÁ¤Í 2004

PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ

POLICIE âR

Obvodní oddûlení, Jílové



V minulém ãísle jsme vám pfiedstavili ty
nejmen‰í. KdyÏ povyrostou, ãeká je dÛleÏit˘
krok: Jdou do první tfiídy, stanou se prvÀáãky, ale
uÏ jsou vlastnû podle jejich vûdomí velcí, a tak se
s nimi podle toho musí jednat. Pro rodiãe pak rov-
nûÏ nastává plno „práce“. Stále v‰ak platí, Ïe ‰ko-
la pfiedev‰ím uãí nové a rodiãe by mûli vychová-
vat. Nechtûjme po ‰kole, aby v mnohém suplovala
rodiãe, ktefií tfieba ani nemají ãas nahlédnout,
s k˘m se jejich synáãek ãi dcerunka kamarádí.

S fieditelkou ‰koly matefiské, ale také základní
PaedDr. Ivanou Piskáãkovou, jsme hovofiily o tom,
jaké to je, kdyÏ se z matefiské ‰koly „vyloupne“
prvÀáãek. Je‰tû je nesvÛj, ale uÏ je skoro „dospû-
l˘". Sama moc dobfie ví, o ãem je fieã, má totiÏ
doma také prvÀaãku, a protoÏe je zároveÀ fieditel-
kou „matefiinky“ a „základky“ zná zdej‰í dûti
dokonale. Sama zdÛrazÀuje, Ïe je velmi potfiebné,
aby dítû chodilo pfied ‰kolou alespoÀ rok do matefi-
ské ‰koly. Je také dÛleÏité, aby mûlo osvojené
v‰echny potfiebné návyky a dovednosti, které jsou
dány vÏdy urãitému vûku. Je‰tû ve ‰kolce si dûti
hrály, nyní nastávají povinnosti (titulní strana ãaso-
pisu nám ukazuje bezstarostného houpajícího se
pfied‰koláka, ale i odváÏnou ‰kolaãku).

„Vûfite, Ïe pokud prvÀák neumí tfieba zavázat
tkaniãku, jenom protoÏe má boty na tzv. sucháãe, je
to velká ostuda, a hlavnû sklízí posmûch od dûtí.
Vhodné je, kdyÏ umí správnû vyslovovat, umí se
vyjadfiovat, b˘t trochu samostatn˘, umût se oblékat.
Myslíte, Ïe je toho mnoho? Jak má potom uãitelka

vysvûtlovat novou uãební látku, kdyÏ napfiíklad dítû
nezná barvy, ru‰í ostatní a neumí manipulovat se
zipem u penálu?“ 
▲ Jak se ‰kola mûní k lep‰ímu

Dáváme paní fieditelce naprosto za pravdu
a dozvídáme se mnoho dal‰ího. Atmosféra je doko-
nalá, protoÏe pfii na‰em rozhovoru sedíme v prv-
ních lavicích souãasné první tfiídy.
▲ UÏ víte, kolik se vám letos sejde prvÀákÛ?

Od nového ‰kolního roku budeme mít v první
tfiídû uÏ patnáct prvÀáãkÛ. To je dobfie, poãet se
nám stále zvy‰uje. Od roku 2003 máme svoji
matefiskou ‰kolu, z které se nám rekrutuje nejvíce
prvÀákÛ. Nabíráme i dûti rodiãÛ, ktefií se sem pfii-
stûhují, tfieba i bûhem ‰kolního roku. Okolí se roz-
rÛstá a stûhují se sem pfiedev‰ím mladí lidé.
LoÀského roku zde chodilo do ‰koly dvaapadesát
dûtí, letos je to uÏ více neÏ ‰edesát.
▲ Kolika máte tfiíd, jsou nûkteré spojené v jed-

notfiídku?
V souãasné dobû máme ãtyfii tfiídy, z toho první,

druhá a tfietí tfiída jsou samostatné, ãtvrtá a pátá
spojené. PÛvodnû jsme mûli tfii tfiídy. 
▲ Jak je to u vás s odborn˘m pedagogick˘m

personálem?
Je‰tû loÀského roku ve ãtyfiech tfiídách uãili ãty-

fii pedagogové, v‰ichni s pedagogick˘m vzdûláním,
vãetnû mû. Letos se nám uãitelsk˘ sbor roz‰ífiil.
Zv˘‰ily se limity ÏákÛ – jak chlapcÛ, tak dûvãat -
a obecní úfiad na nás velmi myslí. Od záfií budeme
mít dal‰í uãitelku, jejíÏ mzdu budou hradit. A mnû
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tak zbude ãas na matefiskou ‰kolu, budu se jí moci
více vûnovat. Pfiitom sama uãím 13 hodin.

Budu mít volné ruce i k tomu, abych mohla
dûlat za na‰i ‰kolu webové stránky. Je pravdou, Ïe
loÀského roku nám s nimi pomáhal pan âihák.
Rádi bychom v‰ak uvítali pomoc i od ostatních
rodiãÛ. SnaÏíme se o komunikativní styl v˘uky
a v˘chovy, do spolupráce chceme zapojit i na‰e
rodiãe. Jinak to ani nejde, jsme malá ‰kola na ves-
nici, nûco jako ‰kola rodinná. Má to v‰ak i své stin-
né stránky, pokud se objeví problémov˘ Ïák. Ale to
b˘vá v˘jimkou.
▲ Jaké akce pofiádáte bûhem ‰kolního roku?

Pravidelnû na podzim uskuteãÀujeme s dûtmi
‰kolu v pfiírodû, v zimû pojedeme na lyÏe. Máme
také jarní ‰kolu v pfiírodû, loÀského roku jsme ji
uskuteãnili spoleãnû s matefiskou ‰kolou. Jezdíme
na ‰kolní v˘lety, pofiádáme v˘cvik plavání, na kte-
r˘ dojíÏdíme s dûtmi do Prahy.

Pfiedev‰ím v rámci ‰koly pofiádáme besídky na
Vánoce, Velikonoce, veselo je u pálení ãarodûjnic.
Vzájemnû se nav‰tûvujeme s matefiskou ‰kolou
a máme spoustu nabídek z divadel. Právû malé dûti
ze ‰kolky zveme i na pfiedstavení, která probíhají
u nás ve ‰kole, v prostoru tûlocviãny. Pfied‰koláci
to u nás alespoÀ okouknou a pfied vstupem do
základní ‰koly uÏ vûdí, jak to u nás vypadá.
Plánujeme roz‰ífiit také v˘uku angliãtiny, a to
v hodinách navíc. 

Velká spolupráce funguje uÏ nûkolik let se zdej-
‰í cihelnou Tonbachem. Chodíme k nim na exkur-
zi, ale také si od nich pfiiná‰íme hlínu, ze které hÀá-
cáme a tvofiíme rÛzné v˘robky. Letos k nám pfiijde
nová paní uãitelka, která má v˘tvarn˘ talent, a tak
této komunikace s cihelnou urãitû vyuÏijeme víc.
A abych nezapomnûla: kaÏdoroãnû, ke
konci roku vyhla‰uje Tondach u nás
ve ‰kole soutûÏ v kreslení, téma je
libovolné, nejhezãí kresby
vyhodnocujeme a nejlep‰í malí-
fii – z kaÏdé

tfiídy tfii – získávají pûknou cenu – hodnotnou kníÏ-
ku. Snad nejvíce nás potû‰ilo ãásteãné sponzorová-
ní nové stfie‰ní krytiny Tondachem. Máme zcela
novou stfiechu, ale i uvnitfi ‰koly dochází k viditel-
n˘m zmûnám k lep‰ímu. O prázdninách se proved-
la rekonstrukce toalet. Zcela jednoduché dlaÏdice
v barvû jemnû modravé pro chlapce, v barvû ãer-
veného spárování pro dívky. 

ManÏelé Bradáãovi – nakladatelství Alter nás
zase sponzorují uãebnicemi, za to jim patfií nesmír-
n˘ dík.
▲ Kam odcházejí dûti po pátém roãníku?

V souãasné chvíli je v jednání, Ïe by spádová
‰kola byla pro na‰e dûti v Jílovém. (Pozn. redakce:
podle sdûlení PhDr. Bedfiicha Talába, pfiedsedy
‰kolského v˘boru Obecního úfiadu v Psárech je‰tû
nejsou jednání dokonãena, slíbil nám rozhovor na
toto téma – snad v pfií‰tím ãísle. Toto ãíslo se dává
do tiskárny v posledním srpnovém t˘dnu.) Nûkteré
dûti v‰ak mohou nastoupit do ‰esté tfiídy také
v Jesenici, jin˘ jde do Prahy, protoÏe tam tfieba pra-
cují jeho rodiãe, nûkdo chce pokraãovat na osmile-
tém gymnáziu do prahy). Tûch moÏností je více.
Od první do páté tfiídy k nám chodí dûti ze Psár,
Dolních Jirãan a fiekla bych, Ïe táhnou, jak se fiíká,
za jeden provaz. Rozhodnû mezi nimi není Ïádná
rivalita, jak si nûkdo mÛÏe myslet. Samozfiejmû,
vÏdycky se najdou problémové dûti, ale to je ve
v‰ech ‰kolách. Takov˘ch pfiípadÛ je zde minimálnû
a dokáÏeme je spoleãnû s rodiãi fie‰it.
▲ Chodí k vám i postiÏené dûti?

Integrované dûti jsme mûli dvû, ale uÏ ode‰ly do
vy‰‰ích tfiíd. Poslední dobou je dost hyperaktivních
dûtí, ale s nimi si poradí uãitelka docela hravû.
ProtoÏe tyto dûti – pokud jsou nadané – stihnou
mnoho vûcí najednou, vãetnû v˘uky a jsou brzo
hotové s úkoly, nezb˘vá, neÏ je více zamûstnat,
více se jim vûnovat.
▲Máte zde ‰kolní druÏinu?

Máme a dûti v ní zÛstávají aÏ do odpoledních
hodin, podle potfieby rodiãÛ. V‰e záleÏí na spo-
leãné domluvû. Ale uÏ se také stalo, Ïe na‰e dru-

Ïináfika Maru‰ka, kterou dûti nesmírnû
milují, dovedla rodiãÛm dítû aÏ domÛ,

tfieba jen proto, Ïe na nûj docela jed-
nodu‰e zapomnûli. I to v‰ak patfií
k pikantnostem kaÏdé ‰koly, tak ani
my nejsme v˘jimkou.

Základní ‰kola v Dolních
Jirãanech ‰kola, která laicky fieãeno
sídlí na venkovû, má jednu velikou
v˘hodu. Pfii pûkném poãasí totiÏ

mÛÏe v˘uka probíhat venku, v pfiíro-
dû. A to je to, co jim jiné ‰koly mohou

jen závidût.                     Text a foto: mk
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Titulek zní sice jako z pohádky, ale je
naprosto pravdiv˘. Star‰í generace si moÏná
vzpomene na doby, kdy rozvoz mléka a peãi-
va ve mûstech docela dobfie fungoval, na ves-
nici se zase pro mléko chodívalo k sousedÛm.
Mûli kravku, veãer podojili, ráno se sebrala
sladká smetana…

Také nyní, v dne‰ní dobû, v na‰em okolí
úspû‰nû nabízí sluÏbu ranního rozvozu peãiva
Ing. René Bruk z Horních Jirãan.

Proã právû peãivo? „Dfiíve jsem hodnû cesto-
val,“ fiíká „a tak jsem se také rozhlíÏel kolem
sebe. Napfiíklad ve Francii jsem si v‰iml, Ïe tam
mûli rozná‰kovou sluÏbu pro hotelové a jiné
zákazníky. Moc mû to nadchlo. Pfiem˘‰lel jsem
tedy, jak v kraji, kde bydlím pfies ãtyfii roky,
usnadnit lidem Ïivot. Vím, Ïe zde chybí obãanská
vybavenost, coÏ je u men‰ích obcí ãasté.

Napadlo mû, Ïe bych do domác-
ností v okolních vesnicích mohl
rozváÏet ãerstvé peãivo ke snída-
ni.“ 

Pan Bruk zaãal hledat.
Nejprve men‰í pekárnu, která by
ze dne na den pruÏnû reagovala
na zmûny objednávek. Na‰el ji ve
Vestci. Pak musel zmapovat, zda-
li by o rozvoz peãiva - o placenou
sluÏbu - byl opravdu zájem. Vûfite

nevûfite, zájem je docela slu‰n˘. A zákazníci?
KdyÏ ráno vstanou, staãí jim sáhnout na kliku
u dvefií a ãerstvû napeãené peãivo mají po ruce.

„Objednávky na následující den pfiijímám do
ãtyfi hodin odpoledne, vût‰ina zákazníkÛ  má
ov‰em objednávky stálé. Pak sestavím komplex-
ní objednávku pro pekafie a ráno mi pekárna
doveze objednané peãivo. Já ho musím rozdûlit
do sáãkÛ a rychle rozvézt zákazníkÛm. To víte,
ráno vstávám kolem ãtvrté hodiny, abych v‰ech-
no stihl. NemÛÏu peãivo ke snídani pfiivézt
kolem poledne,“ fiíká s úsmûvem.

Od leto‰ího záfií roz‰ifiuje pan Bruk svou
nabídku o rozvoz do Psár a Dolních Jirãan
a zároveÀ se rozrÛstá sortiment.

Co vy na to, lidiãky, nechce se vám vstávat?
Máte tu vymoÏenost objednat si peãivo aÏ „do
postele“. A nejen to. To byste nevûfiili, kolik
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vánoãního peãiva vloni pan Bruk roz-
vezl, zájem je v‰ak také o mazance,
vánoãky, svatební koláãky. Nûkdo
chce sladké, jin˘ mlsá slané.
Pûtaãtyfiicet druhÛ, z kter˘ch mohou
zákazníci vybírat, je uÏ úctyhodn˘
poãet. Inu, kaÏdému po jeho chuti.

Od pondûlí do soboty lze objedná-
vat po telefonu, faxem, mailem nebo
prostfiednictvím internetového obcho-
du. Na webov˘ch stránkách jsou
v souãasné dobû i obrázky nabízen˘ch
produktÛ. Chcete-li vûdût, jak objed-
nat, podívejte se na internet nebo
zavolejte a fieknûte si o informaãní
leták.

U zákazníkÛ ráno nikdo nezvoní a neobtûÏu-
je, pan Bruk ví, jak a kdy komu peãivo doruãit,
zkrátka je to pohoda. Zákazníci hradí peãivo
jednou za 3–4 t˘dny pfievodem na úãet nebo po
dohodû v hotovosti a jsou spokojeni.

A pokud ãekáte hodnû hostÛ? Nevadí - i na
oslavy jsou tu pfiipraveni. Kdo objednává ãastû-
ji, má samozfiejmû i v˘hody.

Do budoucna se uvaÏuje i o dal‰ích pochuti-
nách patfiících ke snídani, jako jsou dÏusy, mlé-
ko, jogurty…

Pan René Bruk má rodinu, tfiíletou dceru, kte-
rou si chce uÏít. A tak si vybral zamûstnání fiíze-
né z domova, i kdyÏ to znamená vstávání ãasnû
ráno a rozváÏení peãiva. Inu – kaÏdé zamûstná-
ní chce lásku a pak uÏ jde v‰echno samo. 

mk
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Rok 1964
Pro ty, ktefií dostali ná‰ Psársk˘ zpravodaj poprvé do ruky, pfiipomínáme, Ïe vybí-

ráme 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.
Na stranû … vám pfiedstavíme paní Ivanu ·imkovou, která nám tento „poklad“
zapÛjãila k nahlédnutí.

Nenechte se niãím ru‰it, zasednûte do pfiíjemného kfiesílka, pfiipravte si lahodnou
kávu ãi bylinkov˘ ãaj a mÛÏete zaãít ãíst…

Probíráme se stránkami kroniky

Citace:

➤ „Vlastní Ïnû v‰ech obilovin byly zahájeny aÏ 26. ãervence seãením Ïita, zaschl˘ch ovsÛ a nor-
málním seãením jeãmenÛ…“

➤ „…místní brigádnice odpracovaly 11 ha. Ostatní brigády v zemûdûlství byly men‰ího rázu a to
na svozu sena, kde bylo odpracováno místními sloÏkami a obãany 132 hodin. Obilí bylo hodnû
zaschlé následkem velkého sucha, ale zase se urodilo velké mnoÏství brambor, takÏe Psáry J.Z.D.
DruÏba ku 20. záfií mûlo sklizeno z plochy 48 ha 45 hektarÛ.“

➤ „Brambor je nadbytek, takÏe uÏ je nemají kam dát. M:N:V: ukládá radû, aby projednala s J.Z.D.
moÏnosti urychlené skliznû a jejich zakrechtování. Brambory dennû vybírá 30 lidí a vydatnû
pomáhá ‰kolní mládeÏ. Koncem srpna jsou jiÏ Ïnû skonãeny. DruÏstevníci odváÏení slámu, které
je letos málo.“ (V minulém ãísle kronika poukazovala na velká dlouhá sucha.)

➤ „Jsou s tím velké svízele, prasata i ostatní dobytek je stále v mokru. Poãasí je pfiíznivé, takÏe jiÏ
koncem záfií se sklízí poslední brambory a dokonãuje siláÏ kukufiice a sejí se ozimy.“

➤ „Dále se konalo dne 3.7.1964 ustavující plenární zasedání v sále kina na Michalce. Pfiítomno
bylo 31. Za O.N.V. Praha-západ byl pfiítomen Kutina Stanislav a Josef Vaverka.  Za Okresní,
Praha-západ s. Trãek. Pfiedsedou byl zvolen Devín a tajemníkem s. Jan ÎiÏka. Byla dále 9ãlen-
ná rada, do níÏ zvoleni byli jmenovaní ss. Devín a ÎiÏka a dále Josef vaverka, Josef Novotn˘,
jaroslav Vondráãek, Josef RoÏeÀ, Josef ·imek, ant. Kratina a Václav Markalous. Bylo ustaven 8
stál˘ch komisí a to zemûdûlská (pfiedseda s. Vaverka Josef), plánovací (pfiedseda Vondráãek
Jaroslav),‰kolská a kulturní (pfiedseda Novotn˘ Josef, vefiejného pofiádku (pfiedseda s. Nesmûrák
Karel), finanãní (pfiedseda Josef RoÏeÀ, sociálnû-zdravotní (pfiedseda Markalous Václav) a byto-
vá a místního hospodáfiství (pfiedseda ·imek Josef).“

➤ „S. Josef Havel prodal svÛj barák vedoucímu zdej‰í holírny s. Josefu Novotnému, kter˘ aÏ dosud
dojíÏdûl z Prahy. Sám ode‰el do domu dÛchodcÛ do Jílového.“

➤ „Nûkteré Ïeny, hlavnû psárské, jsou tam zamûstnány jako vychovatelky, jiné jsou v kuchyni nebo
v prádelnû. V‰ichni se snaÏí svou láskou nahradit jim rodiãe, ktefií mohou bez obav o své dûti
pfiispívat pfii budování na‰í socialistické vlasti.“

I tentokráte jsme ponechali text bez redakãních a pravopisn˘ch úprav.
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ROZHOVOR

● Jaké má Stfiedoãesk˘ kraj  zámûry v odpado-
vém hospodáfiství? 

Odpadové hospodáfiství je velmi sloÏit˘ problém
a cel˘ tento proces  by mûl  mít fiád a smûr. Ve
Stfiedoãeském kraji proto byla jako první krok vytvo-
fiena  Koncepce odpadového hospodáfiství kraje, na
niÏ navazuje  Plán odpadového hospodáfiství kraje
(POH).  Ten by mûl b˘t schválen do konce roku. Pfii
jeho zpracování pÛsobí  problém, Ïe nebyl vãas
schválen  POH âR, kter˘ je pro v‰echny závazn˘.
PozdrÏení bylo nepfiíjemné zejména  z dÛvodu spolu-
práce s hlavním mûstem Prahou. 

Stfiedoãesk˘ kraj je prstencem kolem hlavního
mûsta: jsme prostorem, na nûmÏ je Praha do jisté
míry závislá a obrácenû. V na‰em kraji Praha ukládá
své odpady, jsou zde úzké vazby v dopravní obsluÏ-
nosti a podobnû. Proto zpracovatelé POH
Stfiedoãeského kraje a Prahy spolupracují a vytváfiejí
plány tak, aby  nedocházelo ke  konfliktÛm, a POH
byl skuteãnû  srozumiteln˘m fie‰ením dal‰í fáze odpa-
dového hospodáfiství.
● Co vidíte jako souãasn˘ hlavní problém?

V této chvíli se u nás (a nejen u nás) pfieváÏná ãást
odpadÛ ukládá na skládky. NemÛÏeme si nalhávat, Ïe
je to dlouhodobé fie‰ení. Plán odpadového hospodáfi-
ství âR poÏaduje, aby do roku 2012  dosahovalo
materiálové vyuÏití odpadÛ  50 % celkového mnoÏ-
ství. To je velmi odváÏné ãíslo, a jestliÏe se mu chce-
me alespoÀ pfiiblíÏit (nejen proto, abychom splnili
nûjakou normu, ale abychom skuteãnû vyfie‰ili pro-
blém odpadÛ), musíme daleko více tfiídit odpady a i je
kvalitnû vyuÏívat. 

Nauãit vefiejnost tfiídit odpovídajícím zpÛsobem
odpad je velmi zdlouhav˘ proces. Proto je ho nutno
propagovat v co moÏná  nejvût‰í mífie - od ‰kol, nezá-
visl˘ch organizací, enviromentálního vzdûlávání, aÏ
po osvûtu v obcích a mûstech. Právû obce mají velkou
sílu  a svou ãinností a chováním ovlivÀují  systém
odpadového hospodáfiství.

Cel˘ systém v‰ak nemÛÏe setrvat na tom, Ïe zave-
deme tfiídûní odpadu jako povinnost obãanÛ. Je to
také povinnost na‰e: zajistit dal‰í postupy a fie‰ení
odpadového hospodáfiství. 

Jednou z moÏností, jak je vyuÏít, je vybudování

velké tfiídírny, kde
oddûlíme ze smûsné-
ho odpadu inertní
materiál, kovy
a energeticky vyuÏi-
teln˘ odpad budeme
vyuÏívat  pro získá-
vání energie, takÏe
na skládky pÛjde jen
minimální mnoÏství
jinak nevyuÏitelného
odpadu. Odpad se
tam stane obnovitel-
n˘m zdrojem, kter˘
mÛÏe nahradit kla-
sická paliva. 

Jaká technologie bude vyuÏitelná a ekonomicky
v˘hodná na fie‰ení dal‰ího postupu, to ponecháme  na
vefiejné odborné debatû. Odborníci kvalifikovanû
posoudí, která technologie je nejlep‰í ve vztahu
k Ïivotnímu prostfiedí, ekonomicky a hlavnû vzhle-
dem k tomu, abychom uÏ nesládkovali tolik odpadÛ
jako dosud.  
● Jak tedy vidíte budoucnost tfiídûní v kraji?

DosaÏení materiálového vyuÏití na 25–30 % nám
pfiipadá pro nejbliÏ‰í období jako reálná hodnota.
Domnívám se, Ïe ve spolupráci kraje obcí i obãanÛ je
moÏné tohoto ãísla docílit.  Systém musí b˘t transpa-
rentní - obãané  musí mít jistotu, Ïe  tfiídûní není zby-
teãné a odpady se skuteãnû vyuÏijí. Jen tak si v sobû
vypûstují prvek zodpovûdnosti  vÛãi Ïivotnímu pro-
stfiedí. 

NemÛÏeme dovolit, aby k nám nûkdo vozil odpad,
protoÏe ten ná‰ taky nikdo chtít nebude. Musíme co
nejdfiíve vyfie‰it odpadové hospodáfiství tak, aby jím
obãan netrpûl a odpady nebyly draÏ‰í neÏ nákup
potravin (staãí  si spoãítat, jak˘ podíl z ceny potravi-
ny pfiedstavuje obal, jenÏ se stává odpadem).
Potfiebujeme  také ãisté technologie zpracování, které
nezatíÏí Ïivotní prostfiedí. Odpad je trval˘m zdrojem
energie a surovin, jen je  tfieba  ho vyuÏít. Na‰imi
základními prvky jsou vÏdy ochrana Ïivotního pro-
stfiedí a náklady, které dopadnou na obãany. 

Jarmila ·Èastná

Problematika odpadÛ 
se t˘ká se kaÏdého obãana, obce i firmy 
Rozhovor s námûstkem hejtmana Stfiedoãeského kraje Franti‰kem Váchou
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BLAHOP¤ÁNÍ
ZZááfifiíí
❀ Marie Otrubová oslaví v polovinû mûsíce 70 let.
¤¤ííjjeenn
❀ RÛÏena Peroutková oslaví na pfielomu mûsíce 80.
narozeniny.
❀ Emil Rabovsk˘ je rovnûÏ oslavenec, kter˘ bude slavit kolem
poloviny mûsíce 70. Ïivotní jubileum.
V‰em jubilantÛm pfiejeme jen to nejhezãí, hodnû pochopení od
mlad˘ch lidí, ale hlavnû zdravíãko, bez kterého se nikdo z nás
neobejde. Oslavte svá jubilea v pohodû a klidu.
„„ZZllaaÈÈááccii““
Zdá se to aÏ neuvûfiitelné, ale manÏelé Karel a Jifiina Líbalovi
oslaví 18. záfií 2004 zlatou svatbu – to na nû prozradila paní
Ivana ·imková. Co k tomu dodat? Îe spolu vydrÏeli tak dlouho, je
urãitû zásluhou obou manÏelÛ. Jistû nebyl cel˘ jejich Ïivot procház-
kou rÛÏovou zahradou se zlat˘mi pozlátky, ale mûli se rádi, drÏeli
spolu celá ta dlouhá léta v dobrém i zlém. Jeden druhému pomáhal,
kdyÏ bylo nejhÛfie. AlespoÀ tak to vidím za sebe (redaktorka). Na
v˘zvûdy a s gratulací se za manÏeli Líbalov˘mi redakce zcela jistû
vypraví, spoleãnû se zástupci Obecního úfiadu v Psárech. A v pfií‰-
tím ãísle, které vyjde v listopadu, vám pfiineseme rozhovor s na‰imi
oslavenci.
MMiillíí  „„zzllaaÈÈááccii““, pfieji vám je‰tû moc a moc ‰Èastn˘ch spoleãn˘ch chvil,
ale i toho obãasného pozlobení a po‰kádlení. VÏdyÈ ne nadarmo se
fiíká: co se ‰kádlívá, rádo se mívá.

V‰em jubilantÛ, ktefií v záfií a fiíjnu oslaví své narozeniny a také man-
ÏelÛm Líbalov˘m pfiejeme pfiedev‰ím hodnû zdraví, lásky a tolerance.

Obecní úfiad v Psárech
za redakci mk
spol.kronika

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.
Také se zmíníme o mal˘ch obãáncích pfii slavnostním uvítání do Ïivota.

Tentokráte máme jen tfii oslavence narozenin. Ale nejvíce v záfií asi budou slavit ti, jiÏ spolu krá-
ãejí Ïivotem cel˘ch padesát let, nerozluãnû, ruku v ruce. 



V‰ichni chatafii jsou
zbûhlí a zruãní pûstitelé
v‰eho moÏného, bylinek
nevyjímaje. V na‰em
ãasopisu „pfiivoníme“
k roztodivn˘m vÛním
zeleného kofiení a poví-
me si, odkud se vzala ta
zelená lahodná nádhera

polí, luk, ale i na‰ich zahrádek.

VÛnû kofiení
Od poãátku Ïivota prvního obyvatele na

na‰í planetû je známo, Ïe sbíráním jedl˘ch
plodÛ, bobulí, kofienÛ a listÛ bylinek mÛÏeme
napomoci ke zlep‰ení na‰í kondice. Mûjme
v‰ak na pamûti, Ïe je‰tû Ïádná bylina-kofiení
nevyléãila záludnou chorobu. 

Z historie kofiení
MÛÏeme se domnívat, Ïe praãlovûk, kter˘ Ïil

zhruba pfied 400 000 aÏ 450 000 lety vytvofiil

nejprimitivnûj‰í kulturu. Îivil se syrov˘m
masem a zjistil, Ïe chutné jsou rovnûÏ nûkteré
bobule stromÛ ãi jedlé hlízy a oddenky vyhrabá-
vané ze zemû.

První skuteãné nálezy jsou z mlad‰í doby
kamenné, kdy se pouÏívala angelika (andûlsk˘
kofien), kmín a mák. Cizokrajná kofiení se pro-
dávala v lékárnách.  Písemné zprávy z poslední-
ho tisíciletí pfied na‰ím letopoãtem, které se t˘ka-
jí kofiení, pocházejí z Mezopotámie z oblasti
mezi  Eufratem a Tygridem. UÏ tehdy se vûdûlo
o blahodárn˘ch úãincích cibule, ãesneku, tymiá-
nu, ‰afránu, koriandru, kopru, kardamonu…
BabyloÀané byli nejen nejlep‰ími pûstiteli kofie-
ní, ale také obchodníky a po fiekách vyváÏeli
kofiení do dal‰ích zemí.

Per‰ané znali ve stfiedovûku mnoho cibulí
a ãesnekÛ, pûstovali hodnû ‰afránu a dovedli pfii-
pravovat ty nejvoÀavûj‰í oleje z rÛÏí, lilií, narcisÛ.

Z Indie zase písemné zprávy z 9. století pfi. n.
l.  poukazují na bylinky a kofiení – skofiici, pepfi,
zázvor, hfiebíãek, kukurmu, mu‰kátov˘ ofií‰ek,
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Milé dûti, v nûkolika „lekcích" se seznámíte
s hádankami a rébusy, kter˘mi pak mÛÏete
potrápit i své rodiãe.
Skr˘vaãky v sobû ukr˘vají  urãitá slova, která
hledáme ve spojení dvou slov.
Hledáme rostliny
Jarko, pfiivazuj pfies den psa, aÈ nikoho nepo-
kou‰e!
Po vãerej‰ím v˘letû mû je‰tû dnes bolí paty.
Va‰ku, nemá tatínek doma trochu sádry?
Byl to dnes moc únavn˘ den, pÛjdu si brzy leh-
nout.
V na‰em domû je vÏdy peãlivû uklizeno.
Hana má kolikatery pûkné ‰aty.
Hádanky
1. Které ptaãí mládû se uãí létat bez pomoci

rodiãÛ?
2. Kter˘ pták vÛbec nelétá?
3. Husy jdou z pastvy za sebou, jedna jde pfie-

de dvûma, druhá jde za dvûma, tfietí mezi
dvûma. Kolik jde hus z pastvy?

Dûtem Pro pokroãilé
vûkem

Kamarádky Eli‰ka, Jifiina, Líba, Pavla a Zuzana
se po letech potkaly a povídaly si o sv˘ch rodi-
nách. KaÏdá má jin˘ poãet dûtí. Eli‰ka prodává
v uzeninách. Králová je bezdûtná a pracuje jako
lékafika. Jedna z nich  je uãitelkou v matefiské
‰kole. Kosmetiãka Lípová má tfii dûti.
âtyfinásobná matka  Jupová vlastní cukrárnu,
ve které prodává. Devátá má ménû dûtí neÏ
Jupová. Zuzana se nejmenuje Jupová. Pouze
jedna z nich má iniciály jména ze dvou stejn˘ch
písmen a má ménû dûtí neÏ Zuzana. Pavlátová
má dvojãata.
Na vás je urãit plná jména, poãty dûtí a povolá-
ní v‰ech pûti kamarádek. Pokud nepatfiíte
k matematikÛm s logickou úvahou, vûfite, Ïe si
hlavu opravdu chvíli potrápíte.
¤e‰ení pro dospûlé pfiineseme v pfií‰tím ãísle
ãasopisu.

Trochu exotiky pro chatafie



ale také uvádûjí, Ïe je známo pfies 600  léãiv˘ch
rostlin a drog. Prastará tradice lékÛ z Indie je
spojena s náboÏenstvím – buddhismem.

Také ve starém Egyptû znali více neÏ 800
pfiedpisÛ na rozliãné nemoci. Tyto lektvary h˘fii-
ly pfiísadami pelyÀku, an˘zu, hofiãice, máty,
‰afránu,skofiice, pu‰kvorce, koriandru, sezamu,
kmínu. Teprve poãátkem 5. století se kofiení
dostává do ¤íma a posléze velmi pomalu do
Evropy. Za zmínku stojí je‰tû zajímavost, Ïe
koncem 17. století mûli Holanìané monopolní
spoleãnost, která do Evropy dováÏela více neÏ
75 % kofiení. Je bezesporu jisté, Ïe kofiení obo-
hacuje ná‰ jídelní lístek. Ale i tady platí ono zná-
mé: v‰eho s mírou!

PetrÏel
Stafií ¤ekové tuto rostlinu povaÏovali za

posvátnou bylinu, a proto ji v kuchyni nepouÏí-
vali. PetrÏelov˘mi vûnci zdobili hlavy vítûzÛ
a zkrá‰lovali jí stoly pfii hodování. Pro nás je toto
dosti neobvyklé, protoÏe známe petrÏelku jako
v˘bornou bylinu. Herkules se tedy zdobil vûnci
petrÏelov˘mi a Anakreon, milostn˘ básník stfie-
dovûku, jenÏ opûvoval blahobyt, lásku a víno,
pov˘‰il petrÏel na symbol radosti a slávy. 

Také k petrÏeli se vázaly tradice a povûry.
Mnozí z nás vûdí, Ïe semeno petrÏele dlouho
klíãí a tak vznikla povûra, Ïe petrÏel sedmkrát

cestuje k ãertu a zpût, neÏ zaãne rÛst a potom je
vidût jen petrÏelová naÈ. Nemalou zásluhu o roz-
‰ífiení této rostliny do Evropy má Karel Velik˘.
Rozkázal petrÏel pûstovat i v Evropû.

A tak se stalo, Ïe kolem 16. století se právû
petrÏel dostala k nám do Evropy, ale také do
Anglie.

V kuchyni
se pouÏívá pfiedev‰ím pro vy‰‰í obsah vitami-

nu C a pro její jemnou naÈ se jí dává pfiednost
pfied natí celerovou. Zelenou naÈ mÛÏeme zmra-
zovat, su‰it, nakládat do soli, nejlep‰í je v‰ak
ãerstvá. Také petrÏelov˘ kofien (u petrÏele kofie-
nové) se dá vyuÏít ve v‰ech pokrmech. NaÈ
i kofien potlaãují nad˘mání a napomáhají lep‰í
stravitelnosti pokrmÛm. Kam jí pfiidat? Do
polévky, r˘Ïe, tûstovin, brambor, masa, salátÛ...
O tom, Ïe petrÏelka krásnû vypadá i jako oblo-
ha, netfieba se zmiÀovat.

Na oné známé vûtû: „PetrÏel, aby dlouho
vydrÏel“  dozajista nûco bude.

Vûfiím, Ïe toto jemné kofiení je oblíbené ve
v‰ech domácnostech. Jeho vyuÏití je opravdu
v‰estranné.                                Pfiipravila: mk

Odpovûdi na hádanky na str. 29:
Skr˘vaãky: kopfiiva, lípa, máta, ocún, omûj, mák.
Hádanky: 1 – ãáp, 2 – p‰tros, 3 – tfii (ãtyfii)
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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

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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PPeettrr  NNoovvoottnnýý

JJeesseenniiccee  uu  PPrraahhyy

Pro podzim 2004 jsme pro Vás 
připravili toto zboží:

Jahody hrnkované Z pnoucích křovin:
– jednou rodící 3 odrůdy Clemátis v 10 barvách
– stále rodící velkoplodé 2 odrůdy Trubač žlutý a červený
– pnoucí velkoplodé 2 odrůdy Vistaria v 5 barvách

Bylinky 30 druhů Přísavník trojprstý
Skalničky a trvalky                                                                                 

– opravdu velký výběr Angrešty odolné proti plísni!
i málo známých rostlin! Velkoplodý rybíz

Traviny Borůvky a brusinky
Vřesy Jehličiny a křoviny
Azalky a rhododendrony Růže

– v mnoha barvách a odrůdách!
Od poloviny října celý sortiment ovocných stromků!

ulice Průběžná 195, Jesenice 
Tel.: 241 932 120

Prodej úterý-sobota
Těšíme se na Vás!

INZERCE
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K¤ÍÎOVKA

Tajenka kfiíÏovky zní:âtûte Psársk˘ zpravodaj!
Milí lu‰titelé,
vûfiíme, Ïe se zajímáte o dûní ve své obci, a proto ............. (1. a 2. díl tajenky)!

PomÛcka:
oãkován
sãi
Arad

CHEM. 
ZN. 

DRASLÍKU

ROUBO-
VÁN

JÍST

TRUP
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