
SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí,
v tuto chvíli už

listujete lednovým
číslem Psárského
zpravodaje. 

Přestože je časo-
pis ryze regionální,
nemohu se nezmínit
o tragédii, která
postihla velkou část
jihovýchodní Asie.
V době, kdy jsme se
všichni těšili mezi-

vánoční klidné pohodě a chystali se na příchod
nového roku, zabila vlna tsunami více než 220
tisíc lidí. Hrůza a bezmocnost, se kterou stále
bojují záchranáři mnoha zemí a lidé, jenž pře-
žili, bude trvat ještě hodně dlouho. Také Česká
republika vyslala do postižených zemí záchra-
náře a lékaře, léky, potraviny, balené vody, ale
také vaky pro mrtvé. Hrozí epidemie. Kromě
finanční pomoci na jednotlivá konta, která uve-
řejňují televize, rozhlas a denní tisk, vyhlásila
Nadace ADRA finanční pomoc posláním sms
zprávy ve formátu: DMS ASIE na číslo 87 777.
(Cena sms činí 30 korun.) Moc se přimlouvám
alespoň o tuto drobnou pomoc, která ve velkém
množství odeslaných zpráv poskytne milionové
finanční částky.

K těm příjemnějším zprávám pro všechny
čtenáře zpravodaje patří bezesporu jeho dnešní
obsah. Najdete zde hned dvě reportáže ze
života obce. Dozvíte se, jak trénují fyzičku dob-
rovolní hasiči, ale také jak se žije klientům ve
zdejším ústavu sociální péče. 

Zájemců o obecní počítačovou síť stále při-
bývá a o svoje poznatky s wi-fi sítí se s námi
podělili její zákazníci. 

Vzhledem k tomu, že minulé číslo bylo věno-
váno více volbám, zařazujeme až nyní druhou
část z rubriky představujeme. Jedná se důležité
informace ze stavebního výboru, které jsme
vám slíbili.

Bohužel letos zaplatíme vyšší poplatky za
odvoz odpadu z důvodu nárůstu DPH. Kolik
zaplatíte, je uveřejněno ve zprávách ze zastupi-
telstva.

Na své si přijdou děti a dospělí, opět potrápí
hlavinky rébusy a hádankami, ani křížovka
nebude chybět.

Milí čtenáři, mám velkou radost z prvních
vašich telefonátů či dopisů. Děti nám poslaly

do redakce několik stránek textu a kreseb ze
školy v přírodě, ozývají se rovněž chataři. Tak
například jeden z nich, měl radost z vydávání
časopisu. Slíbil, že až bude mít dostavěno, ozve
se a pohledem chataře sdělí, jak se mu v této
dosud krásné přírodě žije.

Příspěvek do časopisu zaslalo rovněž Mysli-
vecké sdružení Borovina, Psáry. Bohužel neza-
nechali na sebe kontakt, tak je touto cestou pro-
sím, aby se mi ozvali. Možná se budou divit, jak
mám k myslivosti blízko – přestože jsem jen
„ženská“. Vím moc dobře, že k myslivosti patří
nejen lovy, jak si mnozí myslí, ale především
ochrana zvěře, výsadba mnoha stromků či zakr-
mování zvěře v zimním období.

Velmi pěknou mailovou zprávu mi poslal
pan Martin Z. Kontaktovala jsem ho zpět,
chtěla jsem vyfotografovat a uveřejnit jeho
určitě roztomilou holčičku. Proč? Malá Monika
nebyla přihlášena v Psárech k trvalému pobytu,
proto nebyla přizvána na vítání občánků.
A protože se jedná o jmenovkyni, věřím, že
k oné slíbené fotičce přece jenom dojde. Pane
Martine, ozvěte se! Další číslo vyjde do 15.
března, uzávěrka čísla bude max. 25. února
2005.

Zcela na závěr zdravím pána, kterého
záměrně nejmenuji a jehož číslo se mi pravi-
delně v kratších či delších intervalech objevuje
na displeji mobilu. Asi zcela nešťastnou náho-
dou vytočil poprvé: … „ježíšmarjá, kdo je
tam?“ Já se představila a na oplátku zjišťovala,
kdože to volá. Dotyčný prohlásil, že se jedná
o omyl a zavěsil. 

Netrvalo dlouho a telefonát se opakoval.
Během pozdního večera se vyzvánění ozvalo
ještě několikrát. Se stejným zděšením, že jde
opravdu o omyl. Inu, při náladičce se leccos
stane. Věřte nevěřte! Asi za týden kouknu na
zobrazené volané číslo: „Bóóóže to jste zase
vy? Tak se nezlobte, ale přesto vám přeji
hodně štěstí v novém roce a pěkné Vánoce.“
Popřála jsem rovněž a zavěsila. Ještě před týd-
nem se ozval znovu. I takováto náhodná tele-
fonická setkání mají svůj půvab. Tímto vás,
milý NEZNÁMÝ, srdečně zdravím a doufám,
že sem tam občas brnknete. Ať vím, že vás neo-
pustil onen pověstný český smysl pro humor.

Piště, mailujte i malujte, telefonujte
a hlavně!!! Mějte se rádi!

Vaše Monika Kábová
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Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) 

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ 
Formát ãernobíl˘ barevn˘

A5 – 125 x 175 mm 1550 Kã 3850 Kã

1/2 A5 – 125 x 85  mm 880 Kã 2200 Kã

1/4 A5 – 125 x 40  mm 550 Kã 1500 Kã

60 x 85  mm

1/8 A5 – 60 x 40  mm 330 Kã 830 Kã

Dotazy a objednávky inzerce: Mgr. Monika Kábová

tel./fax: 281 862 468

e-mail: mfkaba@post.cz

mobil: 606 310 655

UUssnneesseenníí  ãã..  1122//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  PPssáárryy  zzee
ddnnee  1133..  fifiííjjnnaa  22000044
oo sscchhvváálleenníí  33..  zzmmûûnnyy  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu
ssííddeellnníícchh  úúttvvaarrÛÛ  PPssáárryy  aa DDoollnníí  JJiirrããaannyy

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  PPssáárryy::
bb ee rr ee   nn aa   vv ûû dd oo mm íí ::
� informaci pofiizovatele o vyhodnocení pro-

jednávání návrhu 3. zmûny územního plánu
sídelních útvarÛ Psáry a Dolní Jirãany, jak
je uvedeno v ãásti (G) DokladÛ o projednání
a schválení návrhu 3. zmûny územního
plánu sídelních útvarÛ Psáry a Dolní Jirãany
(dále jen „Doklady o schválení“)

� zprávu pofiizovatele o projednání návrhu
3. zmûny územního plánu sídelních útvarÛ
Psáry a Dolní Jirãany (viz ãást F DokladÛ
o schválení)

� stanovisko nadfiízeného orgánu územního
plánování, Odboru územního a stavebního
fiízení Krajského úfiadu Stfiedoãeského
kraje, ãj. ÚS¤/4591/04/Kro ze dne 6. fiíjna
2004 (viz ãást E DokladÛ o schválení)

ss oo uu hh ll aa ss íí ::
� se závûry pofiizovatele uveden˘mi

v ãásti G – „Vyhodnocení projednávání
návrhu 3. zmûny územního plánu sídel-
ních útvarÛ Psáry a Dolní Jirãany“
DokladÛ o schválení

ss cc hh vv aa ll uu jj ee ::   
� podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a § 31 odst. 1 zákona ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním fiádu
(stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ,
33..  zzmmûûnnuu  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  ssííddeellnníícchh
úúttvvaarrÛÛ  PPssáárryy  aa DDoollnníí  JJiirrããaannyy (dále jen „3.
zmûna územního plánu“) z prosince
2003, zpracovanou firmou Petr Foglar –
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁ¤, ve-

doucí projektant Ing. arch. akad. arch.
Petr Foglar

� vvyymmeezzeenníí  zzáávvaazznnéé  ããáássttii 3. zmûny územ-
ního plánu, která obsahuje fie‰ení proble-
matiky ochrany obce pfied povodnûmi
a dále zmûny v urbanistické koncepci, ve
vymezení funkãního vyuÏití území
a v základní regulace území

� oobbeeccnnûû  zzáávvaazznnoouu  vvyyhhlláá‰‰kkuu  oobbccee  PPssáárryy
ãã.. 2266//22000044,, kterou se vyhla‰uje závazná
ãást 3. zmûny územního plánu sídelních
útvarÛ Psáry a Dolní Jirãany a mûní
vyhlá‰ka obce Psáry ã. 3/1998, o závazné
ãásti územního plánu sídelních útvarÛ
Psáry a Dolní Jirãany, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (viz ãást B DokladÛ o schválení)

� rroozzhhooddnnuuttíí  ppoofifiiizzoovvaatteellee  oo ppooddaann˘̆cchh
nnáámmiittkkáácchh vlastníkÛ pozemkÛ a staveb
dotãen˘ch návrhem 3. zmûny územního
plánu (viz ãást C DokladÛ o schválení)

� ppookkyynnyy  pprroo  úúpprraavvuu  ããiissttooppiissuu  33..  zzmmûûnnyy
úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu (viz ãást D DokladÛ
o schválení) 

uu kk ll áá dd áá   ss tt aa rr oo ss tt oo vv ii ::
� vvyyhhlláássiitt obecnû závaznou vyhlá‰ku obce

Psáry ã. 26/2004 zpÛsobem stanoven˘m
v § 12 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ

� oozznnáámmiitt nadfiízenému orgánu územního
plánování, Krajskému úfiadu Stfiedoães-
kého kraje, vydání obecnû závazné
vyhlá‰ky obce Psáry ã. 26/2004 a nabytí
její úãinnosti

� ssddûûlliitt do 30 dnÛ vlastníkÛm pozemkÛ
a staveb dotãen˘ch fie‰ením 3. zmûny
územního plánu, ktefií podali vãas
námitky, Ïe bylo jejich námitkám vyho-
vûno, nebo dÛvody, pro které námitkám
vyhovûno nebylo, v souladu s v˘rokem
o schválení; na vãas uplatnûné pfiipo-
mínky sdûlit, jak byly vyhodnoceny

� zzaabbeezzppeeããiitt zpracování ãtyfi vyhotovení
ãistopisu 3. zmûny územního plánu v sou-
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na sídli‰ti ·tûdfiík s AK Uhlífi, Homola
a spol. na základû doporuãení pracovníky
skupiny pro pfiípravu privatizace ·tûdfiíku

� zámûr pofiídit dokumentaci k územnímu
fiízení na v˘stavbu turistického informaãního
centra a cyklostezek na území obce Psáry,
vãetnû zaji‰tûní územního rozhodnutí 

� nav˘‰ení limitu pro hotovost pokladny 
� finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 25 % z celkové

ceny 18 000 Kã/za rok (4500 Kã pro
leto‰ní rok) na pokrytí nákladÛ na sociální
sluÏby pro Jakuba Macháãka 

� proplacení faktur dle pfiiloÏeného
seznamu

ss oo uu hh ll aa ss íí ::
� s postupem vypofiádání s jednotliv˘mi

stavebníky v lokalitû U Studny dle pod-
kladÛ vypracovan˘ch pracovní skupinou,
vãetnû podepsan˘ch Dohod o narovnání   

� se znûním dopisu stavebníkÛm U Studny
ve vûci souhlasu s pfiipojením na  kanali-
zaci a provizorní pfiíjezdovou komunikaci

� s vybudováním pfiechodu pro chodce
v Dolních Jirãanech u autobusové
zastávky (poblíÏ ‰koly)

� s umístûním nástûnek KDU-âSL dle
pfiedloÏené Ïádosti (umístûní bude
popsáno v zápise)

� s prodejem nevyuÏívan˘ch kontejnerÛ za
cenu 3300 Kã

mm ûû nn íí ::
� usnesení zastupitelstva ã. 11/2004 ze

zasedání dne 11. 10. 2004 následovnû:
„Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje pfiijetí úvûru ve v˘‰i 10 mili-
onÛ Kã na dobu 10 let od pfiijetí úvûru od
bankovního domu. ÚÚããeelleemm  úúvvûûrruu  jjee  rreeffii--
nnaannccoovváánníí  zzáávvaazzkkuu  vvyyppll˘̆vvaajjííccííhhoo  zzee  ddvvoouu
ppÛÛjjããeekk  oodd  SSFFÎÎPP  ((ppllyynnooffiikkaaccee,,  kkaannaalliizzaaccee))
–– vv˘̆mmûûrryy  FFÚÚ  PPrraahhaa--zzááppaadd
ãã.. 116622887733//0022//006600998800// 33225566,,  116622884444//0022//
006600998800//33225566,,  116622884411// 0022//006600998800//33225566,,
116622887777//0022//006600998800//33225566

nn ee ss oo uu hh ll aa ss íí ::  
� s navrÏenou zmûnou dopravního znaãení

ulic K Ofiechovce a K Hlásovu, jak byla
pfiedloÏena UNI Stavební, protoÏe je
v rozporu s územním plánem Obce

pp oo vv ûû fifi uu jj ee ::  
� místostarostu V. Kadefiábka podpisem

leasingové smlouvy se spol. JVK na
nákup nové multikáry

� starostu J. Janatu podpisem smlouvy
s AK Uhlífi, Homola a spol. na právní
poradenství pfii privatizaci bytov˘ch jed-
notek na ·tûdfiíku

� místostarostu J. Vrbu a J. Adámka dojed-
náním podmínek pfiípadné budoucí kupní
smlouvy na pozemek ã. 40 k. ú. Psáry
s p. Faragou

� místostarostu J. Vrbu zaji‰tûním doku-
mentace k územnímu fiízení na v˘stavbu
turistického informaãního centra a cyklo-
stezek na území obce Psáry a zaji‰tûním
územního rozhodnutí

� starostu J. Janatu jednáním o uzavfiení
dohody o spolupráci a pfiipojení na IS
obce se spoleãností Fagor-Favia, s. r. o.,
za obvykl˘ch podmínek (tj. poplatek
100 Kã /m2)

� místostarostu V. Kadefiábka v˘bûrem
firmy, která bude zaji‰Èovat správu vefiej-
ného osvûtlení v obci

� místostarostu V. Kadefiábka dojednáním
nov˘ch podmínek ohlednû poplatku za
stoãné pro Mrázovy a âern˘ch v ulici Ve
Svahu

� v˘bor územního plánování a stavební
v˘bor dojednáním podmínek t˘kajících se
zámûru v˘stavby haly spoleãnosti ZETA
Engineering, s. r. o.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata   

místostarosta
Mgr. Jan Vrba
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ladu s v˘rokem o schválení a pokyny pro
úpravu ãistopisu, vãetnû nového hlavního
v˘kresu „Urbanistick˘ a dopravní návrh –
1 : 5000“ se zachycením právního stavu
po schválení 3. zmûny a jeho schématu
pro potfieby dotãen˘ch orgánÛ státní
správy 

� ppfifieeddaatt  ãistopis 3. zmûny územního plánu
opatfien˘ schvalovací doloÏkou, vãetnû
dokumentace „Doklady o projednání
a schválení návrhu 3. zmûny ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirãany“, po jednom vyhoto-
vení obci Psáry, stavebnímu úfiadu Obec-
ního úfiadu Jesenice, Odboru Ïivotního
prostfiedí Mûstského úfiadu âerno‰ice
a Krajskému úfiadu Stfiedoãeského kraje,
odboru územního a stavebního fiízení;
s upozornûním na aktualizované pfiílohy
stávajícího územního plánu zachycující
právní stav ke dni schválení 3. zmûny
územního plánu

� zzaassllaatt obecnû závaznou vyhlá‰ku obce
Psáry ã. 26/2004 spolu se schématem
hlavního v˘kresu územního plánu se
zachycením právního stavu po schválení
3. zmûny dotãen˘m orgánÛm státní správy
a sousedním obcím 

� pprroovvéésstt záznam o schválení 3. zmûny
územního plánu do hlavního v˘kresu
územního plánu sídelních útvarÛ Psáry
a Dolní Jirãany schváleného dne 16. ãer-
vence 1998

� zzaassllaatt registraãní list zmûny územnû plá-
novací dokumentace obce a v˘kaz ploch
zastavitelného území Krajskému úfiadu
Stfiedoãeského kraje a Ústavu územního
rozvoje Brno

� zzaabbeezzppeeããiitt  archivování úplného elaborátu
3. zmûny územního plánu na Obecním
úfiadu Psáry, a to vãetnû originálÛ píse-
mností dokládajících proces jeho pofiizo-
vání

� zzvveefifieejjnniitt úplné znûní obecnû závazné
vyhlá‰ky obce Psáry ã. 3/1998, o závazné
ãásti územního plánu sídelních útvarÛ

Psáry a Dolní Jirãany, ve znûní pozdûj‰ích
zmûn proveden˘ch obecnû závazn˘mi
vyhlá‰kami obce Psáry ã. 4/2002,
ã. 6/2002 a ã. 26/2004.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata   

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

UUssnneesseenníí  ãã.. 1133//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  PPssáárryy  
kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1155..  lliissttooppaadduu  22000044  vv 1188::0000
hhooddiinn  nnaa  OObbeeccnníímm  úúfifiaadduu,,  
PPrraaÏÏsskkáá  113377,,  225522  4444 PPssáárryy

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo    ppoo    pprroojjeeddnnáánníí::
bb ee rr ee     nn aa   vv ûû dd oo mm íí ::
� zprávu starosty J. Janaty o plnûní usne-

sení z 11. a 12. zasedání zastupitelstva
v roce 2004

� informaci starosty o jednáních se SFÎP,
o v˘sledcích pfiípravy privatizace bytÛ
·tûdfiík, o jednáních s bankami o moÏ-
nostech úvûru pro obec, o nafiízeném jed-
nání k v˘povûdím z bytu

� informaci starosty J. Janaty o jednáních
s majiteli pozemkÛ v lokalitû „U Studny“

� informaci starosty J. Janaty o uzavfieném
mimosoudním vyrovnání s Mâ Praha 12

� informaci místostarosty V. Kadefiábka
o v˘stavbû vodojemu

ss cc hh vv aa ll uu jj ee ::
� znûní Dohod o narovnání s majiteli

pozemkÛ v lokalitû U Studny, konkrétnû
s Havran-Havranová, Sajler-Sajlerová,
Vesel˘, Veselá, Uher-Uhrová, Tyl-Tylová,
Vondráãek-Vondráãková, Zlesák, vãetnû
finanãního vypofiádání

� pofiízení nové multikáry na leasing pro
potfieby obce za cenu 1,8 mil. (cena
s DPH) vãetnû pfiíslu‰enství

� znûní smlouvy o poskytování právní
pomoci pfii privatizaci bytov˘ch jednotek



� znûní darovací smlouvy na pozemky
110/215, p. ã. 110/135 a p. ã. 110/139
a dále komunikace, chodníky, vefiejné
osvûtlení, spla‰kovou a de‰Èovou kanali-
zaci a vodovod umístûné na pozemcích
p. ã. 110/26, p. ã. 110/135, p. ã. 110/215
a p. ã. 110/139 od spoleãnosti STAVING,
Olomouc

� pojmenování ulice Vysoká
� proplacení faktur podle pfiiloÏeného

seznamu

rruu‰‰íí::
� vydáním OZV ã. 25/2004 se ru‰í pfiíloha

ã. 1 k Obecnû závazné vyhlá‰ce
ã. 16/2004 - o systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
a o poplatku za komunální odpad

ssoouuhhllaassíí::
� s doporuãením ‰kolského v˘boru uloÏit

fieditelce Z· a M· PaedDr. Ivanû Piskáã-
kové:

� konzultovat úãetní uzávûrky s finanãním
v˘borem OÚ a zajistit pfiipisování plateb
na úãet bez ãasového prodlení 

� zajistit platby rodiãÛ za ‰kolné (v M·)
a stravné (v Z· i M·) vÏdy na zaãátku
daného mûsíce. Zamûstnanci Z· a M·
nejsou – pokud jde o platby za ‰kolné
a stravné - nijak zv˘hodÀováni oproti
jin˘m rodiãÛm 

� zajistit, aby platby za dûti v M· byly
v plné v˘‰i bez ohledu na to, zda M·
nav‰tûvují dennû nebo pouze v urãité dny

ppoovvûûfifiuujjee  ::  
� starostu J. Janatu k uzavfiení smlouvy

s âeskou spofiitelnou, a. s. 
� starostu Jifiího Janatu podpisem Dohody

o narovnání se Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âeské republiky za podmínky,
Ïe celková v˘‰e úhrady Obcí nepfiekroãí
10 299 000 Kã jako jistina nesplacen˘ch

UUssnneesseenníí  ãã.. 1144//22000044
zzee  zzaasseeddáánníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  PPssáárryy  
kkoonnaannééhhoo  ddnnee  2200..  pprroossiinnccee  22000044  vv 1188::0000
hhooddiinn  nnaa  OObbeeccnníímm  úúfifiaadduu,,  
PPrraaÏÏsskkáá  113377,,  225522  4444    PPssáárryy

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppoo  pprroojjeeddnnáánníí::
bb ee rr ee     nn aa   vv ûû dd oo mm íí ::
� zprávu starosty J. Janaty o plnûní usne-

sení z 13. zasedání zastupitelstva v roce
2004

� informaci starosty o jednáních se SFÎP,
o podání Ïádosti o úvûr na refinancování
pÛjãky od SFÎP, o stavu soudních sporÛ
kvÛli vystûhování z obecních bytÛ, o jed-
nání starostÛ praÏského jiÏního regionu
v Jílovém a o odstoupení pfiedsedy Sdru-
Ïení Klid z funkce

� informaci místostarosty V. Kadefiábka
o v˘stavbû vodojemu, dokonãení chod-
níkÛ a situace kolem âOV

� informaci místostarosty J. Vrby o dokon-
ãení sbûrného dvora

� informaci B. Talába a J. Valá‰kové
o závûrech ‰kolního a finanãního v˘boru

ss cc hh vv aa ll uu jj ee ::
� vstup obce do Svazku obcí pro dopravu

v praÏském jiÏním regionu
� úvûr od âeské spofiitelny, a. s., OP Praha

2, Jugoslávská 19, ve v˘‰i 10 mil. Kã dle
nabídky z 30. 11. 2004 pro úãely refinan-
cování finanãních závazkÛ obce vÛãi
Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí

� dotaci ve v˘‰i 10 000 Kã pro obecní kni-
hovnu na nákup nov˘ch knih

� Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 25/2004,
kterou se mûní znûní pfiílohy ã. 1
k Obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 16/2004 -
o systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ a o poplatku za
komunální odpad
Poplatek za komunální odpad se pro

kalendáfiní rok 2005 z dÛvodu úpravy
sazby DPH stanovuje následovnû:
DDrruuhh  aa oobbjjeemm  ssbbûûrrnnéé  nnááddoobbyy
VV˘̆‰‰ee  ppooppllaattkkuu  zzaa  jjeeddnnuu  nnááddoobbuu
První nádoba 110 nebo 120 litrÛ

2145 Kã
Druhá a kaÏdá dal‰í nádoba 
110 nebo 120 litrÛ 1650 Kã
Nádoba 240 litrÛ 3795 Kã
Nádoba 1100 litrÛ 19 900 Kã
Pytel 110 litrÛ 20 kusÛ 1210 Kã
Pytel 60 litrÛ 30 kusÛ 1210 Kã
Pytel 110 litrÛ 10 kusÛ 
a pytel 60 litrÛ 15 kusÛ 1210 Kã

� obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 27/2004 –
o místním poplatku ze psÛ

� termíny vefiejn˘ch zasedání zastupitelstva
obce Psáry v první polovinû roku 2005:
31. ledna
28. února
4. dubna
2. kvûtna

30. kvûtna
27. ãervna

� úpravu rozpoãtu ã. 4 pro rok 2004
� rozpoãet obce na rok 2005
� schvaluje sloÏení inventarizaãní komise:

pfiedseda Ing. Vladimír Kadefiábek, ãle-
nové: Ing. Jifiina Kratinová, Ing. Petr
Odstrãil, Ing. Jan ·imeãek, Ivana ·im-
ková, Milena Procházková, Jana Valá‰-
ková, Jaroslava Alferyová – úãetní

� dokumenty Závûreãné vyhodnocení akce
„V˘stavba kanalizace v obci Psáry“
a „Plynofikace obce“ pro SFÎP

� finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 5000 Kã pro
rok 2005 na pokrytí nákladÛ na sociální
sluÏby pro Kláru Bartákovou

� znûní smlouvy o smlouvû budoucí pro
STE na poz. ã. 465/13, 465/90, 465/1
v k. ú. Dolní Jirãany

� znûní kupní smlouvy na prodej vozu AVIA
31, kter˘ je v majetku obce, za cenu
150 000 Kã obci Bratfiínov 
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ãástí dfiívûj‰ích pÛjãek (vymûfien˘ch FÚ)
a maximálnû dal‰ích 2 500 000 jako
penále za pozdní splácení, pfiíp. jako
pokuta za nesplnûní podmínek pÛjãky

� inventarizaãní komisi provedením inven-
tur majetku obce

� místostarostu V. Kadefiábka podpisem
smlouvy o smlouvû budoucí pro STE na
poz. ã. 465/13, 465/90, 465/1 v k. ú.
Dolní Jirãany

� místostarostu V. Kadefiábka podpisem
kupní smlouvy na prodej vozu AVIA 31,
kter˘ je v majetku obce, za cenu
150 000 Kã obci Bratfiínov

� starostu J. Janatu podpisem darovací
smlouvy na pozemky 110/215, p. ã. 110/
135 a p. ã. 110/139 a dále komunikace,
chodníky, vefiejné osvûtlení, spla‰kovou
a de‰Èovou kanalizaci a vodovod umístû-
n˘ch na pozemcích p. ã. 110/26,
p. ã. 110/ 135, p. ã. 110/215 a p. ã. 110/
139 od spoleãnosti STAVING, Olomouc

� starostu J. Janatu vyfie‰ením nelegálního
uÏívání prostor v budovû OÚ PaedDr.
Vackovou

� starostu J. Janatu jednáním s Ekologic-
k˘m právním servisem o právní podpofie
ve vûci interpretace v˘sledkÛ referenda
o dálnici D3

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata   

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

NNaabbíízzíímm  vveeddeenníí  úúččeettnniiccttvvíí,,
vvččeettnněě  zzaassttuuppoovváánníí  

nnaa  úúřřaaddeecchh..  
TTeell..::  772244 006666 552211

EE--mmaaiill::  
mmaarriieessaavv@@cceennttrruumm..cczz
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P¤EDSTAVUJEME P¤EDSTAVUJEME

PPřřiippoommíínnáámmee::
ČČlleennoovvéé  ssttaavveebbnnííhhoo  vvýýbboorruu  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu

vv PPssáárreecchh  aa jjeehhoo  ppřřeeddsseeddaa  jjssoouu  sscchhvvaalloovváánnii
zzaassttuuppiitteellssttvveemm  nnaa  zzáákkllaadděě  oobbeeccnnííhhoo  zzáákkoonnaa..
ZZ hhlleeddiisskkaa  ttoohhoottoo  zzáákkoonnaa  ssee  jjeeddnnáá  oo vvýýbboorr
ffaakkuullttaattiivvnníí,,  jjeehhoožž  ppřřeeddsseeddoouu  mmuussíí  bbýýtt  zzaassttuuppii--
tteell..

V zářijovém čísle jsme představili předsedu
stavebního výboru ing. Jakuba Krejčího, ale
také jsme psali, co všechno je zapotřebí k tomu,
když vzniká nová stavba nebo jen trošku lepší
plot. A že to není zrovna jednoduché, svědčí
i opakující se chyby, které se týkají problema-
tiky ohlašování a povolování staveb. Dnes
ing. Krejčí poukazuje na nejčastější chyby, se
kterými se můžete všichni setkat. 

Poznatky a zkušenosti za uplynulých čtyřia-
dvacet let, kdy mnohé obce vykonávají část
pravomoci stavebního úřadu přenesenou na ně
podle § 124 tohoto zákona, umožnily zobecnit
nejčastější nedostatky a závady vyskytující se
v postupu obcí na úseku stavebního řádu. 

Většinou se však jedná o pochybení tzv. for-
mální neboli procesního charakteru, například
nedůsledným vyžadováním předepsaných pod-
kladů.

Tady je třeba zdůraznit, že mnohé pochy-
bení není v obci Psáry zřejmé, ale jak jsme se
již zmínili, jsou nám nejasná některá povolení
a vyjádření právě od Stavebního úřadu v Jese-
nici.

NNeejjččaassttěějjššíí  cchhyybbyy,,  ppoozzoorr  nnaa  nněě!!

11..  PPoouužžíívváánníí  nneevvhhooddnnýýcchh  ffoorrmmuulláářřůů  
Nevhodně sestavené, staré tiskopisy s citací

zrušených nebo změněných předpisů, dopiso-
vané texty nečitelné.

22..  OOhhllááššeenníí  ddrroobbnnéé  ssttaavvbbyy
Na ohlášení je reagováno přímým vydáním

stavebního povolení bez předepsaných pod-
kladů a bez řízení, je přijímáno ohlášení i na
stavby, které svým charakterem, zejména roz-

sahem zastavěné plochy vyžadují stavební
povolení, je vybírán správní poplatek, sdělení
k ohlášení obsahují nepřípustné nebo neurčité
podmínky, režim stavebního řízení se neodů-
vodněně uvaluje i na stavby, u nichž by ohlá-
šení postačovalo, není respektována 30denní
lhůta.

33..  OOhhllááššeenníí  ssttaavveebbnníícchh  úúpprraavv  jjeeddnnoodduucchhéé
ssttaavvbbyy

Kladným sdělením nebo mlčky jsou odsou-
hlasovány i úpravy, které nesplňují některou ze
tří podmínek stanovených v § 55 odst. 2 písm.
b) SZ a vyžadují tudíž stavební povolení.

44..  ŽŽááddoosstt  oo ssttaavveebbnníí  ppoovvoolleenníí  nnaa  ssttaavveebbnníí
úúpprraavvyy  jjeeddnnoodduucchhéé  ssttaavvbbyy

Tiskopisy žádostí jsou neúplné, neobsahují
všechny potřebné údaje, žádost není podepiso-
vána všemi stavebníky, neuvádí se rozsah prací,
nejsou doloženy předepsané přílohy.

55..  OOzznnáámmeenníí  oo zzaahháájjeenníí  řříízzeenníí
Buď není vůbec, nebo se nezasílá všem

účastníkům a dotčeným správním úřadům,
nejsou doklady o doručení – doručenky, není
oznamováno každému účastníkovi zvlášť, lhůta
k podání připomínek je poskytována kratší než
stanovených minimálně 7 dní.

66..  SSttaannoovviisskkaa  ssoouusseeddůů  
Od stavebníků je vyžadováno předložení

souhlasu sousedů s navrhovanou stavbou nebo
s technickým řešením stavebních úprav – napří-
klad se zřízením oken orientovaných na sou-
sední pozemek.

77..  SSiittuuaaččnníí  vvýýkkrreess  ––  nnááččrrtt
Není v dostatečně podrobném měřítku nebo

není vůbec v měřítku, chybí okótovaný zákres
navrhovaného umístění stavby nebo zobrazení
všech staveb na pozemku stavebníka anebo nej-
bližších staveb sousedů.

88..  VVnniittřřnníí  rroozzvvooddnnéé  ssííttěě  aa kkaannaalliizzaaccee
V dokumentaci nejsou vůbec vyznačeny,

mají nedostatečný technický popis, nejsou
doklady o projednání s vlastníky – správci sítí.

99..  ZZmměěnnyy  ssttaavveebb
Povolují se „přestavby, rekonstrukce“ aj.,

které však předpokládají odstranění stávající

stavby a postavení nové, zcela nebo zčásti na
původních základech: ve skutečnosti jde
o odstranění stavby a stavební povolení novo-
stavby.

1100..  NNeeppoovvoolleennéé  ssttaavvbbyy
Vydává se „dodatečné stavební povolení“ na

stavby (změny, práce) rozestavěné bez povo-
lení. V těchto případech musí být stavebním
úřadem vedeno řízení o odstranění stavby nebo
její části podle § 88 odst. I písm. b) SZ
a v závěru tohoto řízení pak může být stavba
případně dodatečně povolena.

1111..  OOvvěěřřoovváánníí  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee
Archivní paré není vůbec ověřováno, sta-

vebníkovi je ověřován jen 1 až 2 výkresy, nesmí
nastat situace, že ověřovací doložka je dávána
na nepodstatné výkresy nebo na desky.

1122..  CChhyybbnnéé  ddoorruuččoovváánníí
Doručenky nejsou připojovány ke kopii ode-

slané písemnosti, od pošty jsou přijímány doru-
čenky s podpisem jiné osoby než adresáta, není
prokázáno doručení všem účastníkům řízení do
vlastních rukou, respektive každému účastníku
zvlášť, není doručováno na doručence vůbec.

1133..  IInnffoorrmmaaččnníí,,  rreekkllaammnníí  aa pprrooppaaggaaččnníí
řříízzeenníí  

Přestože by postačilo sdělení k jejich ohlá-
šení, jsou neodůvodněně přímo povolována,
navíc nesprávnou formou „stavebního povo-
lení“.

1144..  KKoollaauuddaaccee
Kolaudují se stavební úpravy nedokončené

nebo s nedodělky či závadami, v důsledku kte-
rých není zajištěna ochrana zdraví, bezpečnost
osob nebo řádné a nerušené užívání stavby
k určenému účelu.

1155..  PPoossttiihh  nneekkáázznněě  nnaa  úússeekkuu  vvýýssttaavvbbyy
Přestupky jsou projednávány a pokuty

vyměřovány „kolektivně“, například manže-
lům, není důsledně prokazováno zavinění,
dochází k časovým prodlením a v důsledku
odvolacího řízení pak k promlčení přestupků,
protokoly o projednání jsou neúplné, nepopi-
suje se v nich přesně skutková podstata pře-
stupku a čas jeho spáchání, při popírání pře-
stupku není využíváno všech prostředků
(důkazů) k zajištění skutečnosti, například
svědků.

PPřřííkkllaaddyy  ppřřeekkrraaččoovváánníí  pprraavvoommooccii  aa jjiinnéé
nneeddoossttaattkkyy  vv ččiinnnnoossttii

� Na nezastavěných pozemcích, například
zahradách, jsou povolovány různé kolny či
altány byť do 16 m2, které však nejsou drob-
nými stavbami, protože neplní doplňkovou
funkci ke stavbě hlavní.

� Povolují se přístavby či nástavby jednodu-
chých staveb anebo přístavby drobných sta-
veb, jimiž tyto stavby v důsledku překročení
zastavěné plochy 16 m2 ztratí charakter
drobné stavby.

� Povolují se terénní úpravy.
� Vydává se rozhodnutí o charakteru domu

(například že je rodinný), místnosti (že je
obytná) anebo že určitý soubor místností
tvoří byt.

� Nad rámec přenesené pravomoci se vydá-
vají různá nařízení, ukládá se provedení
určitých činností, stavebních prací či úprav.

� Obec nemá vytvořeny podmínky pro
odborné rozhodování o stavebně technic-
kých otázkách.

� O rozhodování orgánu obce (komise,
výbory) nejsou pořizovány zápisy, docháze-
jící a odesílané písemnosti nejsou řádně evi-
dovány a ukládány.

� Vydávaná rozhodnutí nejsou určitá, nemají
předepsané věcné nebo formální náležitosti.

� Zaujímaná stanoviska (například pro sta-
vební úřad, okresní úřad) nejsou jasná či
jednotná.

� Nikdo není pověřen výkonem státního sta-
vebního dohledu nebo se tento dohled vůbec
nevykonává.

Naší obce se týkají pouze některé stavební
záležitosti, i když obec není stavebním úřadem.
Ze zákona je obec účastníkem územního řízení
a rovněž je DOOSS (Dotčený orgán státní
správy) z hlediska vlastnických vztahů.

Stavební výbor v Psárech vám podal během
těchto dvou čísel časopisu podrobné vysvětlení
o své činnosti. Pokud budou z vaší strany další
dotazy, jsme vám plně k dispozici.

mk

JJaakkoouu  mmůůžžeemmee  uudděěllaatt  cchhyybbuu??



Z OBCE

11PPSSÁÁRRSSKK¯̄
ZPRAVODAJLEDEN 2005

Z OBCE

10 PPSSÁÁRRSSKK¯̄
ZPRAVODAJ LEDEN 2005

DDeennííččeekk
Od dětí, které byly ve škole v přírodě, jsme

dostali malovaný deníček. Popisují v něm, co
se jim denně líbilo. 

Trojice slečen nám poslala „zpravodaj-
ství“ ze školy v přírodě: „Na škole v přírodě
se nám líbilo, jak jsme šli na túru a v restau-
raci jsme si dali čaj. Také se nám líbí okolní
chatky. Chodíme často do lesa a máme
bazén. V neděli jsme vyhráli sběr hub.
Máme hezký pokoj. Ale nelíbí se nám tu
vosy. Je nám moc dobře. V pondělí se nám
líbily soutěže. V úterý jsme šli na túru podí-
vat se na koně. Koní tam sice moc nebylo,
ale to je jedno, koupili jsme si sušenky. Ale
také v úterý byla jedna nevýhoda. Gabča
onemocněla, tak musela ležet v posteli a moc
ji to mrzelo.“

PPssáárrsskkýý  zzpprraavvooddaajj
Psárský zpravodaj bude i nadále vycházet

jako dvouměsíčník. 

PPooččííttaaččoovváá
wwii--ffii  ssííťť

V červnovém Psárském zpravodaji jsme
vás informovali o možném internetovém při-
pojení přes wi-fi síť. Všechny počátky jsou
těžké, ale jisté je jedno: zájemců o připojení
k této síti přibývá a většina jejích uživatelů
je spokojena.

Místostarosta obce Mgr. Jan Vrba, po
dohodě se zdejším zastupitelstvem, zaslal
uživatelům sítě wi-fi následující dotazy, a to
za účelem zkvalitnění a zmapování funkč-
nosti sítě:

••  JJaakk  jjssttee  ss ppřřiippoojjeenníímm  ssppookkoojjeennii??
••  NNeeddoocchháázzíí  uu vvááss  kk vvýýppaaddkkůůmm  ssiiggnnáálluu

((ppookkuudd  aannoo  jjaakk  ččaassttoo  aa nnaa  jjaakk  ddlloouuhhoouu
ddoobbuu))??  

••  JJaakk  vváámm  vvyyhhoovvuujjee  rryycchhlloosstt  ppřřiippoojjeenníí
aa cceennaa  zzaa  ttuuttoo  sslluužžbbuu  ((tteeddyy  ppoomměěrr
vvýýkkoonn//cceennaa))??

ZZ ddooššllýýcchh  ooddppoovvěěddíí  vvyybbíírráámmee: (Pro
nedostatek prostoru v časopisu byly některé
odpovědi redakčně kráceny.)

JJ..  BB.. S připojením jsem spokojen,
k výpadkům nedochází (používám pouze ve
večerních hodinách cca 2 hodiny). Co se týče
poměru cena/rychlost, jsem spokojen.

JJ..  VV.. Jsem připojen na síť od 3. 9. 04
a odpovídám na vaše otázky se zkušenostmi
z tohoto období k dnešnímu dni: 1) po pře-
konání prvních potíží, jsem s připojením
spokojen, 2) mimo počáteční období k
výpadkům nedochází. Firma údajně přešla
na jiné vysílací pásmo (kanál), protože na
původním nastavení docházelo k rušení.
3) mám typ služby NET BASIC 128 a poměr
výkon/cena považuji za lepší průměr.

MM..  DD.. K provozu obecní sítě mám něko-
lik výhrad. Již asi dvakrát vypadl internet na
celý víkend, nevím, kde byla chyba, ale jistě
nebyla na straně uživatelů… rychlost připo-
jení někdy překračuje 11Mb/s… případné
posílení by neuškodilo, pokud je to tech-
nicky možné…pokud dojde k odstranění

nedostatků (psáno v říjnu 2004), pak bych
řekl, že obecní síť je pro běžného uživatele
postačující. Děkuji za případné odstranění
nedostatků.

MM..  PP.. …síť používá převážně náš syn, za
2 a půl měsíce byl výpadek pouze 1x od
pátku do neděle. S rychlostí byl ze začátku
spokojený, ale nyní se napojilo více uživa-
telů a rychlost se snížila… 

RR.. HH.. Se sítí wi-fi jsme spokojeni ve
všech směrech…

MM..  LL..  …těší mě Váš zájem o zkušenosti
uživatelů… (pozn. red.: tento dopis napsán
pečlivým „rozborem“ na minimálně čtyři
rukopisné strany, byl rovněž krácen.)…moje
zkušenosti jsou bohužel rozporuplné.

…dlouho trvalo, než začala služba fungo-
vat, vyzkoušel jsem připojení na dva různé
vysílače, problémy trvaly zhruba mezi kon-
cem srpna a počátkem září, nevím, jestli tyto
problémy měli i ostatní, jednoho dne se spo-
jení navázalo.

Signál přijímám velice silný, nejspíše
i díky tomu, že používám značkové kvalitní
zařízení. Přesto občas dochází k výpadkům
zcela nepravidelně. Nemůžu ale nařknout síť
jako nedostatečně kvalitní, protože důkladné
otestování svého koncového zařízení teprve
plánuji a samozřejmě chyba může být i na
mojí straně. … pokud bych zjistil, že moje
zařízení je v pořádku, reklamoval bych
službu. Chápu také, že může dojít k drob-
nému výpadku zařízení. V tomto směru
považuji službu za solidní.

…pokusím se zamyslet nad poslední
otázkou, a sice finanční. Poměr výkon/cena
mi přijde adekvátní za službu připojení. (Pan
M. L. posléze podrobně popisuje, jakým
způsobem surfuje, jakou má omezenou rych-
lost, i to, že dobu občas překračuje.)…pře-
mýšlím o koupi rychlejší a dražší varianty
(256 kbps). Další problém vidím ve službách
s přidanou hodnotou. Pokud jsem dobře
pochopil, není možné si ke sdíleným varian-
tám dokoupit veřejnou IP adresu, a i kdyby
to bylo možné, cena je neúměrně vysoká. Se
zlevněním této služby a zároveň zpřístupně-
ním i pro uživatele se sdílenou variantou
služby by se stala zajímavější a dostupnější

pro více uživatelů, kteří by si mohli na svém
počítači zprovoznit např. internetové stránky
a nemuseli by tak využívat webhostingových
serverů (možností vypisuje pan M. L. více). 

Věřím, že se nám společně podaří vytvo-
řit kvalitní, po celých Psárech dostupnou,
finančně výhodnou a službami i technolo-
gicky špičkovou síť, která umožní všem
zájemcům přístup k internetu se všemi jeho
službami, ať už jsou to e-maily, diskuzní ser-
very či komunikační programy typu ICQ,
pokročilé funkce, jako je přenos obrazu,
zvuku, on-line rozhovorů a hraní, přístupu k
bankovnímu účtu či komunikaci s úřady
nebo jen jako studnici informací všeho
druhu.

NNaa  oottáázzkkyy  ttýýkkaajjííccíí  ssee  wwii--ffii  ssííttěě  nnáámm  ooddppoo--
vvííddaall  rroovvnněěžž  mmííssttoossttaarroossttaa  MMggrr.. JJaann  VVrrbbaa..

••  NNěěkktteeřříí  uužžiivvaatteelléé  ssee  ssttěěžžuujjíí  nnaa  vvýýppaaddkkyy
ssííttěě  ppřřii  zzaahháájjeenníí  pprroovvoozzuu..  CCoo  ssee  vvllaassttnněě
ssttaalloo??

Počáteční problémy byly způsobeny špat-
nou konfigurací pevné linky ze strany Čes-
kého Telecomu, což bylo v průběhu září
odstraněno. K výpadkům v Dolních Jirča-
nech v průběhu října docházelo chybou na
záložním zdroji, který byl již vyměněn. Od
té doby jsme nezaznamenali závažnější
výpadky sítě.

••  CChhyyssttááttee  vv ttooppoollooggiiii  ssííttěě  nněějjaakkéé  zzmměěnnyy??
Hlavní změnou, která proběhne v prů-

běhu měsíce února 2005, bude přesun přípoj-
ného bodu, který je v současné době umís-
těn na truhlárně ve statku na Štědříku na
nový vysílač Eurotelu. Ten je umístěn také
na Štědříku a je 30 metrů vysoký. Tím by se
měl podstatně zlepšit příjem signálu v Psá-
rech v oblasti Central Groupu a na Vápence.
Současně očekáváme, že se zlepší i signál na
Štědříku (Jung, sídliště). Možnost připojení
na nový přípojný bod na vysílači Eurotelu si
mohou uživatelé sami zkontrolovat ze stře-
chy svého domu. Je třeba přímá viditelnost
mezi stožárem Eurotelu a střechou.

••  JJssoouu  ii ddaallššíí  nnoovviinnkkyy??
Na internetových stránkách obce v sekci

„O obci/ web kamery“ mohou uživatelé již
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Nový areál Ústavu sociální péče pro mlá-
dež v Psárech se otevřel 14. října loňského
roku. Středočeský kraj přestavěl bývalá
kasárna na centrum všestranné pomoci pro
mentálně postižené při stávajícím ústavu.
Pro pětasedmdesát klientů zde vzniklo
zázemí, které poskytne denní, týdenní i celo-
roční péči dětem, mládeži a dospělým. Pos-
kytovat bude i nový typ péče pro seniory. 

Pro veřejnost se zde také uskutečnily dny
otevřených dveří, a jak prozradil ředitel
Ústavu PaedDr. Ladislav Adámek, zájem byl
značný. Dnes si však především povíme
o tom, jak se zde žije klientům.

DDoommááccíí  pprroossttřřeeddíí??
Proč ne. Každý klient se do ústavu dostal

nějakou cestičkou, každý úplně jinou. Někdo je
těžce postižený, jiný jen lehce, ale doma o něj
nestáli. Někde by sice stáli, ale nezvládnou to
duševně, ani fyzicky. Těžko, velmi těžko se pár
řádky vyjadřují životní příběhy lidí, kteří se zde
ocitli. Je to jak navlékat korálek za korálkem na
tenkou nit, která se spojí a dá dohromady celý
obrázek jednotlivých příběhů. Přesto jsou tu
všichni spokojeni, žijí zde jak jedna velká
rodina, což je vidět hned při prvním vstupu do
ústavu. „Pojďte, už vás čekáme,“ hlásí mně
neznámá tvář, „pan ředitel se ještě nevrátil
z porady, ale čeká vás paní Adámková.“ Nez-
námý mě doprovází prostředím plným zeleně
až k pomyslné bráně ústavu. Jeho klienti hra-
bou listí, srdečně mě zdraví, o tom není
pochyb, a kdo může, dává se do řeči.

A hned se také dovídám, že dvě děvčata jsou
u kadeřnice, odskočila si prý na „melír“. 

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee  úússttaavv
Ve zdejší péči se zde pohybuje i nepohybuje

77 klientů, tzn. dětí i dospělých, od osmi do
padesáti let. Nejsou nemocní, jejich rozumové
schopnosti se pohybují v pásmu lehké, střední
a těžké mentální retardace. Zcela imobilních
(ležících) klientů je zde umístěno patnáct.

V areálu ústavu sídlí Pomocná škola Psáry, do
které chodí dvacet žáků a další žáci z regionu.

Ve stávajícím ústavu pracuje 47 zaměst-
nanců, jejich počet se bude muset po přestěho-
vání do nového ústavu zvýšit. Bude třeba více
pracovníků na noční službu, rehabilitačníc pra-
covníků, ergoterapeutů a dalších profesí. 

Po rekonstrukci staré budovy zde bude
umístěno 35 klientů, zbývajících 70 klientů
bude žít v novém areálu.

CCoo  úússttaavv  bbuuddee  nnaabbíízzeett??  
Chce nabídnout v nových prostorách nový

typ služeb - společné bydlení pro staré rodiče
a jejich děti. Jedná se o ty, kteří dosud žili
v rodině a rodiče se vzhledem ke svému věku
již nestačí starat. ,,Postižené dítě je problém na
celý život, již od jeho dětství přemýšlí rodina,
jak ho zaopatřit na stáří, až sami zestárnou
a nebudou na péči stačit,“ říká paní Adám-
ková, manželka pana ředitele.

delší dobu sledovat webovou kameru, která
snímá náměstí v Dolních Jirčanech. Tato
kamera je připojena prostřednictvím obecní
wi-fi sítě. Do budoucna uvažujeme s připo-
jením dalších kamer na jiných místech
v obci. Dále plánujeme posílení propustnosti
přístupového bodu na škole, který je nejvíce
vytížený.

••  CCoo  kkddyyžž  ssee  nněěkkddoo  cchhccee  kk wwii--ffii  ppřřiippoojjiitt
aa ssiiggnnááll  uu nněějj  zzaattíímm  nneenníí??

Naše obec je morfologicky velmi členitá.
S distribucí signálu zde zápasí všechny spo-
lečnosti, včetně operátorů mobilních tele-
fonů. Pokud se v určité oblasti, kde signál
obecní wi-fi zatím není, dohodne větší počet
uživatelů a jsou ochotni poskytnout místo
pro přípojný bod, pak obecní wi-fi síť do
této oblasti rozšíříme.

••  PPoosslleeddnníí  oottáázzkkaa..  JJssttee  ttaakkéé  ppřřiippoojjeenn  ppřřeess
oobbeeccnníí  ww--ffii??

Ano, jsem připojen od léta. 

NNoovvýý  vvyyssííllaačč  EEuurrootteell
Vysílač byl dokončen v závěru roku

2004. Zatím je z něj distribuován signál
Eurotelu, jehož kvalita se v obci podstatně
zvýšila. Během jara 2005 přibude i vysílač
pro síť Oskar, takže se uživatelé i této sítě
mohou těšit na zlepšení signálu. Stavba sto-
žáru, kterou zajišťovala společnost Eurotel,
se oproti původnímu harmonogramu poně-
kud zdržela. Hlavním důvodem bylo podání
odvolání ze strany majitelů sousedního
pozemku v průběhu územního řízení. 

Stožár je železobetonový tubus o výšce

30 metrů s dvěma servisními plošinami
umístěnými u vrcholu stožáru. Horní plošina
je určena pro vysílače Eurotelu a dolní pro
vysílače Oskara a pro vysílač obecní wi-fi
sítě. Stožár je umístěn na statku ve Štědříku,
na obecním pozemku, který obec společnosti
Eurotel na 30 let pronajala. Podstatnou část
výšky stožáru kryjí přilehlé stromy, takže
stožár esteticky výrazně nenarušuje své
okolí. 

Z OBCE REPORTÁÎ

JJaakk  ssee  žžiijjee  vv úússttaavvuu
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CCeennííkk  sslluuÏÏeebb  WWii--FFii,,  OObbeecc  PPssáárryy MMûûssííããnníí  ppooppllaattkkyy
NET BASIC 128 sdílená rychlost 128 Kbps 350 00 Kã
NET BASIC 256 sdílená rychlost 256 Kbps 650 00 Kã
NET PLUS 128 vyhrazená rychlost 128 Kbps 800 00 Kã
NET PLUS 256 vyhrazená rychlost 256 Kbps 1 800 00 Kã
Vefiejná IP adresa pouze ke sluÏbám NET PLUS 500 00 Kã
Pfiipojení sdílenou nebo vyhrazenou pfienosovou rychlostí bûhem celého dne, bez limitu pfiene-
sen˘ch dat. Promûfiení signálu za cenu 300 Kã. V‰echny ceny jsou uvedeny bez DPH – 19 %.
V pfiípadû zájmu o pfiipojení kontaktujte provozovatele sítû: Open Solution, s. r. o., na tel.:
312 246 284 nebo emailem na info@opensolution.cz
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Ráda pleje, hrabe, vyšívá, nejraději se Zdenič-
kou. A velmi dobře vaří a peče kuřecí řízky. Pro
maso si dokáže dojet až do Prahy na Budějo-
vickou. Prát, žehlit – všechno ji baví, nic
nezkazí, umí zacházet s automatickou pračkou.

Také láska ji trápí. Nejdříve byla zamilo-
vaná do hudebníka Vaška z Tloskova, ale nic
z toho jak sama říká „nekoukalo“. Teď miluje
Rudlu z Ústavu ve Svatém Janu. Telefonují si
a slibují věrnost. Kdo ví, jak jejich láska nako-
nec dopadne, ale držme palce.

Pokud je to jen trochu možné, učí se zdejší
klienti s občasným dohledem samostatnosti.
Například Zuzka jezdí s kamarádkou Alenkou
(ta by to sama zvládala hůř) do Jesenice. Když
tam byly posledně, daly si prý „do nosu“ a při-
nesly Zdeničce darem pizzu. 

Během našeho rozhovoru přišla Evička
s mentálním postižením, ale také třeba nesly-
šící Jakub, kterého si k sobě bere pravidelně na
návštěvu babička s dědou. Sluchadla nosí jen
do školy, jinak je nosit nechce. Také Petr je
neslyšící. Ale i u něj k nedoslýchavosti přibylo
mentální postižení. Oba mají svůj vlastní doro-
zumívací jazyk. Především pomocí mimiky
obličeje pozná zdejší personál jejich potřebu.
Přichází Markéta, která přišla rovněž obhléd-

nout návštěvu, hlásila, že „vydrbala“ podlahu
na Vánoce. Přilísala se i kočka Peggy, která se
nechává od každého hladit. 

DDvvaacceettiilleettýý  RRoommaann
je zde od roku 1984, jak sám sděluje. Přišel

z jiného ústavu. Měl špatnou ledvinu a pravi-
delně jezdil na dialýzy do Motola. Aby to měl
blíž, přesunul se do ústavu v Psárech. Zhruba
před pěti lety se našel dárce a vše dobře
dopadlo. Zatím. Roman chodí do zdejší školy
a přečte už pár písmenek. Pokud se však snaží
o šikanu k jiným dětem, velmi si rozhněvá paní
Adámkovou i ostatní tety. „Zdenka je naše
máma,“ říká, „ale pana ředitele mám taky rád.
Zdenko, za to, že mám teď svůj klíč a svoji
skříňku, tě nebudu zlobit, to ti slibuju. A můžete
to napsat, že to slibuju.“ Dodrží Roman svůj
slib i přes jeho vrozený handicap?

Všechny děti (i když jim je třeba přes dva-
cet let) překotně jeden přes druhého hlásí, že
bude Mikuláš. Před Mikulášem (panem ředite-
lem), a čerty s andělem mají všichni respekt,
ale každoročně se na ně těší. V pěveckém
kroužku, kde je zhruba kolem deseti klientů, se
také proto nyní zpívají koledy. Roman nadevše
miluje hudební skupinu Holki.

Původní rozhovor jsem plánovala s ředite-
lem PaedDr. Ladislavem Adámkem. Ale osud
rozhodl jinak. Rozhovor se totiž konal se všemi
dětmi a pracovnicemi ústavu najednou. Všichni
chtěli něco vypovědět, všichni chtěli vyfoto-
grafovat. 

„Paní Adámková, nemějte mně za zlé, že
jsem vám všem „nabourala“ pracovní režim
ústavu. Děkuji i Evičce, že mě vyprovodila až
k bráně ústavu.

Slovy nelze vyjádřit, co zachytí fotografie:
spokojenost klientů. Zdravím všechny své
nové známé. A ještě vzkaz pro Evičku, Zuzku,
Jakuba, Petra a všechny ostatní: Až budu mít
cestu kolem, určitě se zastavím.“

teta Monika

Text a foto: mk
(barevné fotografie najdete rovněž 

na 2. straně obálky)
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Tento typ služeb se u nás zatím nenabízí

a myšlenka právě této péče se zrodila v hlavě
ředitele ústavu. 

Pokud totiž zůstane například pětasedmde-
sátiletá maminka sama s postiženým dítětem,
určitě bude ráda, že takové zařízení bude exi-
stovat. Péče o postižené dítě vyčerpá, nechá
stopy na duši. A tak je ráda, že si zde její dítě
zvykne na zařízení, zaběhne do určitých kolejí
a ví, že se o dítě postarají, až ona tady nebude.

Zřizovatelem ústavu je Krajský úřad Středo-
českého kraje a tam musejí všichni, kdo se
ucházejí o možnost stát se klientem, podat svou
žádost. 

Ústav nabízí všechny formy pobytu, provoz
ústavu je nepřetržitý. Skladba zaměstnanců
odpovídá jeho potřebám. Vedle kvalifikova-
ných speciálních pedagogů zde pracují sociální
pracovnice, vychovatelé, pracovníci přímé
péče, zdravotní sestry a sanitárky.

Samozřejmě je potřeba, aby se o tak velkou
rodinu starali i pracovníci ostatních profesí,
jako jsou kuchařky, švadlena, uklízečky, pra-
dleny, údržbáři a administrativní pracovníci.
Většinou zde pracují ženy, ale mužská síla je
také velmi potřebná, zejména, když má někdo
z klientů problémy se svým chováním a je
těžko zvladatelný. 

Od osmnácti let mají klienti svůj invalidní
důchod. Větší část z něho připadne na úhradu
ústavních nákladů a zůstatek, který činí 30 %
životního minima (696 Kč), se ukládá klientům
na vkladní knížky. Hospodaření s penězi kon-
troluje opatrovnický soud, protože klienti jsou
nesvéprávní. K tomuto zůstatku přibudou
například klientce Zuzce nějaké peníze za úklid
a za péči o prádlo – jako výdělek. Právě ona má
vyřízenou i částečnou svéprávnost, takže s tím,
co si vydělá, může i hospodařit. A děvčata,
která šla dnes ke kadeřníkovi, přinesou
finanční doklad a „teta“ jim peníze vybere
z knížky, aby se náklady uhradily. 

AAkkttiivviittyy
Vedle vzdělávání a výchovné činnosti se

v ústavu věnují různým aktivitám. Jsou členy
celosvětového hnutí Speciálních olympiád,

zúčastňují se národních a mezinárodních sou-
těží, naposledy na Národních hrách v Českých
Budějovicích získali 2. místo v přehazované.
Ale třeba před deseti lety přivezl ze Světové
speciální olympiády PaedDr. Adámek s dětmi
stříbrnou za volejbal, jindy se vrátili s kovem
nejcennějším - zlatem. Mají zde družstvo odbí-
jené a atletiky, v zimě bruslí a hrají hokej.
V novém areálu se podařilo vybudovat krásnou
tělocvičnu, která bude všem k dispozici na tré-
nování a soutěže po celý rok.

Klienti navštěvují divadla a další kulturní
akce, chodí do tanečních kurzů a s pěveckým
kroužkem vystupují na přehlídkách a soutěžích.
Již třikrát byli všichni, kteří zvládnou problémy
s cestou, na rekreaci u moře v Chorvatsku.

VVáánnooccee  vv úússttaavvuu
Vánoční svátky tráví v ústavu kolem čtyři-

ceti dětí a klientů. Nejsou o nic ochuzeni.
Dárky podle přání a ještě některé navíc, krásně
připravený bohatý stůl a příjemná atmosféra.
Pak už jenom radost z walkmanů, CD disků,
hraček dlouho do noci. A ti, co tráví Vánoce
doma, dostanou dárky, až se za několik dní
vrátí zpět do ústavu. 

ZZuuzzkkaa
patří mezi deset klientů, kteří bydlí ve svém

„domečku“. Tato třiačtyřicetiletá Romka
s upravenými vlasy a překrásnými obroučkami
brýlí je zde od svých deseti let. Zuzky rodina
nikdy nefungovala. „Přišla paní sociálka,“
říká Zuzka, „neměly jsme co jíst a spaly jsme
na zemi a tak jsme se dostaly sem.“ Zpočátku
se Zuzce a jejím sourozencům stýskalo, pro-
tože mají rádi volnost, ale pak si uvědomili, že
zde mají domov. „Zuzce bychom přáli lásku,“
navazuje paní Adámková, „třeba nám i odejde.
Ale věřím, že by se vracela.“ Zuzka Zdeničku
(míněno paní Adámkovou) miluje. Když měla
nemocnou ruku, chodila ji navštěvovat domů.
Však je také po paní Adámkové pojmenovaný
jeden plyšový medvěd – a i on má teď zavázané
rameno.

Zuzka je tady velmi spokojena, prý by jinam
nešla – jen kdyby měla svůj byt - to snad ano.
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lečnou, všichni musí držet, jak se říká, za
jeden provaz. 

Samotný jedinec v této profesi – byť
dobrovolné – neuspěje.

PPoossiilloovváánníí  jjee  nnuuttnnéé
V zimě se „dobráci“ scházejí o nedělích

v tělocvičně, stále si udržují svoji kondici
a v létě pak dávají tělu pořádně zabrat. To
se konají soutěže v požárním sportu. A že
z Dolních Jirčan patří k těm nejlepším, je
vidět v přiložené tabulce výsledků.

Rozhodně se nemusejí stydět. Za rok
vždycky přivezou nějaké to první i druhé
místo, mimo svůj kraj se pak umisťují do
pátého místa. Běžet stovku s překážkami
(míněno metry), 4x100 m štafetu, prudce
zrychlit a překonat překážku – to vše je
„makačka“ a trpí hlavně klouby. Ale sou-
těžení není jen výhra prvního místa. Jde
především o zábavu mnohdy spojenou
s veselostí „čumilů“ – to když se něco
nezdaří, čerpadlo nenaskočí, nebo vylítne
hadice a točící se hýří množstvím vody na
všechny kolem přítomné. I to však patří
k hasičům.

„V tuto chvíli vlastníme dva vozy,“ říká
Tomáš Šťastný, „jednu cisternu Škoda
706-RTHP CAS 25 z roku 1961, která je
garážovaná.“ (Pro nezasvěcence doplňu-
jeme: číslo 25 znamená, že cisternová stří-
kačka dává za minutu 2500 litrů vody.
Pokud se do cisterny přidá pěnidlo, což je
možné, vytváří se při stříkání hasicí pěna.
Do toho typu vozidla se vejde 3500 litrů
vody.)

„Avii, druhý vůz, máme už od roku
1986. Koupil ji bývalý národní výbor ve
spolupráci se zemědělci a dalšími jako
nový automobil. V blízké době je šance
dostat nový modernější CAS a zlepšit tím
vozový park na několik let dopředu.

Hrozně jsme chtěli jezdit k výjezdům
s vlastní cisternou (vlastníme od roku
1996), a tím jsme si na sebe, jak se říká,
upletli bič. Vůz, jenž jezdí k výjezdům,
musí být nejen garážovaný, ale také stále
funkční. A to je spousta práce. V zimě
máme garáž dokonce vytápěnou. Nová
zbrojnice v Dolních Jirčanech, kterou
postavil Obecní úřad v Psárech, má klubo-
vnu i garáž pod jednou střechou. 

Postupně se dokončila plynofikace,
k dispozici je pevná telefonní linka – chybí
už jen voda. Ale až bude dokončen v obci
vodovodní řád, věřím, že bude i ta. Také
požární siréna umístěná na garáži je
funkční.“

Co se týče výzbroje, jsou Jirčanští spo-
kojeni. Během posledních dvou tří let
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„Náš sbor existuje už od roku 1926,“
říká jeho velitel Tomáš Šťastný, „takže
zanedlouho oslavíme už osmdesáté výročí
jeho založení. Tuto oslavu plánujeme na
letní měsíce a občané se určitě zavčas
dozvědí o této velké slávě. Chceme usku-
tečnit zajímavý program oslav pro lidi
a okolní sbory.“

Jako u všech sborů dobrovolných
hasičů, tak i tady tradice „dobráků“ pro-
chází celým pokolením, zájem o soutěže
a záchranu majetku i životů se v Dolních
Jirčanech dědí z generaci na generaci.
Neznamená to, že v Psárech dobrovolní
hasiči nejsou – ale o nich zase někdy jindy.

Už šestým rokem je zde velitelem
Tomáš Šťastný, a také on začínal jako žák
a prošel dorostem.

„Náš sbor má už několik let kolem
padesáti členů, mezi ně patří i ženy, děti
a starší dorostenci. Toto seskupení jsme
zdědili po předcích, a radikálně se nemění
už několik let. Dětská základna je nyní
malá, ale doufáme, že se tato situace
změní.“

Tito nadšenci milují výjezdy, požární
sport i zvýšený adrenalin v krvi – soutěže,
ale rádi pomohou, když je situace „kri-
zová“. V současné době jsou celkem spo-
kojeni s výstrojí i výzbrojí. Především
však je tato „profese i sport“ činností spo-
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KKddyyžž  kkrraajjiinnoouu  zzaazznníí  hhóóóóóóřříí

V˘sledky soutûÏí 2004
Období SoutûÏ Typ Umístûní
Kvûten Pohár Mûstské ãásti / Dolní Mûcholupy J,·,PÚ 4. místo

Memoriál M. Bubníka / Tfiebonice, Praha PÚ 3. místo
âerven I. kolo poÏárního sportu, okrsková soutûÏ PÚ 1. a 8. místo

Noãní soutûÏ Fr˘d‰tejn / Libereck˘ kraj – 80 druÏstev,
zapoãítává se do extraligy PÚ 2. místo
III. kolo poÏárního sportu, krajská soutûÏ / Nymburk J, ·, PÚ 2. místo

Srpen Pohár starosty obce, okresní liga / Písková Lhota PÚ 1. místo
Záfií II. kolo poÏárního sportu, okresní kolo  / Okrouhlo J, ·, PÚ 1. místo

Pohár starosty Mâ Zliãín, praÏsk˘ pfiebor PÚ 1. místo
Memoriál J. ·tíbra / Libefi PÚ 2. místo

J – bûh na 100 m pfiekáÏek jednotlivci
· – ‰tafeta 4 x 100 m
PÚ – poÏární útok

Kromě hasičských záchranných profesionálních
sborů, jejichž náplní je různorodá pomoc občanům

ocitnuvších se v tísni - především při požárech,
dopravních nehodách, či povodních - jsou v naší
republice zastoupeny také sbory dobrovolných
hasičů. Mezi laickou veřejností jsou nazývány
„dobráky“. Není divu, svoji práci totiž vykoná-
vají většinou mimo pracovní činnost a nejsou za
ni finančně odměněni. Neznamená to však, že by
v pracovní době nevyjeli k zásahu. Jenom to

není tak časté jako u profesionálů. Při kalami-
tách a povodních rozhodně svoji práci odvedou na

jedničku. Dnes jsme navštívili Sbor dobrovolných
hasičů v Dolních Jirčanech, který je součástí

obce Psáry.



stavu manželského, tak celá parta nechy-
běla ani na svatbě. 

Pětičlenný výbor má pět základních
funkcí. Sami si odsouhlasí plán činnosti,
sami musejí všechno udělat, připravit se
na soutěže, na výjezdy. U hřiště si posta-
vili překážky a stometrovou dráhu. Spolu-
práce s nadřízenými orgány je prý na
dobré úrovni. Do Jílového je jen coby
kamenem dohodil.

„Dva z jirčanských „dobráků“ jsou
u profesionálních pražských hasičů. I oni
jsou stále našimi členy a pomáhají, jak to
jen jde,“ říká pan Tomáš. Však také za
dobu okresních soutěží Praha-západ dosa-
hují v současné době nejlepších výsledků.
V královské disciplíně požárního útoku
mají nejlepší výsledky. To je vděčná
scéna především pro diváky, plná
humoru, ale o tom jsme se už zmínili.
Jedno je jasné. Sedm lidí musí sladit
tempo – a pak vyhrají. Ve Středočes-
kém kraji při krajské soutěži sborů
dobrovolných hasičů zatím drží v této
disciplíně časový primát: 26.26
s. Všichni si prošli mládím a nerozváž-
ností. V současné době si prý nervozitu
už nepřipouštějí, jejich věk je do třiceti
let, ideální pro soutěže. „Každý útok je
svým způsobem originál,“ říká Tomáš
Šťastný, „je to často jakási alchymie.“

PPrraappoorruu  ssii  vváážžíí
Mají svoji hymnu a vlastní svůj

vlastnoručně vyšitý prapor, který vyší-
val kolega Oldřich. Úkolu se zhostil na
výbornou. Ručně vyšitá vlajka jde při-
pevnit na žerď a Dolnojirčanští by ji rádi
nesli v průvodu při kulatém výročí.
Snad tím, že je vlastnoručně vytvořený,
mají k praporu moc pěkný vztah. Old-
řich, který si dal obrovskou práci s vyší-
váním, získal přezdívku švadlenka. Ale
prapor vyšil perfektně! 

Kromě praporu má Sbor dobrovol-

ných hasičů Dolní Jirčany také svoji
nástěnku, která je umístěna na návsi před
samoobsluhou v Jirčanech. Všichni se tak
mohou dozvědět, jak dopadly soutěže, jak
vypadá znak dobrovolných hasičů anebo
co nového se chystá.

Zdá se, že práce mají místní „dobráci“
dost. Přejme jim, ať jim svatý Florian,
patron hasičů, pomáhá lámat soutěžní
rekordy i nadále. Především však ať je
ohlídá při jejich dobrovolné a mnohdy
nelehké práci.

Text: mk, 
foto: mk a archiv hasičů

Otiskujeme děkovný dopis zaslaný sta-
rostovi obce a Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Jirčany ze dne 24. června 2004.
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doplnili výzbroj o devět
nových zásahových přileb,
vlastní čtyři zásahové kom-
plety a šest kabátů, osmery
zásahové boty, motorovou
pilu, akumulátorové svítilny,
vozovou radiostanici, ale rov-
něž čtyři dýchací přístroje, aj. 

Pro obec Psáry-Dolní Jir-
čany disponují jedním výjez-
dovým družstvem, jsou zařa-
zeni do skupiny JPO3, tzn.
mají právo zasahovat jak
v obci, tak mimo obec na požá-
dání z dispečinku. Ve spolu-
práci s ostatními, i profesionál-
ními sbory, mohou zasahovat
prakticky kdykoliv a kdekoliv. To se proje-
vilo samozřejmě při povodních a při jaké-
koliv pomoci obci. Začlenění do tohoto
systému je dáno celorepublikovým
Záchranným integrovaným systémem
(telefonní číslo 112, čísla 150, 155, 158
zůstávají i nadále v platnosti), kam jsou
Jirčanští dobrovolní hasiči zařazeni.

ZZáábbaavvaa  ii ppoovviinnnnoossttii
Původní verze svolávání k akcím probí-

hala přes pagery, ale problém byl se signá-
lem a komunikace trochu vázla. „V sou-
časné době, tedy zhruba rok, používáme
tzv. systém Kanda+. Do operačního stře-
diska v Kladně se přesměruje telefonát
lidí, kteří se nacházejí v tísni - to je právě
systém Záchranného integrovaného
systému. Z Kladna pak operační středisko
zváží koho vyslat, zdali záchranku, policii
či hasiče a odkud, a rozesílá systém mobil-
ních sms na jednotlivé jednotky a členy
výjezdového družstva, tedy i dobrovolné
sbory, jako jsme my. Sejdeme se v naší
zbrojnici, kde máme výzbroj a výstroj
a vyjíždíme.

Někteří z nás jsou podnikatelé-sou-
kromníci, takže se uvolní bez problému,

ale oželí nějaký ten kšeftík. A ty ostatní
podle možností u zaměstnavatele a situ-
ace,“ říká pan Šťastný. 

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jirčany
samozřejmě nevyjíždí denně, ale tak do
deseti výjezdů ročně, z toho je zhruba polo-
vina v pracovní době. Vyjíždí především
k požárům, někdy i k dopravní nehodě,
u které spolupracují s profesionály, kteří
přijedou s nůžkami. Ale všichni musejí být
fandové a nadšenci, jinak by to nešlo.

Zatím místní „dobráci“ nesundávají
chráněné sršně, ale pomáhají například
v rámci pomoci Obecnímu úřadu. To když
je třeba prořezat stromy, které ohrožují
život lidí. Spolupracují také se školou, kdy
děti, převážně kluci nadšeně obdivují
hasičské auto. Jak jinak!

Plánují, že budou pokračovat i v tradi-
cích hasičských zábav, které tady pravi-
delně bývaly. Na rozdíl od předešlých
generací drží Jirčanští s Psárskými jednu
basu a se smíchem vzpomínají na historky,
kdy zde vládla urputná rivalita. I když
popravdě řečeno, největší rivalita prý
kdysi bývala při fotbalu: derby Psáry ver-
sus Dolní Jirčany.

Poslední dobou dva z členů vstoupili do
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VVzznniikk  mmííssttnníí  oorrggaanniizzaaccee  KKDDUU--ČČSSLL  PPssáárryy
V polovině dubna byla v obci Psáry

založena nová místní organizace KDU-
ČSL.

„Naším cílem je, aby se z naší obce
nestala noclehárna, ale obec, ve které se
bude dělat něco pro místní občany a v níž
se budeme všichni cítit bezpečně“. To bylo
motto ustavující schůze. Svojí činností
chce tato organizace být otevřena obča-
nům, tak aby se na ni mohli kdykoliv obrá-
tit, osobně projednat problémy, které
mnohé z nich tíží, nalézt konkrétní odpo-
věď na své otázky, získat potřebnou infor-
maci a především pomocnou ruku.

CCoo  ssee  nnáámm  ppooddaařřiilloo  uussppoořřááddaatt::
– oslavu MDŽ s malou pozorností pro

ženy,
– dva společné večery spojené se „zabi-

jačkou“ a „pálením čarodějnic“,
– v rámci příprav na volby do Evrop-

ského parlamentu místní předvolební
aktiv za účasti lídra strany KDU-ČSL
Zuzany Roithové,

– dětskou párty k ukončení školního roku
s pozvanými předními umělci,

– týdenní zájezd do Říma,
– country večer,
– posvícenskou zábavu,
– vánoční koncert souboru Musica Bohe-

mica s následným rautem.

VVee  ssppoolluupprrááccii  ss OObbeeccnníímm  úúřřaaddeemm::
– byla realizována výstavba a uvedení do

provozu vodojemu v Psárech na
Vápence,

– je řešena zadluženost obce a probíhá
jednání s Fondem životního prostředí
o privatizaci obecních bytů na Štědříku.

CCoo  ssee  nnáámm  zzaa  nneecceellýý  rrookk  ppoovveeddlloo

CCoo  nnaabbíízzíímmee::
– obnovu kostela v Dolních Jirčanech

v roce 2005 podle námi připraveného
plánu,

– bezplatnou právní poradnu od prosince
2004,

– bezplatnou psychologickou poradnu od
prosince 2004,

– bezplatný přístup na internet s případ-
nou pomocí naší pracovnice,

– pomoc předních odborníků při řešení
nejrůznějších problémů.
Milí občané, již minule jsem se zmínil,

že se naše organizace rozrůstá o nové
členy, jimiž jsou jak věřící, tak nevěřící.
Tato organizace je pro všechny zájemce,
kteří chtějí, aby mezi Dolními Jirčany
a Psáry byly dobré a přátelské vztahy. 

Václav Novák  

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt
Pod heslem „Vánoční zvonečky

s sebou“ se v pátek 3. prosince loňského
roku konal vánoční koncert souboru
Musica Bohemica. Pod vedením umělec-
kého vedoucího Jaroslava Krčka mohli
všichni návštěvníci vyslechnout překrásné

vánoční melodie, zná-
mé vánoční mše či tra-
diční české, moravské
a slovanské vánoční
koledy.

Přestože se na
poslední chvíli změ-
nilo místo konání,
účast byla hojná.
Místo v arcibiskup-
ském pražském gym-
náziu se koncert usku-
tečnil ve Společen-
ském centru Jesenice.
Autobusy přistavěné
u gymnázia, dovezly
zájemce do Jesenice
a zpět. 

Na tři sta návštěvníků ani na chvíli
nezalitovalo, že k této změně došlo. 

Po koncertě následoval teplý a studený
raut a na rozloučenou každý dostal malou
pozornost.

A ti, co měli vánoční zvonečky? No
přece ZVONILI!!!

KDU-ČSL, místní organizace Psáry
K Junčáku 406

252 44 Psáry-Štědřík
tel.: +420 241 940 281 

e-mail: kdupsary@seznam.cz

MMiillíí  ččtteennáářřii,,
ddoo  nnoovvééhhoo  rrookkuu  bbyycchhoomm

rrááddii  vvššeemm  ppooppřřáállii  mmnnoohhoo
úússppěěcchhůů,,  lláásskkyy,,  ttoolleerraannccee,,
ppoorroozzuumměěnníí  aa pprraaccoovvnníícchh
úússppěěcchhůů..  KK ttoommuu  vvššeemmuu  jjee
vvššaakk  zzaappoottřřeebbíí  ttaakkéé  hhooddnněě
lláásskkyy,,  ddoobbrréé  zzddrraavvíí,,  aallee
ii oonnaa  ppoovvěěssttnnáá  ššppeettkkaa
hhuummoorruu..  TTaakk  hhooddnněě  ššttěěssttíí
vv rrooccee  22000055!!
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Z KRONIKY

RROOKK  11996655
PPřřiippoommíínnáámmee,,  žžee  vvyybbíírráámmee  kkrrááttkkéé

úúrryyvvkkyy  zz kkrroonniikkyy  ppřřeedd  ččttyyřřiicceettii  lleettyy..
PPoommooccíí  nniicchh  ooppěětt  nnaahhllééddnneemmee,,  jjaakk  ssee
tteehhddyy  žžiilloo,,  ccoo  bbyylloo  vv oobbccii  nnoovvééhhoo  aa ttřřeebbaa  ssii
nněěkkddoo  zz vvááss  ppřřiippoommeennee  ii ssvvéé  ppřřeeddkkyy..  UUppoo--
zzoorrňňuujjeemmee  vvššeecchhnnyy  ččtteennáářřee,,  žžee  kkrroonniikkaa
nneenníí  ddoolloožžeennaa  ddaallššíímmii  ppíísseemmnnýýmmii  ppoodd--
kkllaaddyy  aa žžee  zz nníí  ppoouuzzee  cciittuujjeemmee::

KKee  kkrroonniiccee  ttýýkkaajjííccíí  ssee  rrookkuu  11996644  jjssmmee
oobbddrržžeellii  žžááddoosstt  oo zzvveeřřeejjnněěnníí  oommlluuvvyy
vv PPssáárrsskkéémm  zzpprraavvooddaajjii..

PPrroobbíírráámmee  ssee  ssttrráánnkkaammii  kkrroonniikkyy  rrookkuu  11996655
Posunujeme se o rok dál. Jak ten čas letí,

řeknou si mnozí z vás pamětníků. 
Data jsou v kronice psána po jednotlivých

kapitolách, jako jsou například zemědělství,
kultura, úmrtí…, a tudíž jsou zaznamenána
nikoliv posloupně, ale podle jednotlivých
témat. Z nich pak vybíráme. 

CCiittaaccee
�� „Na počátku roku i další měsíc únor mrzlo,

OOmmlluuvvaa
Omlouváme se tímto rodině zesnu-

lého pana Dvořáčka ze Psár za neprav-
divé údaje uveřejněné v listopadovém
čísle Psárského zpravodaje, které byly
získány z místní kroniky a týkaly se
pojednání o tom, že zesnulý pan Jaroslav
Dvořáček si měl v Zahořanech, v rodišti
své manželky, v šedesátých letech posta-
vit byt a žádal, aby mu družstvo zaplatilo
výdaje, které měl při úpravě svého dosa-
vadního bytu u Šafaříků. Tato informace
se nezakládá na pravdě, neboť pan Dvo-
řáček nikdy žádný byt v Zahořanech
nepostavil, ani nevlastnil a nikdy nežádal
o úhradu výdajů, které měl na rekon-
strukci bytu ve vile u Šafaříků, neboť
veškeré tyto náklady nesl ke své tíži.

vál ostrý vítr a padal sníh. Sněhu stále přibý-
valo, sypal se ve dne v noci.“

�� „V roce 1965 byla započata akce Z. V prvé
řadě se přikročilo k úpravě návsi a jejího
okolí nákladem 23 000 Kčs. Jsou položeny
betonové dlaždice pro chodníky a betonové
potrubí pro kanalizaci. Tyto práce se
nemohly dokončit pro nedostatek materiálu.
Převádí se proto toto dokončení do roku
1966 v hodnotě 15.000 Kčs. Dále byla pro-
vedena asfaltová silnice, respektive cesta
přes Dol. Jirčany. Tato bezprašná cesta stála
85.000 Kčs. Drobné úpravy cest na
Vápence. Cesta ke Štědříku, kterou prová-
dělo J.Z.D. Družba, stála obec 14.000 Kčs.
Dále bylo nutné zařídit pro občany z Jirčan
holírnu, která je už v provozu.
Náklad na tuto holírnu a současně i dámské
kadeřnictví byl 5.500 Kčs. Pro místní
nákladní dopravu bylo převedeno nákl. auto
značky Tatra 805 od zemědělského naklada-
telství Praha.“

�� „23. února byla zahájena práce na stavbě
mostu přes potok k Libři a současně bude na
tomto úseku rozšířena silnice. Práce byla
plánována na 4 měsíce. Aby nebyla naru-
šena doprava, postavil prozatímní dřevěný
most podnik, který most prováděl. Hlavním
investorem byl ONV Praha-západ, podnik
silnice. KNV tuto stavbu prováděl.
V nebezpečné zatáčce u domů č.11 a Tro-
níčkovou zdí byla zbourána zeď a hranice
byla posunuta o 1 1/2 m. Kolem hřiště byly
položeny betonové roury od Troníkového
rybníka kvůli odvodnění hřiště a jeho rozší-
ření.“ 

�� „28. 2. 1965 byl opět na ukončení, dlouho
již předem očekávaný dětmi i dospělými
maškarní rej. Tento ples ukončuje zpravidla
plesovou sezonu. Mládež i děti se při prů-
vodu masek obcí řádně vyřádí.“

�� „Knihovna má 16 % čtenářů.“

Pozn. red.: I tentokráte jsme ponechali text
bez redakčních a pravopisných úprav.
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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65



POLICIE âR
Alespoň trochu pozitivní

zpráva!

TTrraaggééddiiee  zzaavviinněěnnáá  
aallkkoohhoolleemm

V poslední době se sou-
stavně píše o řidičích, kteří
jezdí pod vlivem alkoholu.
Neustále dokola vidíme
dopravní neštěstí v televizi
a stejně se najdou řidiči,
kteří pod vlivem alkoholu
klidně sednou za volant.
Aby toho nebylo málo, do
auta přiberou nejen družku
či manželku, ale také děti.
A neštěstí je na dosah ruky. 

S příchodem nové ple-
sové sezony a hasičských
bálů rozhodně nebude ubý-
vat bezohledných řidičů.
Zvažte proto: jdu na ples a jak se dostanu
domů? Přijede pro mě někdo známý?
Pojedu hromadnou noční dopravou?
Vezmu si taxíka? Půjdu snad po „svých“?
Pokud ne, nemohu se napít! S jedním piv-
kem či panáčkem totiž roste chuť na další
a další a… „Přece se mi nic nestane, jel
jsem už tolikrát…“ Ale může se stát. Stane
se. A zničíte nejen svůj život a svých blíz-
kých, ale životy řidičů či cestujících v pro-
tijedoucích vozidlech.

„Rád bych rád upozornil na jednu
autonehodu,“ říká kpt. Schůt. „Zhruba
před čtrnácti dny (psáno počátkem pro-
since) se stala ošklivá dopravní událost
v Jirčanech. Opilý řidič havaroval a pří-
běh skončil tragicky. Občan, který v opi-
losti zavinil nehodu, zemřel. Ti, co jeli ve
vozidle v protisměru, vyvázli díky airba-
gům o něco lépe. Naštěstí. Mohli zemřít
všichni.“

DDůůlleežžiittáá  tteelleeffoonnnníí  ččííssllaa
Víte, co je to tzv. Integrovaný

záchranný systém? Je pro všechny, kteří se
ocitli v tísni zdravotní, či potřebují oka-
mžitou pomoc hasičů nebo lékaře. Integro-
vaný záchranný systém funguje v České
republice už od roku 2000. Po celé naší
republice je tedy zavedeno také nové tele-
fonní číslo, tísňové volání – 112. Přitom
čísla 150, 155 a 158 zůstávají i nadále
v platnosti. Systém funguje nepřetržitě
čtyřiadvacet hodin. Operátor po obdržení
informace od volané osoby vzniklou si-
tuaci vyhodnotí a sám zařídí rychlé propo-
jení buď se Záchrannou zdravotní službou,
Policií ČR nebo s hasičskými sbory, pří-
padně s městskou policií.

Text: mk
Kresba: ls
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POLICIE âR

Milí čtenáři,
Naše prosincová reportáž na Obvod-

ním oddělení Policie ČR v Jílovém se
uskutečnila na počátku měsíce. Shodli
jsme se na tom, že téma pyrotechniky
bude už za námi, až počátkem ledna
vyjde Psárský zpravodaj. Přesto
kpt. Josef Schůt dodal, že doufá a věří
ve zdárný přestup do nového roku všem
„rozjařeným“, kteří budou mít v ruce
ony vytoužené petardy a rachejtle.
Necháme se překvapit, v tuto chvíli
(prosinec) nevíme, jak bujarý Silvestr
dopadne z hlediska bezpečnosti. 

VVaarroovváánníí
V minulém čísle jsme se zmiňovali

o tom, že vloupání do vozidel nabralo
značných obrátek. „Ani v současné době
se situace nezlepšila,“ říká kpt. Schůt.
„Lidé jsou stále neukáznění, nedají si říct.
Pořád dokola opakujeme, aby při opuštění
vozidla nic nenechávali na očích. Dávejte
si pozor na věci, které se nacházejí ve
vozidle. Neodcházejte do restaurací, škol
a úřadů, aniž byste v autě ponechali
doklady, tašky, mobily. Nevíte, kdo vás
zpovzdálí pozoruje, a odcizení věcí
z vozidla je doslova minutová záležitost.“

Vánoční mumraj sice pominul, ale
kapesní zlodějíčkové řádí stále dál. Sice je
tato situace horší například v Jesenici
a v Praze, ale otevřené kabelky v doprav-
ních prostředcích či obchodních domech
jsou stále pěkným lákadlem. A pánové,
nedivte se, když vám chmaták z kapsy
sebere peněženku či doklady. V zadní
kapse kalhot rozhodně nemají co dělat.
Chytnete se držadla v dopravním pro-
středku (autobus, tramvaj, metro), svetr či

bunda se vytáhnou do výšky a ejhle!
Kapsa jak na dlani – i s tučným obsahem.
Jsme stále nepozorní, stále nepoučitelní.
I s takovými případy se policisté stále čas-
těji setkávají.

.

PPrroobblleemmaattiikkaa  kkooll
„Naštěstí zde, v této krajině plné kopců

a členitého terénu, nejezdí lidé tolik na
kole,“ říká kpt. Schůt. „Proto tady
nemáme tolik krádeží. Pokud chce v tomto
terénu někdo jezdit na kole, musí být už
notně trénovaný. To bývají většinou spor-
tovci a mezi nimi je zlodějíčků minimálně.
Opak je v Polabí, tam mají krádeže kol na
denním pořádku.“

OOdd  zzáářříí  ddoo  pprroossiinnccee  22000044  
VV PPssáárreecchh byla dopadena hledaná

osoba � v září byl nalezen vrak auta
� příslušníci vyjížděli k jedné manžel-
ské hádce, kdy se manželé napadli
fyzicky � došlo k drobnému poško-
zení kabelu, � k vloupání do rodin-
ného domku, pachatel nebyl zatím
dopaden. � Dále byly odcizeny věci
z auta, � došlo k odcizení pneumatik
� opět další vyloupení auta. �V cha-
tové kolonii Mordýřka návštěva do
chaty. 

VV DDoollnníícchh  JJiirrččaanneecchh
Návštěva chaty � krádeže na stav-

bách � ve stavební buňce. 
Nejvíce trestné činnosti se uskuteč-

ňuje v satelitních oblastech, převážně
se jedná o výstavbu domků mezi Dol-
ními a Horními Jirčany v okolí fotba-
lového hřiště.
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OObbvvooddnníí  oodddděělleenníí,,  JJíílloovvéé

112 – Integrovaný 
záchranný systém

150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
158 – Policie
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ŘŘaaddaa  nnoovvýýcchh  oobbyyvvaatteell  PPssáárr  vvoolliillaa  ssvvéé
nnoovvéé  bbyyddlliiššttěě  ttaakkéé  vv zzáájjmmuu  ssvvééhhoo  zzddrraavvíí,,
kklliidduu  aa ddoobbrréé  ppoohhooddyy..  II ttaa  jjee  ssppoojjeennaa  ssee
zzddrraavvýýmm  ppřříírrooddnníímm  pprroossttřřeeddíímm,,  kktteerréé
mmnnoozzíí  lliiddéé  kkaazzíí  ssoobběě  ii jjiinnýýmm..  RRááddii  ssee  pprroottoo
ppoodděěllíímmee  oo ssvvéé  ppoozznnaattkkyy::  ccoo  ssee  mměěnníí,,  ccoo
ppřřiibbýývváá,,  nneebboo  uubbýývváá  aa jjaakkéé  iinnddiikkááttoorryy
vviiddíímmee  vv pprroobbííhhaajjííccíícchh  zzmměěnnáácchh..  NNěěkkddoo
ssnnaadd  uuvvííttáá  iinnffoorrmmaaccii  oo ttoomm,,  ccoo  zzee  vvzzááccnněějj--
ššíícchh  ddrruuhhůů  ffaauunnyy  aa fflloorryy  vvyymmiizzeelloo  nneebboo
ppřřiibbyylloo..

Zpočátku jsme se zde setkávali s nebo-
hatým zemědělským krajem, kde – jak se
říkávalo před válkou – od Jesenice dále
byl většinou „kamenný chléb“. Dnes není
žádným tajemstvím, že se kraj mění ve
velkoměstskou periférii se stavebním
chaosem, který zatím o architektuře
a únosnosti krajiny nemá ponětí. Úbytek
ještě trochu „přirozené přírody“ se počítá
na stovky hektarů. Zatížení hlukem, imi-
semi a dopravou stále roste. Stejné
nároky na klid a bezpečí jako máme my,
lidé, mají také volně žijící tvorové
v našem okolí.

ŽŽiivvoott  vv lleessee  ssee  zzmměěnniill
Ještě kolem roku 1960 ve zdejším lese

tokal tetřívek, dnes opatrovaný zejména na
Šumavě. S postupem posledních let již
z ptactva nevidíme dudka s jeho chochol-
kou, téměř vymizela čejka jako posel jara,
občas ještě v pozdním večeru zahlédneme
sluku lesní. Jen zřídka nyní zaslechneme
i tak obyčejné stvoření, jako je kukačka
nebo měkký hlas lesní hrdličky. Vzácně
můžete v pozdním podzimu na obloze uvi-
dět a zaslechnout hejno divokých husí.
Kolem bažantích zásypů se s bažanty živí
i poslední zbytky zpěvného ptactva. I ten
obyčejný vrabec je vzácností. Krmítek

KK pprroomměěnnáámm  zzddeejjššíí  ppřříírrooddyy
v obci pod okny by mohlo být více, ales-
poň pro sýkory, kosy a pěnkavy. Tak jak
jim civilizace ztěžuje život, bylo by třeba
v zahradách i v lese více hnízdních budek.
Z lesa vymizely kdysi hojné jalovcové
keře, konvalinky, ze strání mizí divizna,
léčivá třezalka, kvítky hvozdíku – planého
karafiátku, petrklíče. Vzácný datel černý je
již ojedinělý, barevný strakapoud a sojka
se objevují už i v zahradách. Z lovné zvěře
je zatím nejčastější bažant. Volně vypou-
štíme bažantí slepice, které se neloví.
Varovný i pro člověka je úbytek a hynutí
zajíců, kteří mají obdobné bioindikátory
jako lidé. Počet srnčí zvěře prakticky
poklesl asi na třetinu bývalých stavů. Při-
čiňuje se o to jak automobilová doprava na
silnicích, tak i nesvědomité volné pobíhání
(ač zákonem zakázané) psích miláčků. Je
to zvláště v době kladení mláďat a zimní
nouze, kdy myslivci nechávají své ukáz-
něné psy doma. Psí smečka i psí jedinec
dokáže vysílenou zvěř štvát, strhnout,
nebo ta zahyne vysílením, stresem a zápa-
lem plic. 

Myslivecká péče se snaží posílit kon-
dici zvěře, doplňuje ochuzenou potravní
základnu obohacenou potravou, vitamino-
minerálními přípravky, solí a léčivy,
zejména proti parazitům. Problémem jsou
rostoucí divoká smetiště, odpady, a to
i jako původci zranění volně žijících živo-
čichů.

LLeessnníí  pprreeddááttoořřii
Co v okolí zdejší obce nakonec naopak

přibylo? Jsou to straky (jichž obvykle při-
bývá úměrně s odpady) a které se spolu
s kočkami svědomitě starají o úbytek
zpěvného ptactva a mláďat. Hrdlička bal-
kánská se přiživuje kolem lidských
obydlí. Navýšil se počet kun skalních, jež

sídlí i v kůlnách a staveních, přibylo lišek
- ty se přizpůsobují lidskému osídlení.
Díky dlouholetému orálnímu očkování
proti vzteklině jsou odolné a můžete je
vidět i při svých nočních jízdách autem
kolem silnic. Z opeřených predátorů jsme
pozorovali zcela výjimečně přezimující
volavky, zimní koncentraci káňat na
polích, v létě kdysi vzácného motáka pili-
cha. Ubývá sov (kalous ušatý a puštík),
ale již delší čas je pravidelným nočním
lovcem mohutný výr velký. S rozpaky
a diskuzemi je sledo-
váno rozšíření
krkavce, jehož hlas za
letu jste možná nepo-
znali. Nejzřetelnějším
přírůstkem je od polo-
viny 70. let černá zvěř
(prase divoké). Stop
jeho pobytu jste si
nemohli za poslední
rok v čerstvě rozryté
zemi nepovšimnout.
Jejich stav neúměrně
narůstá i u nás, zatím
naštěstí nedošlo k úra-
zům volně pobíhají-
cích psů nebo lidí od
poraněných kusů nebo
matek s mláďaty.
Proto žádáme porozu-
mění od návštěvníků
lesa, aby pro inten-
zivní lov přemnožené
černé zvěře nevstupo-
vali do hodiny po
východu slunce a ho-
dinu před západem
slunce do lesních
porostů. 

Někteří z vás přidá-
vají do krmelců pro
zvěř také pozdravy ze
svých domácností. Ta

děkuje a připomíná, že může potřebovat
jen zdravé ovoce a tvrdý neplesnivý chléb
a pečivo.

Děkujeme většině ukázněných návštěv-
níků za zachování klidu a ticha, za to, že
nejezdí motorovými vozidly tam, kde to
zákon o lesích zapovídá a za co největší
ohled k čistotě a rekreační hodnotě zbytku
naší okolní okolní přírody.

Myslivecké sdružení
Borovina Psáry

Ilustrační foto: mk



…A NùCO PRO ZÁBAVU

DDěětteemm
Milé děti, hádanky jsou tu opět pro vás.

Řešení najdete na str. 30. Pokud někdo
z vás píše verše či krátké povídky, a máte-
li zájem o jejich otištění v tomto časopisu,
dejte vědět. (Mgr. Monika Kábová, mobil
606 310 655, telefon 281 862 468,
mfkaba@post.cz). Rádi vaše prvotiny uve-
řejníme.

PPoozzoorr  nnaa  kkooččkkyy!!  
Pro nejmenší

byla vyhlášena
soutěž v kreslení
kočky nebo ko-
courka. Přišly
jenom tři obrázky,
a to od chatařů. Moc mě mrzí, že se místní
děti za pomoci svých rodičů nezapojily do
tvůrčí činnosti. Měla jsem za to, že chcete,
aby byl časopis také váš, ale třeba ještě
nějaké „číči“ přijdou, a i když bude po
uzávěrce lednového čísla, otiskneme je
v čísle březnovém. Tak malujte a kreslete!

HHááddeejjttee!!
1. Kolik koček je v místnosti, jestliže

v každém ze čtyř rohů sedí jedna kočka,
proti každé z nich sedí tři kočky a na
ocase každé z nich sedí jedna kočka?

2. Součet tří bezprostředně následujících
čísel je 45. Která jsou to čísla?

3. Král měl tři dcery: Aničku, Bertu, Cecí-
lii. Anička nikdy nelhala, Berta vždy
lhala, Cecílie lhala jen občas. Ke dvoru
přijel princ a žádal krále o ruku Aničky.
Král ho zavedl za dcerami. Slíbil, že mu
Aničku dá, když ji pozná. Smí však

každé z nich položit jen jedinou otázku.
Princ se každé z nich zeptal, jak se jme-
nuje ta, která sedí uprostřed. Princezna
vlevo řekla, že Anička, princezna upro-
střed řekla, že Berta a princezna vpravo
řekla, že Cecílie. Z těchto odpovědí
princ poznal, která je Anička. Jak?

PPrroo  ppookkrrooččiilléé
vvěěkkeemm

Máme tady opět jeden
logický problém. Jeho
vyluštění najdete v příštím čísle časopisu.

KKuucchhaařřii
Určete celá jména, zaměstnání

a koníčky čtyř bývalých spolužáků
z kuchařského učiliště. Jsou to Benda,
Jareš, Korda, Mládek.

Začali pracovat ve svých oborech.
Milan, který vlastní pěknou hospodu, pěs-
tuje doma kaktusy. 

Korda získal práci v pražském hotelu.
Jiří to šel zkusit do kuchyně na zámořskou
lodˇ. Ve volném čase se věnuje četbě. Mlá-
dek zase rád sedá k televizi. Dva z kama-
rádů mají iniciály ze dvou stejných pís-
men, Jeden kuchař pracuje na horské
boudě, jiný zase ve volném čase pečuje
o svou zahrádku. 

Co dělají Zdeněk, Karel a Jiří?
Úloha není příliš těžká a věříme, že ji

snadno zvládnete. Přejeme vám hodně
zdaru!

ŘŘeeššeenníí  llooggiicckkééhhoo  pprroobblléémmuu  zz mmiinnuullééhhoo
ččííssllaa

Michal Zbyněk Pavel Kamil
Žáček Průcha Macek Král
u lesa u cesty u rybníka u pole
skleník udírna skalka bazén
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA

KAM ZA KULTUROU

MMiillíí  oobbččaannéé,,  vv ttééttoo  ssppoolleeččeennsskkéé
kkrroonniiccee  vvááss  iinnffoorrmmuujjeemmee  oo  ssppoolleeččeenn--
sskkéémm  dděěnníí  vv PPssáárreecchh  aa  vv DDoollnníícchh  JJiirr--
ččaanneecchh..  CChhcceemmee  uukkáázzaatt,,  jjaakk  lliiddéé  oossllaa--
vvuujjíí  ssvváá  žžiivvoottnníí  jjuubbiilleeaa,,  ssttřřííbbrrnnéé  ččii
zzllaattéé  ssvvaattbbyy..    

BBllaahhooppřřáánníí
V této rubrice dozajista čekáte, kdo

bude oslavencem v lednu a v únoru roku
2005. Paní Ivanka Šimková, která má jubi-
lea na starosti, procházela několikrát
„archiv“ oslavenců, ale v lednu a v únoru
žádného „kulaťoučkého“ nenašla. Což je
sice s podivem, ale je to tak. 
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SSppoolleeččeennsskkéé  cceennttrruumm  JJeesseenniiccee

vás opět zve za kulturou. Začíná
plesová sezona, nenechejte se  zahan-
bit, vylovte ze svého šatníku slušivý
a společenský oděv a můžete tancem
shazovat nabraná vánoční kila.

Akce  Společenského centra Jese-
nice:

Plesová sezona:
�� 2299..  lleeddnnaa  22000055  ––  SK Slavia Jesenice
�� 55..  úúnnoorraa  22000055 – Český svaz chova-

telů, Vestec
�� 1122..  úúnnoorraa  22000055 – SK Olympie,

Dolní Břežany
�� 2255..  úúnnoorraa  22000055 – HC Pašek
�� 2266..  úúnnoorraa  22000055 – Hasičský ples,

Dolní Břežany
�� 2266. bbřřeezznnaa  22000055 – JAKA
Vstupenky jsou v prodeji u jednotli-
vých pořádajících organizací.

NNeedděěllnníí  ppoohhááddkkyy  pprroo  dděěttii::
2200..  úúnnoorraa  22000055  ––  O pejskovi a kočičce
2200..  bbřřeezznnaa  22000055  ––  O chytré kmotře
lišce

Začátek je vždy v 15. 30 hodin,
vstupné 40 korun..

Za zábavou zve všechny dospělé
a děti Marta Adámková, vedoucí SP
Jesenice.

KKoonnttaakkttyy::
telefon: 241 931 380, 241 931 869,      

603 239 397
fax: 241 930 183
e-mail: spolcentrum@oujesenice.cz

KKoossmmeettiicckkýý  ssaalloonn  
KKvvěěttaa  TTuurreecckkáá

NNaabbíízzíímm:

�� kompletní kosmetické ošetření
�� kůry pro okamžité zlepšení stavu pleti
�� barvení řas a obočí, trvalá na řasy
�� depilace teplým voskem
�� poradenská služba v oboru kosmetologie

a líčení

Kontakt: Květa Turecká
Jílovská 382, Psáry
tel.: 603 778 886



INZERCE
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VÒNù KO¤ENÍ

Jak jsme se již zmí-
nili, druhů je hodně,
ale prakticky všechny
mají podobné využití.
Přestože z nich nejvíce
vyniká máta peprná

(Menta piperita), několikanásobný kříženec máty
vodní a máty zelené, budeme mluvit o mátě jako
takové. Tato medonosná rostlina se rozmnožuje
vegetativně, odkopky, a mnohdy nám zaplevelí
celý záhon. Mějme tedy i to na paměti.

CChhaarraakktteerriissttiicckkáá  vvůůnněě
Každý druh máty má svoji charakteristickou

vůni, všechny druhy však mají vůni podobnou, to
znamená, mají více či méně kořeněnou chuť,
neboť její silice obsahují mentol a menton (zjed-
nodušeně řečeno: přírodní látky - éterické oleje).
Kromě toho obsahují také tříslovinu.

Výška rostliny je také různá. Říká se, že listy
nebo celá nať se sklízejí až třikrát do roka, jakmile
rostlina dosáhne výšky 20-30 cm a na špičkách
výhonků se objevuje počátek květů. První sklizeň
probíhá už v květnu za suchého počasí v polední
době a následující sklizeň záleží jen na odlišných
podmínkách půdy a krajiny, tedy jak rostlina
roste. Bylinky sušíme pokud možno rychle a ve
stínu, nebo v dnes moderní a hojně využívané
sušičce (ovoce, houby, bylinky). Pozor! Pomalým
sušením listy hnědnou, tmavnou.

PPoouužžiittíí  mmááttyy
Především Angličané a Severoameričané

milují mátu pro její kořeněnou vůni. Tou také obo-
hacují doslova všechny ovocné saláty, ovocné
koktejly a šťávy, smetanové sýry, hrášek nebo
karotku. Máta je v těchto krajích tou pravou „tře-
šinkou“ na dortu, zmrzlině, ovoci či rybě. U nás se
sice také začíná používat máty jako ozdobné
snítky na dezertu, ale její bohaté využití je přede-
vším „na poli“ likérnictví, cukrářství, lékařství,
léčitelství, voňavkářství. Hojně je využívána při
výrobě ústních vod, zubních past i žvýkaček.

Máta zmírňuje nadýmání, proto se přidává do
mnoha čajových směsí, povzbuzuje vylučování
trávicích šťáv. Má osvěžující a protizánětlivé
účinky. Příznivě působí na nervovou soustavu, její

silice potlačují citlivost nervových zakončení
a mírní bolesti.

A ještě jedna zajímavost: pokud máte v oblibě
tzv. „Tygří mast“, i zde najdete silice máty peprné
ve velmi silné koncentraci.

Bohužel i tady platí pravidlo, pozor na aler-
giky! Také na mátu, byť v menším množství, může
vzniknout nežádoucí alergie.

MMááttoovvýý  ččaajj
Doporučuje se zápar (pouze do bodu varu, ne

převařit, pak zakrýt talířkem nebo pokličkou
a nechat louhovat, zapařit) připravený ze dvou
čajových lžiček máty a půl litru vody. Je vhodný
proti nadýmání, jako kloktadlo, jako inhalační
prostředek, ale i při žaludečních či střevních potí-
žích, nechutenství, střevních kolikách. 

MMllssáánníí  pprroo  dděěttii
Mátové bonbonky snadno vytvoříte a sklidíte

zaručeně úspěch. Co k tomu potřebujeme? Tedy:
240 g medu, 200 g kostkového cukru, 4 lžíce velmi
silného vývaru z máty, šťávu z jednoho celého
citronu. Med, kostkový cukr a citronovou šťávu
svaříme. Vaříme do doby, až při zkoušce drátěným
očkem získáme tzv. velkou perlu (kapka husté
tekutiny na talíři ztvrdne). Potom přidáme    4 lžíce
hustého mátového čaje, nebo 4 lžíce mátového
extraktu s lihem. Ještě vaříme a znovu drátěným
očkem zkoušíme. Takto uvařenou směs vylijeme
na navlhčenou nebo namaštěnou desku a mokrým
nebo mastným nožem rozkrájíme na kostičky. Po
ztuhnutí ukládáme mátové bonbony do sklenice se
zabroušeným víčkem, aby nezvlhly. Mlsáme při
nachlazení, proti kašli a kdykoliv se nám zachce.

Text a foto: mk
Na fotografii jedna z variant – máta citronová

Odpovědi ze str. 29: 
1. 4
2. 14, 15, 16
3. Anička sedí vpravo, nikdy přece nelže. Berta

sedí vlevo, Cecílie uprostřed. V tomto případě
obě lhaly.
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MMááttaa
MMeezzii  ppooččeettnnýýmmii  ddrruuhhyy  mmááttyy  vvyynniikkaajjíí  nnaappřřííkkllaadd  mmááttaa  ppeepprrnnáá,,  mmááttaa  vvooddnníí,,
zzeelleennáá,,  kkllaassnnaattáá,,  kkaaddeeřřaavváá,,  ččii  vveellmmii  cchhuuttnnáá  mmááttaa  cciittrroonnoovváá..  KKaažžddáá  jjee  ttrroo--
cchhuu  jjiinnáá  ssvvoouu  kkoořřeenněěnnoouu  cchhuuttíí,,  aallee  ttaakkéé  ssvvoouu  ssttaavvbboouu  --  vvýýšškkoouu  rroossttlliinnyy,,
bbaarrvvoouu  llííssttkkůů  ččii  jjeemmnnýýmmii  cchhlloouuppkkyy  nnaa  ssppooddnníí  ččáássttii  lliissttůů..  NNáámm  jjddee  ppřřeeddee--
vvššíímm  oo úúččiinnnnéé  llááttkkyy  ttééttoo  rroossttlliinnyy  aa jjeejjiicchh  vvyyuužžiittíí..  

Weisskopf
SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD 

S VÍNY A NÁPOJI

Možnost nákupu celého sortimentu zboží za velkoobchodní ceny.

Závoz na vaši adresu do 36 hodin po objednávce.

Rádi vám poskytneme veškeré informace o naší nabídce.

Kontakt: mobil 608 953 722

tel./fax: 242 410 551 www.gastroportal.cz

e-mail: zvitova@volny.cz www.vinoportal.cz



K¤ÍÎOVKA

Milí lu‰titelé, ....................................... (tajenka).

POMÒCKA:
ID
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500
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PÁSOVEC
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Tajenka kfiíÏovky zní: ·Èastn˘ nov˘ rok vám pfieje redakce
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