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SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
je tradicí, Ïe se
u nás koná vítání
obãánkÛ. Nejinak
tomu bylo i 12. listopadu leto‰ního
roku, kdy jsme pﬁivítali na Obecním
úﬁadû v Psárech
dva Ondﬁeje, dvû
Michaely, AlÏbûtu,
dvû Natálie, Václava, Petra i Markétu,
Eli‰ku, Lucii, Matûje i Martina a Karolínu.
Miminek bylo opût hodnû, nûkterá spokojenû
spala, jiná komentovala broukáním místostarostÛv projev a nûkter˘m se nelíbilo a zakﬁiãela si tam. I to v‰ak patﬁí k miminkovskému vûku
a v ten den bylo v‰echno dovoleno.
Neb˘t obûtav˘ch ãlenek Sboru pro obãanské
záleÏitosti a paní ·imkové, nemohla by tato tradice u nás pokraãovat. Díky patﬁí rovnûÏ ‰kolním dûtem, které pﬁedvedly, co uÏ umûjí,
a samozﬁejmû i jejich uãitelkám. Bylo vidût, Ïe
se v‰ichni na tuto akci tû‰ili, i kdyÏ pﬁi‰li ve
svém volnu. Ale tradice je tradice a v‰ichni v ní
chtûjí pokraãovat. Maminky dostaly kvûtiny
a mimina mal˘ dáreãek.
Také babiãky se pﬁekonaly. Mnohé totiÏ
napletly a naháãkovaly krásné obleãky. Snad
ti maliãcí pﬁinesou do pﬁedvánoãního shonu
trochu radosti i lásky. Asi se divíte, Ïe ãasopis
k vám pﬁichází trochu pozdûji, ale konec roku

Je nás v Psárech zase víc
Poãet trvale hlá‰en˘ch osob v Psárech se
nedávno pﬁehoupl pﬁes hranici dvou a pÛl tisíc.
Podle Centrální evidence osob Ministerstva
vnitra âR v obci bylo ke dni 7. 11. 2005 hlá‰eno 2535 osob, z toho 433 dûtí do 15 let. Îije nás
v‰ak v obci mnohem víc, stﬁízliv˘m odhadem
o pût aÏ ‰est stovek. ProtoÏe se pﬁíjmy obce
odvíjejí právû od poãtu hlá‰en˘ch osob, dá se
odhadnout, Ïe nás nepﬁihlá‰ení stojí asi pût
milionÛ kaÏd˘ rok. Za tﬁi roky by se z této ãástky dala postavit tﬁeba pûkná nová mateﬁská
‰kola. ProtoÏe se blíÏí konec roku a pro pﬁíjem
obce jsou rozhodující právû poãty hlá‰en˘ch
k tomuto datu, apelujeme znovu na v‰echny:
Pﬁihla‰te se v obci k pobytu, pﬁispûjete tím
na sebe i na své dûti.
PROSINEC 2005

se blíÏí. Jedná se o poslední ãíslo Zpravodaje, a tak jsme vám chtûli pﬁinést trochu té
vánoãní atmosféry. Tﬁeba v ãlánku o vínû.
Také kostel se tyãí do noãní tmy sv˘mi obrysy
a jeho nasvícení jen umocÀuje blíÏící se Vánoce.
V tomto ãísle se rovnûÏ setkáte s pﬁíspûvkem
od dûtí ze ‰koly, dozvíte se, Ïe i tam obãas stra‰í, a v rubrice pro zábavu najdete svoje hlavolamy a gratulace. A je‰tû nûco: Lucie s Janem
nám prozradili, Ïe se budou brát.
Kapitán Josef SchÛt z Obvodního oddûlení
Policie âR v Jílovém pﬁeje ãtenáﬁÛm vzít rozum
do hrsti pﬁi vystﬁelování rÛzné pyrotechniky
a radí, abyste v Ïádném pﬁípadû nesedali po
poÏití alkoholu za volant. V únorovém ãísle
s kapitánem SchÛtem pﬁineseme rozhovor
o tom, jak jezdili ﬁidiãi na silnicích v období
Vánoc, ale i o závaÏn˘ch ãinech, které se udály,
ãi neudály v na‰em okolí.
Po Novém roce se v dal‰ích ãíslech Psárského zpravodaje, kter˘ bude uÏ tﬁetím rokem
vycházet, napﬁíklad dozvíte, jak se budují ãi
vylep‰ují dûtská hﬁi‰tû nebo jaké dal‰í firmy
najdete ve své obci.
Kdo z vás chce, mÛÏe nás kontaktovat, rádi
se podûlíme o va‰e starosti i radosti.
Dovolte, abych vám za sebe popﬁála na pﬁelomu roku spokojené, poklidné a bílé Vánoce.
Nenechejte se vyprovokovat k hádkám a zlobû
a uÏívejte si vánoãní chvíle v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích.
Monika Kábová

Pracovníci Obecního úřadu v Psárech, Zastupitelstvo obce Psáry
a všichni, co pomáhají v jednotlivých
komisích, přejí všem občanům pohodový vánoční čas. Odpočiňte si a naberte
mnoho sil a elánu do příštího roku,
roku 2006. Dětem pak přejeme spokojené chvíle u vánočního stromečku
a prskavek a ty dříve narozené prosíme
o trpělivost s námi, mladšími.
Všichni naši čtenáři od nás dostávají vánoční dárek v podobě fotografické mapy Psár a Dolních Jirčan, kterou
najdete umístěnou na vnitřní dvoustraně časopisu.
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Vážení spoluobčané,
Po téměř čtyřletém působení ve funkci místostarosty jsem se k 1. 1. 2006 rozhodl z této funkce
odstoupit a věnovat se do konce volebního období práci pro obec jen jako řadový člen obecního
zastupitelstva.
I když jsem funkci místostarosty vykonával jako neuvolněný, tj. ve svém volném čase, pracovní
vytížení mi v poslední době neumožňovalo věnovat práci pro obec tolik času, kolik funkce místostarosty v obci naší velikosti vyžaduje.
Během svojí práce pro obec jsem získal celou řadu nových zkušeností, a to zejména ve velmi těžkém a hektickém období let 2002 a 2003, kdy bylo nutno vyřešit mimořádnou zadluženost obce
a současně získávat finanční prostředky na další rozvoj obce.
Rád bych poděkoval za přátelskou spolupráci obě starostům, a to jak tomu bývalému ing. Jakubu Krejčímu, tak i současnému ing. Jiřímu Janatovi a druhému místostarostovi ing. Vladimíru Kadeřábkovi. Současně bych chtěl také poděkovat za perfektní spolupráci paní tajemnici Lucii Kubalošové a všem ostatním pracovnicím a pracovníkům obecního úřadu, zejména paní Alferyové, paní
Procházkové a paní Šimkové.
Svojí nástupkyni ve funkci místostarosty paní Janě Valáškové přeji v nové práci hodně štěstí
a úspěchů.
Mgr. Jan Vrba
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 10-2005
ze zasedání zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 8. srpna 2005 v 18:00 hodin
na Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44
Psáry

4. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové
jednotky ã. 154/2 s Janem Burdou, Sídl. ·tûdﬁík
154, Psáry, za cenu 153 726 Kã.
II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 169/10-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/9 s manÏeli Stejskalov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 148, Psáry, za cenu
139 192 Kã.
2. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/6 s paní Miladou
¤ípovou a ing. Miladou ¤ípovou, Sídl. ·tûdﬁík 152, Psáry, za cenu 152 379 Kã.
3. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/1 s paní Mgr. Martinou Dudáãkovou, Sídl. ·tûdﬁík 152, Psáry,
za cenu 127 338 Kã.

USNESENÍ ã. 170/10-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s podáním Ïaloby na urãení vlastnictví
k pozemkÛm parc. ã. 465/15 o v˘mûﬁe
1382 m2 a parc. ã. 465/16 o v˘mûﬁe
519 m2 v katastrálním území Dolní Jirãany.

âíslo
pozemku
40
633/1

V˘mûra m2

924/16
924/9

âást pozemku
Cel˘ pozemek
o v˘mûﬁe 441 m2
Cel˘ pozemek
o v˘mûﬁe 44 m2
âást pozemku
âást pozemku
Cel˘ pozemek
o v˘mûﬁe 16 m2
âást pozemku
âást pozemku

1079/15
134/1
141/4
465/26
664/4
577/1

âást pozemku
âást pozemku

Katastrální
území
Psáry
Psáry

List
vlastnictví
10001
10001

Psáry
Psáry

10001
10001

450
700
500
500
500

Psáry

10001

700 Kã/m2

Dolní Jirãany
Dolní Jirãany
Dolní Jirãany

10001
10001
10001

700 Kã/m2
700 Kã/m2
700 Kã/m2

Dolní Jirãany
Dolní Jirãany

10001
10001

700 Kã/m2
700 Kã/m2

Smlouvy budou uzavﬁeny po vypracování
oddûlovacích geometrick˘ch plánÛ a jejich
odsouhlasení obcí.
âíslo
pozemku
1074

V˘mûra m2
414

Katastrální
území
Psáry

1079/3

54

Psáry

PROSINEC 2005

USNESENÍ ã. 171/10-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
prodej pozemkÛ v majetku obce na základû
Ïádostí podan˘ch obãany. Jedná se pozemky nebo jejich ãásti parc. ã.: (viz tabulka)
cena
Kã/m2
Kã/m2
Kã/m2
Kã/m2
Kã/m2

II. Nesouhlasí
s prodejem ãástí obecních pozemkÛ parc. ã.:
(viz tabulka)
DÛvod
pﬁístup k vodoteãi (Sulick˘ potok a v grafické ãásti
ÚP je pozemek znázornûn jako cesta)
bezpeãnost vjezdu
PSÁRSK¯
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ZE ZASTUPITELSTVA
âíslo
pozemku

V˘mûra m2

Katastrální
území

DÛvod

1089/1
333/1
465/66
141/4

2603
791
1341
20028

Psáry
Dolní Jirãany
Dolní Jirãany
Dolní Jirãany

635/26
645/1
646/1

1678
6951
1804

Dolní Jirãany
Dolní Jirãany
Dolní Jirãany

studánka
u rybníãka – retence Záhoﬁanského potoka
cesta
Rezerva pro: cyklostezky a stavbu
vodojemu + vodovodu. ZváÏit dlouhodob˘ nájem.
prÛchod
náves
autobusová zastávka

III. Povûﬁuje
obecní úﬁad pﬁípravou a vyvû‰ením zámûrÛ
na základû oddûlovacích geometrick˘ch plánÛ.
IV. Povûﬁuje
obecní úﬁad pﬁípravou kupních smluv na prodej pozemkÛ a jednáním s budoucími vlastníky pozemkÛ o pﬁípravû oddûlovacích geometrick˘ch plánÛ.
USNESENÍ ã. 172/10-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
cenu za svoz materiálu obecní multikárou do
sbûrného dvora, a to ãástku 100 Kã za svoz
materiálu do sbûrného dvora v rámci k. ú.
Psáry a Dolní Jirãany a ãástku 200 Kã za
odvoz materiálu z firmy Alvako Jesenice do
k. ú. Psáry a Dolní Jirãany, vãetnû cesty tam
a vykládky.
místostarosta
starosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
Ing. Jiﬁí Janata
místostarosta
Mgr. Jan Vrba
„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné ﬁadû od poãátku roku. ZveﬁejÀované
usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení
pﬁimûﬁenosti rozsahu zveﬁejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ.“

Usnesení ã. 11-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 29. srpna 2005 v 18:00
hodin na Obecním úﬁadu, PraÏská 137,
252 44 Psáry
USNESENÍ ã. 173/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/10 s manÏeli Smejkalov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 149, Psáry, za cenu
155 338 Kã.
2. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/11 s paní Libu‰í Bednáﬁovou, Sídl. ·tûdﬁík 149, Psáry, za cenu
154 402 Kã.
3. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/8 s manÏeli Vosátkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 149, Psáry, za cenu
128 526 Kã.
4. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/1 s manÏeli Kopaãíkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 150, Psáry, za cenu
169 290 Kã.
5. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/10 s manÏeli Srbov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 152, Psáry, za cenu
154 215 Kã.
II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 174/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 8-2005 o po-

4

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

PROSINEC 2005

psary_6_05

7.12.2005

8:47

Str. 5

ZE ZASTUPITELSTVA
Ïadavcích pro umisÈování informaãních,
reklamních a propagaãních zaﬁízení.
II. Schvaluje
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 9-2005
o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství.
USNESENÍ ã. 175/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Povoluje
v˘jimku z nejvy‰‰ího poãtu dûtí ve dvou tﬁídách mateﬁské ‰koly, souãásti Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Psáry, okr. Praha-západ,
z 24 dûtí na 28 dûtí v kaÏdé z tûchto tﬁíd,
a to ode dne nabytí úãinnosti vyhlá‰ky
ã. 14/2005 Sb.
II. Schvaluje
uvedení odlouãeného pracovi‰tû Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Psáry, okr. Praha-západ se tﬁídou mateﬁské ‰koly a tﬁídou ‰kolní druÏiny na adrese Hlavní 13, 252 44 Psáry, do provozu od 1. 9. 2005.
III. Schvaluje
zv˘‰ení kapacity mateﬁské ‰koly, souãásti
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Psáry, okr.
Praha-západ, na 76 dûtí s tím, aby tato zmûna byla v rejstﬁíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení
provedena v nejbliÏ‰ím moÏném termínu.
IV. Schvaluje
zv˘‰ení kapacity ‰kolní druÏiny, souãásti
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Psáry, okr.
Praha-západ, na 60 dûtí s úãinností od
1. 9. 2006.
V. Schvaluje
udûlení v˘jimky poãtu ÏákÛ Z· a zavazuje se
hradit náklady spojené s nedosaÏením prÛmûru 17, resp. 15 ÏákÛ ve tﬁídû na ‰kolní
roky 2005/2006 a 2006/2007.
VI. Ukládá
starostovi J. Janatovi informovat KÚ Stﬁedoãeského kraje o bodu I tohoto usnesení
a podat Ïádost o zmûnu v rejstﬁíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení podle bodu II tohoto usnesení.
USNESENÍ ã. 176/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Povûﬁuje
obecní úﬁad pﬁípravou a zasláním dopisu firmû d-plus - ing. Tománkové o pﬁedání proPROSINEC 2005

jektÛ skuteãného provedení a vytyãení inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitû Skalka-jih.
USNESENÍ ã. 177/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
proplacení faktury za v˘mûnu podlahové
krytiny v kadeﬁnictví v Psárech.
USNESENÍ ã. 178/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s úpravou pﬁístupové cesty k vrtÛm spol. Tondach.
USNESENÍ ã. 179/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavﬁení darovací smlouvy na pozemek parc.
ã. 659/121 k. ú. Psáry od ing. J. Smetany.
II. Schvaluje
Uzavﬁení darovací smlouvy na inÏen˘rské
sítû na pozemku parc. ã. 659/1 k. ú. Psáry
od ing. K. Fuãíka.
USNESENÍ ã. 180/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘‰i pﬁíspûvku SK âechoslovan D. Jirãany ve
v˘‰i 20 000 Kã na technické vybavení volejbalového hﬁi‰tû a ãástku 20 000 Kã na provozní náklady fotbalového hﬁi‰tû.
II. Schvaluje
v˘‰i pﬁíspûvku SK Rapid Psáry ve v˘‰i 20
tisíc Kã na technické vybavení hﬁi‰tû a ãástku
20 000 Kã pﬁípûvek na dorost a Ïáky.
USNESENÍ ã. 181/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
provozní ﬁád dûtsk˘ch hﬁi‰È.
II. Povûﬁuje
obecní úﬁad zaji‰tûním v˘roby a osazením
ﬁádÛ na dûtská hﬁi‰tû.
USNESENÍ ã. 182/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavﬁení smlouvy se spoleãností Strabag na v˘PSÁRSK¯
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stavbu chodníkÛ a drobn˘ch stavebních úprav
v rámci dotace ze SFDI za cenu 755 423 Kã
s DPH.
II. Schvaluje
uzavﬁení smlouvy se spoleãností HIT Hofman
na v˘stavbu a opravu dopravního znaãení
komunikace II/105 v rámci dotace ze SFDI
za cenu 1 094 033,64 Kã s DPH, s podmínkou, Ïe budou pouÏity radarové znaãky od
spoleãnosti 3M.
III. Schvaluje
uzavﬁení smlouvy se spoleãností Dopravní
a inÏen˘rské projekty, spol. s r. o., na projekt
realizace technického ﬁe‰ení úpravy návsi
v Psárech za cenu 89 012 Kã s DPH.
IV. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 183/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Rozhodlo
o odpisu pohledávky ve v˘‰i 57 228 Kã na
základû usnesení Policie âR ãj. ORPZ1367/JI-Tâ-2005.
USNESENÍ ã. 184/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadeﬁábka o postupu
oprav v Z·.
USNESENÍ ã. 185/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadeﬁábka o cenov˘ch nabídkách na plynové topení pro objekt
ãp. 3, D. Jirãany (b˘valá Jednota).
II. Povûﬁuje
místostarostu V. Kadeﬁábka zaji‰tûním dal‰í
nabídky.
III. Povûﬁuje
místostarostu V. Kadeﬁábka podpisem smlouvy s firmou, která pﬁedloÏí nejv˘hodnûj‰í
nabídku.
USNESENÍ ã. 186/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
proplacení faktur dle pﬁiloÏeného seznamu.
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USNESENÍ ã. 187/11-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu tajemnice L. Kubalo‰ové o zahájení
ﬁízení ve vûci zru‰ení trvalého pobytu J. Kostohryze v bytû ã. 4 v domû ãp. 148 na Sídli‰ti ·tûdﬁík na základû Usnesení Okresního soudu pro Prahu západ ãj. 1Nc2112/2002-9.
místostarosta
starosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
Ing. Jiﬁí Janata
místostarosta
Mgr. Jan Vrba
„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné ﬁadû od poãátku roku. ZveﬁejÀované
usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení
pﬁimûﬁenosti rozsahu zveﬁejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ.“
Usnesení ã. 12-2005
ze zasedání zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 19. záﬁí 2005 v 18:00 hodin
na Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44
Psáry
USNESENÍ ã. 188/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/1 s Oldﬁichem
Chamlarem a Olgou Dudaﬁovou, Sídl. ·tûdﬁík 151, Psáry, za cenu 126 726 Kã.
2. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/11 s manÏeli Rau‰erov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 150, Psáry, za cenu
158 276 Kã.
3. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové jednotky ã. 148/17 s manÏeli
Tup˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 148, Psáry, za cenu
149 582 Kã.
4. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/5 s manÏeli Neubergov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 153, Psáry, za cenu
127 093 Kã.
5. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/12 s manÏeli PadePROSINEC 2005
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vûtov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 153, Psáry, za cenu
126 236 Kã.
6. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/6 s manÏeli Malíkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 153, Psáry, za cenu
153 726 Kã.
7. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/7 s manÏeli Vondrov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 152, Psáry, za cenu
216 820 Kã.
8. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/5 s manÏeli Vondráãkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 152, Psáry, za cenu
135 105 Kã.
II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 189/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
úpravu ãíslo 5 rozpoãtu obce na rok 2005.
II. Schvaluje
pﬁíspûvek na provoz Z· a M· Psáry ve v˘‰i
170 000 Kã jako zálohu na provozní v˘daje
na leto‰ní rok.
III. Povûﬁuje
starostu J. Janatu ve spolupráci s finanãním
v˘borem k vypracování pﬁílohy pﬁedávacího
protokolu shrnující nakládání s obecními prostﬁedky k datu pﬁedání funkce ﬁeditelky Z·
a M· Psáry, tj. k 31. 7. 2005, a ke koneãnému dojednání finanãních prostﬁedkÛ poskytnut˘ch obcí na provoz ‰koly do konce roku
2005.
IV. Schvaluje
v˘‰i pﬁíspûvku SDH Psáry ve v˘‰i 30 000 Kã
na technické vybavení.
USNESENÍ ã. 190/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
termín pro pﬁedání dokladÛ k jednotliv˘m
domÛm, pﬁevedení smluv s VHS Bene‰ov
a STE a provedení vyúãtování v domech ãp.
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 na jednotlivá Spoleãenství vlastníkÛ k 31. 12. 2005.
II. Povûﬁuje
bytovou komisi zaji‰tûním podkladÛ pro pﬁedání.
PROSINEC 2005

USNESENÍ ã. 191/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Geometrick˘ plán ã. 925-06824/2005
odsouhlasen˘ Katastrálním úﬁadem dne 2. 8.
2005 pod ã. 1783/2005 na dûlení pozemku
parc. ã. 40 k. ú. Psáry (Faraga).
II. Povûﬁuje
V. Kadeﬁábka pﬁípravou kupní smlouvy na
nov˘ pozemek 40/3 k. ú. Psáry o v˘mûﬁe
495 m2 za dohodnutou cenu 450 Kã/m2.
USNESENÍ ã. 192/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavﬁení smlouvy o dílo s firmou HIT Hofman
na dodávku silniãního signalizaãního znaãení (semafor) na pﬁechod u kostela v Dolních
Jirãanech za cenu 151 588,00 Kã.
II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 193/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
odmûnu paní J. Valá‰kové ve v˘‰i 9000 Kã
a L. Kubalo‰ové ve v˘‰i 9000 Kã za pﬁípravu
a kontrolu podkladÛ pro privatizaci bytov˘ch
jednotek na Sídli‰ti ·tûdﬁík, odmûnu J. Alferyové ve v˘‰i 5000 Kã za v˘borné v˘sledky
dílãí kontroly hospodaﬁení obce 2005 provedené kontrolorkami z Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje.
I. Schvaluje
odmûnu pracovníkÛm obecního úﬁadu:
Jan Krãil ãástku 5000 za organizaci rekonstrukce Z· nad rámec pracovních povinností.
Václav Tup˘ ãástku 1500 Kã za rekonstrukci
Z· nad rámec pracovních povinností.
Karel Rubá‰ st. ãástku 3500 Kã za rekonstrukci Z· nad rámec pracovních povinností.
Karel Rubá‰ ml. ãástku 4000 Kã za rekonstrukci Z· nad rámec pracovních povinností.
Vlastimil Mlejnek ãástku 3000 Kã za rekonstrukci Z· nad rámec pracovních povinností.
Pavel Dvoﬁáãek ãástku 3000 Kã za rekonstrukci Z· nad rámec pracovních povinností.
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USNESENÍ ã. 194/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
informaci J. Podlahy a J. Krejãího o jednání
s IDS, ¤SD a Pragoprojektem o projektové
dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu komunikace 512. ZároveÀ konstatuje
uspokojení nad dojednan˘mi podmínkami ve
vûcech: protihlukov˘ch opatﬁení formou
ochrann˘ch valÛ, doplnûní cyklostezek
a vypu‰tûní ve‰ker˘ch propojovacích prvkÛ
s uvaÏovanou dálnicí D3. Naopak nesouhlasí s neﬁe‰ením úseku komunikace II/105 mezi
pﬁeloÏkou této komunikace a kﬁiÏovatkou
s ulicí Cihláﬁskou.
II. Povûﬁuje
J. Krejãího a J. Podlahu vypracováním nesouhlasného stanoviska obce z dÛvodu nevyﬁe‰ení úseku komunikace II/105 mezi pﬁeloÏkou této komunikace a kﬁiÏovatkou s ulicí
Cihláﬁskou.
USNESENÍ ã. 195/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Povûﬁuje
starostu J. Janatu dojednáním podmínek pro
mimosoudní vyrovnání s T. Körblem ve vûci
v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí u jeho pozemku
tak, aby byly zaji‰tûny rovné podmínky
s ostatními stavebníky v lokalitû.
USNESENÍ ã. 196/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
proplacení faktur dle pﬁiloÏeného seznamu.
USNESENÍ ã. 197/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadeﬁábka o v˘sledku dílãí kontroly hospodaﬁení obce v roce
2005.
USNESENÍ ã. 198/12-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
uzavﬁení smlouvy o dílo se spoleãností Strabag na vybudování chodníku v ulici Pod
Vápenkou za cenu 288 889 Kã vãetnû DPH.
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II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
místostarosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek

zastupitel
Ing. Jakub Krejãí

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné ﬁadû od poãátku roku. ZveﬁejÀované
usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení
pﬁimûﬁenosti rozsahu zveﬁejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ.“
Usnesení ã. 13-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 3. ﬁíjna 2005 v 18:00 hodin
na Obecním úﬁadu, PraÏská 137, 252 44
Psáry
USNESENÍ ã. 199/13-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uãinûné nabídky na koupi bytové jednotky
ã. 148/4 na Sídli‰ti ·tûdﬁík v následujícím
poﬁadí:
ManÏelé Vesel˘ch – nabídnutá cena: 1 111
tisíc Kã (nabídka ã. 4.)
M. Fi‰er – nabídnutá cena: 951 712 Kã
(nabídka ã. 3)
Bc. R. Henn – nabídnutá cena: 911 000 Kã
(nabídka ã. 5)
M. Lorenzová – nabídnutá cena: 857 000 Kã
(nabídka ã. 1)
manÏelé Petrá‰ovi – nabídnutá cena:
650 000 Kã (nabídka ã. 2)
L. Vránová – nabídnutá cena: 630 000 Kã
(nabídka ã. 6)
II. Schvaluje
prodej bytové jednotky ã. 148/4 na Sídli‰ti
·tûdﬁík ãp. 148 manÏelÛm Ing. Marcele Veselé a Ing. Eduardovi Veselému za cenu
1 111 000 Kã za podmínky, Ïe byla v pﬁedepsaném termínu sloÏena ãástka 50 000 na
úãet obce.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o pﬁevodu bytové jednotky dle
návrhu AK Uhlíﬁ, Homola.
PROSINEC 2005
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IV. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem smlouvy za cenu
1 111 000 Kã ve schváleném a zveﬁejnûném
znûní.
místostarosta
starosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
Ing. Jiﬁí Janata
místostarosta
Mgr. Jan Vrba
„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné ﬁadû od poãátku roku. ZveﬁejÀované
usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení
pﬁimûﬁenosti rozsahu zveﬁejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ.“

USNESENÍ ã. 201/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
zámûr úpravy komunikace a vybudování svodÛ de‰Èov˘ch vod na Sídli‰ti ·tûdﬁík, aby bylo
zamezeno vlhnutí domÛ, zejména ãp. 149
a 150, a provûﬁit moÏnost nápravy u ãp. 151.
II. Povûﬁuje
V. Kadeﬁábka a V. Nováka zaji‰tûním nabídky na provedení tûchto prací a povûﬁuje
V. Kadeﬁábka podpisem smlouvy.

Usnesení ã. 14-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 17. ﬁíjna 2005 v 18:00
hodin na Obecním úﬁadu, PraÏská 137,
252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 202/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
umístûní dopravních znaãek omezujících
vjezd vozidel nad 3,5 t dle OZV ã. 7/2005
do ulic Na Vápence, Ve StráÏi a Luãní.
II. Schvaluje
zámûr zadat studii dopravního ﬁe‰ení a znaãení v lokalitû „Vápenka“.
III. Povûﬁuje
Obecní úﬁad zadáním studie odborné firmû.

USNESENÍ ã. 200/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
úpravu znûní zﬁizovací listiny Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Psáry, okr. Praha-západ,
formou jejího 1. dodatku.
II. Schvaluje
zﬁízení ‰kolské rady a stanovuje poãet ãlenÛ
na 6. Za obec Psáry budou ãleny starosta
ing. J. Janata a pﬁedseda ‰kolského v˘boru
PhDr. B. Taláb.
III. Schvaluje
nav˘‰ení pﬁípûvku na provoz Základní
a Mateﬁské ‰koly Psáry ve v˘‰i 421 000 Kã
z dÛvodu nárokÛ na její provoz dohodnut˘
jednáním mezi pﬁedstaviteli obce a ‰koly.
IV. Souhlasí
se zámûrem ﬁeditelky Mgr. TrÛblové podat
grantovou pﬁihlá‰ku ke Krajskému úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje na zﬁízení víceúãelového
‰kolního hﬁi‰tû v areálu Z· s celkov˘mi náklady 1,6–2,0 mil. Kã a pﬁislibuje v pﬁípadû
úspû‰né Ïádosti finanãní podporu projektu ve
v˘‰i 20 % z celkov˘ch nákladÛ aÏ do v˘‰e
400 000 Kã.

USNESENÍ ã. 203/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
souhlas Finanãního úﬁadu pro Prahu-západ
s prodejem pozemkÛ parc. ã. 697/1 o v˘mûﬁe 980 m2, parc. ã. 697/3 o v˘mûﬁe 291 m2,
parc. ã. 706/2 o v˘mûﬁe 208 m2 k. ú. Dolní
Jirãany a parc. ã. 581/9 o v˘mûﬁe 302 m2,
parc. ã. 621/19 o v˘mûﬁe 65 m2 a st. p. 829
o v˘mûﬁe 230m2 k. ú. Dolní Jirãany, které
nebyly v soupisu pozemkÛ jiÏ dﬁíve odsouhlasen˘ch.
II. Povûﬁuje
Obecní úﬁad pﬁevodem finanãních prostﬁedkÛ získan˘ch prodejem pozemkÛ parc.
ã. 697/1 o v˘mûﬁe 980 m2, parc. ã. 697/3
o v˘mûﬁe 291m2, parc. ã. 706/2 o v˘mûﬁe
208 m2 k. ú. Dolní Jirãany, a podáním
Ïádosti Finanãnímu úﬁadu pro Prahu-západ
o zru‰ení zákonného zástavního práva
k tûmto pozemkÛm. Dále obecní úﬁad povûﬁuje pﬁípravou zámûru na prodej pozemku
parc. ã. 581/9 o v˘mûﬁe 302 m2, parc.
ã. 621/19 o v˘mûﬁe 65 m2 a st. p. 829
o v˘mûﬁe 230 m2 k. ú. Dolní Jirãany.
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USNESENÍ ã. 204/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Povûﬁuje
J. Vrbu dojednáním podmínek dodatku ke
smlouvû se spoleãností Staving na finanãní
pﬁíspûvek na vybudování pﬁístupu do ulice
Javorová a ve spolupráci s OÚ informování
obyvatel ulice Javorová o podmínkách tohoto dodatku a o nutnosti promítnout v˘sledky
tûchto jednání do smlouvy mezi obcí a obyvateli ulice Javorová.
USNESENÍ ã. 205/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s doplnûním dûtského hﬁi‰tû na Sídli‰ti ·tûdﬁík o skluzavku.
II. Povûﬁuje
V. Kadeﬁábka zaji‰tûním nákupu a instalace
skluzavky na jaﬁe roku 2006.
USNESENÍ ã. 206/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu V. Kadeﬁábka o vyﬁazení multikáry
SPZ PZA 72-86 z registru evidence vozidel.
USNESENÍ ã. 207/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s ﬁe‰ením havarijního stavu vody v ulici Pod
Skalou za cenu 191 900 Kã bez DPH.
USNESENÍ ã. 208/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se zámûrem uzavﬁít smlouvu na prodej
pozemku parc. ã. 566/6 a 583/13 k. ú. Psáry s vûcn˘m bﬁemenem na prÛchod (prÛjezd).
II. Povûﬁuje
V. Kadeﬁábka pﬁípravou zámûru a kupní
smlouvy.
USNESENÍ ã. 209/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
finanãní dotaci pro knihovnu ve v˘‰i 20 000
Kã.
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USNESENÍ ã. 210/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.151/8 s Jaroslavem ·ebkem, Sídl. ·tûdﬁík 151, Psáry, za cenu
126 524 Kã,
2/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky 148/12 s manÏeli Îemliãkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 148, Psáry, za cenu
177 122 Kã,
3/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/10 s Petrou a Pavlou
Patkov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 154, Psáry, za cenu
154 093 Kã,
4/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/5 s manÏeli âechov˘mi,
Sídl. ·tûdﬁík 151, Psáry, za cenu 126 870 Kã,
5/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.151/11 s Romanem Kostíkem, Sídl.·tûdﬁík 151, Psáry, a ZdeÀkou Novotnou, Ondﬁejovská 130, Struhaﬁov za cenu
327 066 Kã,
6/ uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/7 s Ludmilou Hlavatou, Sídl. ·tûdﬁík 150, Psáry, za cenu
182 477 Kã.
II. Povûﬁuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 211/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
vznik Spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek (SVJ) v domû ã. p. 148 a zámûr konání
ustavující schÛze.
II. Povûﬁuje
pﬁedsedu bytového v˘boru V. Nováka zastupováním obce ve v˘boru tohoto Spoleãenství
a starostu J. Janatu dojednáním termínu ustavující schÛze za pﬁítomnosti notáﬁe.
USNESENÍ ã. 212/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
stíÏnost pana Filípka na omezení pﬁístupu
k chatám v ulici Pra‰ná v dÛsledku oplocení
pozemku a jeho Ïádost o v˘stavbu cesty na
obecním pozemku.
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II. Povûﬁuje
Obecní úﬁad zasláním dopisu SÚ Jesenice
s negativním stanoviskem obce k zam˘‰lené
v˘stavbû plotu, kter˘ by omezil pﬁístup k chatám v ulici Pra‰ná.
III. Neschvaluje
uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ z rozpoãtu
obce na v˘stavbu cesty v lokalitû ul. Pra‰ná
na obecním pozemku.
USNESENÍ ã. 213/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
návrh mandátní smlouvy o poskytování právní
pomoci mezi obcí Psáry a AK Uhlíﬁ, Homola
za podmínek pau‰ální platby 10 000 Kã +
DPH /10 hodin a kaÏdá dal‰í hodina za
1200 + DPH a za podmínky mûsíãní v˘povûdní lhÛty.
II. Povûﬁuje
starostu Jiﬁího Janatu podpisem mandátní
smlouvy.

USNESENÍ ã. 214/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dopisu adresovaného ¤SD ve vûci stanoviska obce k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Silniãní okruh kolem Prahy,
stavba 512 D l - Jesenice-Vestec“.
USNESENÍ ã. 215/14-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
soupis faktur k proplacení.
místostarosta
starosta
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
Ing. Jiﬁí Janata
místostarosta
Mgr. Jan Vrba
„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
ﬁadû od poãátku roku. ZveﬁejÀované usnesení
je upraveno z dÛvodu dodrÏení pﬁimûﬁenosti
rozsahu zveﬁejÀovan˘ch osobních údajÛ dle
Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“

Podûkování
Pan Miroslav Paﬁík daroval obci 10 000 Kã a penûÏit˘ dar poskytl i minul˘ rok. Obec mu za opakovan˘ sponzorsk˘ dar dûkuje.

Nebezpeãné esíãko pﬁed vjezdem do Dolních Jirãan se narovná
Obci se po opakovan˘ch jednáních k územnímu ﬁízení stavby 512 PraÏského silniãního okruhu
podaﬁilo prosadit narovnání nebezpeãného úseku na silnici II/105 od Jesenice tûsnû pﬁed vjezdem
do obce. PÛvodnû mûla modernizovaná silniãní pﬁeloÏka konãit asi pÛl kilometru pﬁed obcí, nakonec ¤SD ustoupilo ultimativním poÏadavkÛm obce k jejímu souhlasnému stanovisku. JiÏ dﬁíve byly
ze strany ¤SD akceptovány poÏadavky obce na ochranné valy u dálniãního okruhu smûrem k obci,
zbudování cyklostezky od Jesenice podél pﬁeloÏky silnice II/105 a zru‰ení budování ve‰ker˘ch propojovacích prvkÛ z okruhu na plánované vyústûní dálnice D3 u Jesenice. BohuÏel k narovnání silnice dojde aÏ pﬁi stavbû okruhu, tedy v roce 2010 a moÏná i pozdûji.

Obec podala projekt na cyklostezky
Na konci listopadu podala obec projekt, v nûmÏ se uchází o podporu ze Strukturálních fondÛ EU
na vybudování sítû cyklotras a cyklostezek v okolí obce. Projekt podává spolu s Vestcem a v pﬁípadû úspû‰né aplikace by do dvou let vzniklo cyklistické propojení Psár s Prahou aÏ k metru. Jeho
souãástí by byl i tﬁíkilometrov˘ úsek cyklostezek procházející celou na‰í obcí od Horních Jirãan aÏ
za Ústav sociální péãe v Psárech k údolí Záhoﬁanského potoka. Cyklostezky mají b˘t na území
obce vût‰inou kombinovány s chodníky a v Dolních Jirãanech i s místní komunikací. Samozﬁejmû se dÛslednû vyhnou hlavní silnici II/105 na Jílové.
PROSINEC 2005
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Ze zápisníku místostarosty
Drobné opravy a akce OÚ Psáry v období od 26. 7. 2005 do 10. 11. 2005
1. Dokonãení fasády na Základní ‰kole v Dolních Jirãanech – pro závady do stávající doby nepﬁevzata.
2. Dokonãení nátûrÛ oken, vrat, plotu v Základní ‰kole v Dolních Jirãanech.
3. Dokonãeny v‰echny opravy ve vnitﬁních prostorách Základní ‰koly v Dolních Jirãanech.
4. Pokraãování ve zhotovení chodníkÛ v ulici Jílovská.
5. Oprava místních komunikací v chataﬁské oblasti Mord˘ﬁka.
6. Oprava místních komunikací v chataﬁské oblasti v ulici
Úvozová, provedeno chataﬁi za finanãního pﬁispûní obce Psáry.
7. Oprava místních komunikací v chataﬁské oblasti nad Kukelákem.
8. Oprava místních komunikací v ulici Na V˘sluní.
9. Oprava místních komunikací v ulici Houbová.
10. Celková oprava ãekárny a kadeﬁnictví ve Psárech (stﬁecha, fasáda, nátûry oken a v˘mûna dveﬁí).
11. Utûsnûní poklopÛ spla‰kové kanalizace.
12. Umístûní nové cedule „Zákaz skládky“ na konec ulice K Lesu.
13. Nátûr kovové mﬁíÏe a oprava oplocení pﬁed domem ã. 13 v Dolních Jirãanech.
14. Umístûní nov˘ch stojanÛ na psí exkrementy – námûstí Dolní Jirãany, v ulici Nad NádrÏkou –
Psáry.
15. Proãi‰tûní Záhoﬁanského potoka ve ·tûdﬁíku, zhotovení nového mÛstku pﬁes tento potok.
16. Oprava a doplnûní ÏlabÛ de‰Èové kanalizace v ulici Na Vápence.
17. PoraÏen uschl˘ strom na Sídli‰ti ·tûdﬁík.
18. Opûtovné zabetonování zábradlí poniãeného vandaly u zastávky autobusÛ v Dolních Jirãanech.
19. Seãení trávy na hﬁbitovech Dolní Jirãany, Psáry, v prostorách Z· a M· Psáry a ostatních veﬁejn˘ch prostranstvích.
20. Pravideln˘ úklid ãekáren na autobus a veﬁejn˘ch prostranství.
21. Oprava vpustû v ulici Jílovská, Na Vápence.
22. Oprava komunikace v ulici Horní.
23. Realizace vodovodního ﬁadu v ulici Pod Skalou.
24. Oprava komunikace v ulici SportovcÛ.
25. Vyãi‰tûní strouhy v ulici SportovcÛ a Slepá.
26. Zhotovení chodníku u NádrÏky Psáry.
27. Zahájení v˘stavby chodníku v ulici Pod Vápenkou.
28. Zahájení v˘stavby najíÏdûcí rampy pro tûlesnû postiÏené a koãárky s dûtmi pﬁed OÚ Psáry.
29. Zahájení dopravních úprav na komunikaci II/105 – zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provozu.
30. Oprava pﬁístﬁe‰ku u OÚ Psáry.
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
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Reakce na
ãlánek
V záﬁijovém ãísle Psárského zpravodaje v ãlánku
„Rekonstrukce kostela Dolní Jirãany“ informoval
zastupitel obce a pﬁedseda KDU-âSL MO Psáry Václav Novák o prÛbûhu jím organizované v˘znamné
akce. Tu jistû zaregistroval a ocenil kaÏd˘ soudn˘ ãlovûk, aÈ uÏ v obci bydlí, ãi jí jen projíÏdí, aÈ uÏ je vûﬁící, ãi ateista. V ãlánku jsou v‰ak i tvrzení o dal‰ích
akcích, která zkreslují souslednost dÛleÏit˘ch událostí posledních tﬁí let v obci a vyznívají trochu jako
skrytá reklama jeho firmy Novera i strany. Soudím tak
z dotazÛ a poznámek znám˘ch a obãanÛ, kter˘ch bylo
víc neÏ obvykle. Myslím v‰ak, Ïe ne‰lo o úmysln˘
posun, n˘brÏ jen o formulaãní nepﬁesnosti a neúplnou
povûdomost autora o v‰ech jednáních té doby.
Asi nejvíce mû dostaly vûty: „Jedním z úkolÛ
KDU-âSL MO Psáry ve spolupráci s obcí Psáry bylo
její oddluÏení, a to ve znaãné v˘‰i. V tomto projektu
byla zahrnuta napﬁíklad rovnûÏ investice do vodojemu v Psárech Na Vápence.“
Na oddluÏení obce se letech 2002–2004 podílela
odhadem více jak desítka osob z ﬁad zastupitelÛ, ãlenÛ v˘borÛ (zejména finanãního, jehoÏ jsem byl pﬁedsedou) i lidé stojící mimo v˘bory. Cítím proto jako
velmi netaktní a zavádûjící i nepochopitelnû naivní
tato jednání oznaãit jako „KDU ve spolupráci s obcí“.
Je to netaktní hlavnû vÛãi ústﬁední osobû celého
vyjednávacího martyria, tehdej‰ímu starostovi Krejãímu. Nepochopitelné uÏ jen proto, Ïe novû nastupující
starosta Ïehlil prÛ‰vihy, které za dvanáct let navr‰ili
právû spolukandidáti pana Nováka jako b˘valí zastupitelé. A je to tím víc zavádûjící, Ïe MO KDU–âSL
v dobû klíãov˘ch jednání v roce 2003 neexistovala.
Vznikla aÏ v dubnu 2004 (viz Psársk˘ zpravodaj
6/2004), tﬁi mûsíce po rozhodnutí ministra financí
o prominutí dluhÛ obce ve v˘‰i pﬁes 60 mil. Kã!
Pﬁitom právû k prominutí dluhÛ Ministerstvem
financí âR se vázala jedna z podmínek vze‰lá
z prvotních jednání na pﬁelomu let 2002/3, totiÏ poÏadavek realizovat vodojem Na Vápence. Na ten sice
dostala obec v roce 1997 státní dotaci od Ministerstva
zemûdûlství âR, av‰ak tehdej‰í zastupitelstvo ji prohospodaﬁilo. Nov˘ starosta Jakub Krejãí proto uÏ na
poãátku roku 2003 hledal zdroje pro tuto akci a tehdy také dostal prvotní pﬁíslib podpory od budoucího
sponzora. Pﬁíprava projektu i veﬁejné soutûÏe sice
posunula realizaci do roku následujícího, nicménû
v dobû vzniku MO KDU-âSL byl jiÏ projekt dávno
hotov, vyﬁízeno stavební povolení a probûhlo v˘bûroPROSINEC 2005

vé ﬁízení. A zhruba v téÏe dobû jsem za obec s vítûznou firmou Novera podepisoval smlouvu o v˘stavbû
vodojemu. TûÏko si tak mohla vznikající místní organizace dávat za cíl projekt v˘stavby vodojemu. A uÏ
vÛbec se KDU-âSL ani firma Novera investiãnû
nepodílely na v˘stavbû vodojemu. Investorem byla
Obec Psáry, ta hradila 8 mil. Kã, z toho 5 mil. Kã ze
sponzorského daru Nadace Nadûje tﬁetího tisíciletí.
Po vzniku MO KDU-âSL obci zb˘valo narovnat
vztahy se SFÎP, odkud pocházely dotace na plynofikaci a kanalizaci z let 1994 a 1995 (bez vztahu
k vodojemu). Série jednání v roce 2004/5 se za obec
aktivnû úãastnil i pan Novák, tehdy jiÏ ãlen KDUâSL. Bylo to vÛbec poprvé, kdy za obec ve vûci oddluÏení jednal zastupitel vze‰l˘ z kandidátky SNK Psáry, Dolní Jirãany. Ale ne‰lo o „KDU ve spolupráci
s obcí“. V jednání jsme v‰ichni zastupovali obec, hru
na strany si nechme na druhou pÛlku pﬁí‰tího roku.
UÏiteãnost a úãinnost úãasti pana zastupitele Nováka
v tûchto jednáních plnû uznávám. A uznávám
i v˘znam jednání. Tento nevyﬁe‰en˘ vztah sice neohroÏoval obec aÏ tak exekucí jejího majetku, av‰ak
bez doﬁe‰ení by nemohla b˘t kvÛli zástavám zahájena
privatizace bytov˘ch jednotek na Sídli‰ti ·tûdﬁík.
Bylo by v‰ak dobré opût nezapomínat i na zásluhy
ostatních vyjednávaãÛ za obec i lidí na úﬁadu, kteﬁí
kompletovali a obhajovali závûreãnou zprávu z deset
let star˘ch akcí. O tom, Ïe to nebyl triviální úkol,
svûdãí nejlépe to, Ïe obcí najat˘ ãlovûk, Ïivící se zpracováním tûchto zpráv, nám po první náv‰tûvû na obci
utekl a prohlásil, Ïe tohle dohromady nikdo nedá!
Pﬁes v‰echny v˘‰e sepsané konkrétní v˘hrady si
váÏím ãinnosti pana Nováka jako platného zastupitele obce i jako pﬁedsedy agilní MO KDU-âSL. Nelze
pﬁehlédnout ãetné spoleãenské akce jimi organizované. Aktivních lidí je stále ménû, a není proto aÏ tak
podstatné, z jakého spolku ãi strany jsou, zda v obci
Ïijí padesát let, nebo padesát t˘dnÛ. Jako obyvatel
obce jsem panu Novákovi vdûãen hlavnû za to, Ïe
na‰el odhodlání, sehnal prostﬁedky a zorganizoval
rekonstrukci dominanty celé obce, kostela v Dolních
Jirãanech, a dûkuji mu za to. Jsem zcela vyveden
z míry, kdyÏ sly‰ím (nebo na internetu ãtu) poznámky typu „kdyby rad‰i ty peníze dali nûkam jinam“.
Cením si kohokoliv, kdo koná ve prospûch obce, jejího vzhledu, pozvedá její úroveÀ, aÈ jde o jednotlivce,
nebo o spolky a strany. Proto vnímám MO KDUâSL jako spolupracujícího partnera, prospívajícího
obci. Tato staÈ je pouze a jen reakcí na nesprávná tvrzení konkrétního ãlánku, nesmí b˘t vnímána jako
obecn˘ odsudek protivníka, tak tomu není. Neb˘t
tûch ne‰Èastn˘ch formulací, nepﬁipomínal bych tu
pﬁekonanou historii. Dnes povaÏuji v‰echny zastupitele obce bez v˘jimky za jednolit˘ t˘m, kter˘ se spoleãnû zaslouÏil o pﬁekonání tûÏk˘ch chvil obce.
PSÁRSK¯
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Z na‰í ‰koly
Mnozí z vás jste byli na slavnostním zahájení ‰kolního roku
v psárské ‰kole nebo jste ãetli minulé ãíslo Zpravodaje a víte, Ïe tento ‰kolní rok je ve znamení velk˘ch a zásadních zmûn a je poãátkem
nové éry základní i mateﬁské ‰koly. Ale nejen my, lidé, vidíme tyto
zmûny. Ve ‰kole jsou s námi i jiné bytosti. Nûkteré dûti uÏ o nich vûdí.
Napﬁíklad ná‰ skﬁítek ·kolníãek…
Jó, milí zlatí, já
jsem v této ‰kole uÏ od
L. P. 1693! Mám tu
svou komÛrku a ‰kolu
hlídám a chráním ve dne v noci. Chvíli se dívám ze
stﬁechy, chvíli jsem v kotelnû, pak nahlíÏím do tﬁíd
a ÏáãkÛm do se‰itÛ. To jsou vûci, co já se dozvím!
Po 300 letech jsem si ale letos vyrazil na Velk˘ rej
v‰ech skﬁítkÛ a lesních víl, a kdyÏ jsem se vrátil,
málem jsem to tu nepoznal! Zdálky vesele svítila
krásná Ïlutá fasáda, a to jsem je‰tû netu‰il, Ïe ani
uvnitﬁ nezÛstal kámen na kameni.
Pro zaãátek jsem to vzal hlavními dveﬁmi a první
pﬁekvapení na mû ãekalo hned na prahu! Usmívalo se
na mû sluníãko a rozesmáté dûti ﬁíkaly: „Jen si, skﬁítci, v‰imnûte, jak krásnû je na svûtû!“ Oóó, díky. Já si
zÛstanu v tom svém. Kdepak, chodit po sv˘ch, já si
rad‰i létám a mizím a zase se objevuji, kde se mi
zachce.
Zrovna, kdyÏ byl první ‰kolní den, sedím si tak na
stﬁe‰e a najednou koukám, Ïe se na dvoﬁe nûco
chystá. To mi bylo divné, protoÏe odpoledne tu bylo
vÏdycky prázdno. I hasiãi pﬁijeli, ale vÛbec nehoﬁelo.
No, pﬁedstavte si, Ïe tu byla slavnost! Malí prvÀáãkové a ‰kolkáãci dostávali ply‰áãky a je‰tû tam tanãily
nûjaké víly, které neznám (teda na na‰em reji urãitû
nebyly, tohle je‰tû musím zjistit), a taky se tam zpívalo. No to jsou vûci…
A tuhle jsem vidûl paní uãitelku, jak pûknû dûti
uãí, Ïe se mají pﬁezout do baãkorek, povûsit obleãení
na vû‰áãek v ‰atnû, a kdyÏ jdou na obûd, tak musí b˘t
ta‰ky pûknû srovnané na laviãkách. A nejde se, dokud
to není. Tak, tak. Já mám ãistotu a poﬁádek fakt rád.
Jednou jsem zakopl o KubÛv batoh na chodbû a mûl
jsem bouli na ãele asi deset let.
Do jídelny se chodím dívat rád, ty pampeli‰kovû
Ïluté talíﬁe a barevné ubrusy jsou krásné, a kdyÏ sly‰ím ﬁíkat dûti: „Bylo to moc dobré, dûkuji!“, jsem
py‰n˘, Ïe bydlím zrovna ve Sluníãkové ‰kole. Ale
sem nechodí jen dûti ze ‰koly, ale i ze ‰kolky a je‰tû
pﬁed‰koláãci od Lípy. Ty mám na starosti taky. Ráno
si s nimi vÏdycky hraju a potom pﬁi obûdû spokojenû sleduju, jak spoﬁádanû papají. AÏ se jim dûlají
boule za u‰ima.
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Je‰tû jsem vám nevyprávûl, co jsem objevil v 1.
tﬁídû! Normálnû tam vyrostl pﬁes prázdniny strom!
A sedí na nûm vrána. Jmenuje se Jiﬁina, ale jinak si
moc povídat nechce. Veãer je vÏdycky hroznû ulítaná, protoÏe dává kaÏdou pﬁestávku pozor na dûti, a to
je ‰rumec! Chvíli ﬁádí na Ïínûnce, chvíli se na dvoﬁe
houpou na provaze, chvíli se honí. No, dvû kﬁídla na
to nestaãí.
A ani odpoledne nemá klid. V jedné tﬁídû se dûti
uãí pískat na flétniãky, v jiné zase dûti ve sboru z plna
hrdla zpívají, v tûlocviãnû se cviãí taekwon-do, pak
aerobic, pak je tam zase baletní krouÏek (ale pr˘ tam
chodí i kluci tancovat hip-hop a break dance). TakÏe
veãer Jiﬁina usne a není s ní Ïádná legrace. A to máme
je‰tû ‰tûstí, Ïe nám tu na zaãátek a konec hodiny
nezvoní aÏ do veãera nûjaké automatické zvonûní.
Pﬁed ﬁeditelnou totiÏ visí mluvící zvon Peliá‰ a dûti se
dopoledne stﬁídají ve zvonûní. PokaÏdé Peliá‰ ﬁíká:
Bim bam bom,
Já jsem zvon
Honem volám Ïáãky
Star‰í i prvÀáãky!
A to já se ale taky nabûhám. To byste koukali, jak
se mi tady dopoledne poﬁád ty tﬁídy rozdûlují, aÏ tam
zbyde jen pár dûtí a nûco tam povídají cizí ﬁeãí. Pr˘
Hello, nevím, co to melou, ale kdyÏ se u toho dá zpívat a hrát, tak se mi to taky líbí. A nestûÏuju si, Ïe
jsem utahan˘, jak to v‰echno musím stihnout. JeÏko-
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vy voãi, tuhle na mû vybafla nûjaká maminka Hello
i veãer, pﬁedstavte si to! Já se tak lek‘, aÏ jsem si sed‘.
Pak jsem zjistil, Ïe jich je tam víc, dokonce i tatínkové tam byli. Asi vyvolávali duchy, ale proã tak divnû
mluvili, tomu jsem je‰tû nepﬁi‰el na kloub. MoÏná Ïe
se tajnû domlouvali, jak by se dostali do na‰í Kouzelné schránky. JenÏe tu my máme jen pro dûti! KdyÏ se
dûÈátko hodnû zlep‰í nebo udûlá nûjak˘ dobr˘ skutek
nebo se mu nûco opravdu povede, tak dostane z Kouzelné schránky pﬁekvapení. A to mÛÏe b˘t dokonce
kaÏd˘ t˘den! VÏdycky v pátek. Ale maminky mohou
dostat pﬁekvapení jen od tatínka, a tatínkové zase od
maminek. Jujda, co si takhle dûlat vÏdycky v pátek
pﬁekvapení, maminky a tatínkové, líbilo by se vám
to? Kouzelná schránka mÛÏe b˘t i doma…
Tuhle jsme koukali se Ïabkou Márinkou z na‰eho
‰kolního kabinetu, Ïe ke ‰kole pﬁijel autobus a dûti do
nûj po skupinkách nastupovaly a celé dopoledne
nûkam jezdily. No uznáte, Ïe jsme museli jít na
v˘zvûdy. Hupli jsme tajnû do autobusu a jeli s dûtmi...
Páni, tak takovou krásnou sportovní halu a takov˘ nádhern˘ bazén s delfínkem jsem je‰tû nevidûl.
Ani pﬁed 100 lety na Velké olympiádû v‰ech skﬁítkÛ.
A dûti sem jezdí uÏ od Joná‰e! Budeme jezdit vÏdycky v úter˘ a ve ãtvrtek s nimi. Delfínek nám bude
vyprávût, co se tam v‰echno dûje, a krásnû se povozíme po vodû – s dûtmi pr˘ urãitû uÏ od ledna – ale
p‰‰‰t – to je pﬁekvapení!
Ale rád jsem, Ïe mám novou Sluníãkovou ‰kolu
na starosti. Dali mi sem i Ïluté kytiãky. Takové ty
pûkné, co má víla Ernestínka taky na zahrádce. Ách
jo, kdepak té je konec. Té by se móóóc líbily. Îe bych

ji sem pozval na náv‰tûvu? To si musím rozmyslet.
Seznámil bych ji s na‰í bílou paní. Vy jste ji je‰tû
nevidûli? To tu je‰tû nebylo! Hradní bílé paní stra‰í,
ale ta na‰e je patronkou dobrého vychování.
No, bylo to pﬁíjemné si s vámi vyprávût, ale uÏ
jsem unaven˘. Jdu si do své komÛrky zdﬁímnout.
KdyÏ budete chtít, zas vám nûkdy nûco povyprávím…
Vá‰ skﬁítek
·KOLNÍâEK

Co jsme si uÏili v listopadu
G Co uÏ umíme? – pﬁedstavení prvÀáãkÛ pro rodiãe
G O veselou notiãku skﬁítka ·kolníãka – celo‰kolní
pûvecká soutûÏ – M·, Z·
G Drakiáda – M·, Z·
G Velká rodinná soutûÏ o nejkrásnûj‰ího ãerta,
Mikulá‰e, andûla a JeÏí‰ka – M·, Z·

ZÁJMOVÉ KROUÎKY SLUNÍâKOVÉ ·KOLY PRO DùTI
pondûlí
taneãní krouÏek – aerobik
úter˘
angliãtina pro pﬁed‰koláky
stﬁeda
taekwon-do
stﬁeda
flétna

Mgr. D. Vydrová
RNDr. H. Svûtlíková
M. Zámeãník
M. BûÈáková

ãtvrtek
ãtvrtek

angliãtina pro pﬁed‰koláky
pop-balet

RNDr. H. Svûtlíková
M. Veselá

ãtvrtek

veselé zpívání, nepovinn˘ pﬁedmût

Mgr. J. Jiráková

14.00–15.00
09.00–09.30
13.15–15.15
14.00–14.30
14.30–15.15
15.15–16.00
07.45–08.15
13.30–14.30
14.30–15.30
13.45–14.30
14.30–15.30

ZÁJMOVÉ KROUÎKY SLUNÍâKOVÉ ·KOLY PRO DOSPùLÉ
pondûlí
nûmeck˘ jazyk
M. BûÈáková
pondûlí
stepaerobik
Mgr. D. Vydrová
úter˘
angliãtina – zaãáteãníci
Mgr. M. Kriegsmanová
ãtvrtek
angliãtina pro pokroãilé
Mgr. M. Kriegsmanová
ãtvrtek
cviãení s míãi
A. Nováková

19.00–20.30
19.00–20.30
18.30–20.00
19.45–21.15
19.00–20.30

Pﬁipravujeme: krouÏek „kﬁesÈanství a svût kolem nás“ a od ledna 2006 nepovinn˘ pﬁedmût „malí v˘tvarníci“.
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Z OBCE
Na co se tû‰íme v prosinci
G Vyhlá‰ení v˘sledkÛ velké rodinné soutûÏe o nejkrásnûj‰ího ãerta, Mikulá‰e, andûla a JeÏí‰ka,
G jestlipak nám Mikulá‰ nûco nadûlí? – M·, Z·,
G tﬁídní vánoãní besídky – M·, Z·
G M· - 14.12. od 16 hod. tﬁída Sluníãek a Sluneãnic, 15.12. od 16 hod. tﬁída Mot˘lkÛ (v hlavní
budovû M·),
G Z· – 13. 12. od 16 hod. 2. + 3. tﬁída, od 17 hod.
4. tﬁída, 21. 12. od 16 hod. 1. + 5. tﬁída
G Vánoãní zpívání dûtí z mateﬁské, základní a speciální ‰koly v novû otevﬁeném kostele sv. Václava v Dolních Jirãanech 19. 12. v 18.30 hod.
G a hlavnû na prázdniny od 23.12. do 2.1. 2006 POZOR!!! do ‰koly jdeme aÏ v úter˘ 3. ledna.
VáÏení a milí ãtenáﬁi,
dovolte mi, abych Vám za v‰echny malé a velké
z na‰í Sluníãkové ‰koly a ‰koliãky popﬁála pohádkové vánoãní svátky, spoustu radosti a dobré nálady.
A v novém roce 2006 pak hodnû zdraví a jen samá
pﬁíjemná pﬁekvapení.
Mgr. Milena TrÛblová
ﬁeditelka ‰koly

Dûti a zamûstnanci základní a mateﬁské ‰koly
DùKUJÍ v‰em jmenovan˘m za dary, dárky a dáreãky. Udûlali jste nám opravdu velikánskou radost!
Na‰i dárci: ManÏelé Bradáãovi, manÏelé Fluskovi,
manÏelé Gazdovi, manÏelé Herákovi, manÏelé Hradilovi, manÏelé Hubiãkovi, manÏelé Jedliãkovi, manÏelé
Kalvodovi, manÏelé Campillosovi, manÏelé Kolenatí,
manÏelé Moravcovi, manÏelé RoÏkovi, manÏelé Schejbalovi, manÏelé Skﬁivanovi, manÏelé SofroÀovi, manÏelé ·ebkovi, manÏelé Sochorovi, manÏelé ·ormovi, manÏelé ·tumfovi, manÏelé Vaverkovi, pan Petr Nosek,
KDU-âSL Psáry, Hewlett-Packard, s. r. o., Horák - Pinter, s. r. o. - zahradnictví Staving Olomouc, s. r. o., Tondach âeská republika, s. r. o.
Dále dûkujeme ing. J. âihákovi za pûkné a veselé
internetové stránky na‰í ‰koly a dr. L. Adámkovi za
umoÏnûní prima hodin tûlocviku.
Na‰e podûkování patﬁí také obci Psáry, panu starostovi i v‰em ostatním, kteﬁí nám pomáhali, aby na‰e ‰kola byla tak pûkná, jako je teì.

Vánoční poděkování spolupracovníkům obce
Naposledy Vám přeje toto zastupitelstvo obce
krásné prožití svátků vánočních i šťastný vstup
do příštího roku. Čas totiž ubíhá velmi rychle
a příští vánoční přání 2006 očekávejte již od
zastupitelstva nového. Po pravdě řečeno, čtyřleté
období je dlouhé až až, ubývají nám síly a opouští
nás opět další člen. Pro pracovní vytížení odchází
ing. Jiří Tesař (kandidoval za SNK Psáry, Dolní Jirčany) a vedl výbor kontrolní. Nahradí ho další
z téže kandidátky, ing. Ivo Vondráček, již pracuje
v kontrolním výboru. Další rezignací z důvodu pracovního vytížení, tentokrát jen z funkce, nikoliv ze
zastupitelstva úplně, je odstoupení místostarosty Mgr. Jana Vrby (kandidátka Čistá obec). Ve
funkci ho nahradí Jana Valášková (Čistá obec),
dosavadní předsedkyně finančního výboru. Jan
Vrba ji v této funkci vystřídá.
Sečteno, za tři roky od voleb odstoupili tři
zastupitelé úplně (Balouš, Zvolský, Tesař), dvakrát došlo k rezignaci na funkci starosty (Krejčí)
či místostarosty (Vrba). Pět změn znamená skoro poloviční obměnu postů, kdoví, zda se do konce
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volebního období přes tu půlku nedostaneme.
Porovnáte-li to se sněmovnou či senátem, kde
neodchází nikdo, dokud neumírá, je to snad nejpádnější sdělení, že práce v obecním zastupitelstvu není žádný med a neplynou z ní žádné
závratné výhody. Zejména v našem uspořádání
bez rady obce zastupitel věnuje každý měsíc dvě
plná odpoledne a večery na zasedání pracovní
a veřejné, další jeden až dva večery na zasedání
výborů a k tomu ještě čas na plnění úkolů z těchto zasedání vyplývající, to vše za pár stovek
měsíčně.
Návštěvníci zasedání zastupitelstva z řad
občanů často nervózně poposedávají během projednávání vždy dlouhého programu a první, co
z nich vypadne, když se v diskusi dostanou ke slovu, je „probíráte tady věci, které mě ale vůbec
nezajímají, čekám tu dvě a půl hodiny, jen abych
vám řekl o svém problému…“ Jsem blízký opáčit,
že naše jedenáctka je tu ještě o hodinu déle
a probírá věci, které se nedotýkají nikoho z nás,
a to často mnohokrát znovu a znovu, a přesto tu
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sedíme a nikdo neřekne, že ho to nezajímá. Zkrátka je velmi vzácné setkat se s lidmi, kteří nevidí
jen problémy bezprostředně je obklopující a dotýkající se přímo jich. Potom musím znovu a znovu
smeknout před všemi zastupiteli ochotnými opakovaně projednávat řadu pro ně odtažitých problémů. Bez ohledu na to, za kterou kandidátku do
zastupitelstva přišli, jaké názory hájí. Když takto
oceňuji práci zastupitelů mizerně odměňovaných,
je nutno zmínit ještě nepochopitelnější sortu lidí,
kteří jsou ochotni něco pro obec dělat zcela zdarma, mám na mysli členy jednotlivých výborů
zastupitelstva. Před těmi smekám dvakrát a posmutněle dodávám, že takových osob je už asi jen
polovina z počtu před třemi roky. I tady se zračí
únava materiálu, kéž se najdou další ochotní
pomoci. Když ne teď, snad po příštích volbách.
Jestliže toto zastupitelstvo za tři roky obrovským způsobem otočilo zdánlivě bezvýchodnou
situaci v hospodaření obce až tak, že nám jsou
ochotny půjčit i komerční banky na velmi nízký
úrok, jestliže díky tomu jsou zprivatizovány již více
než dvě třetiny z devadesátky bytových jednotek
na Štědříku, jestliže kromě údržby obce zbyl nějaký prostor i na obnovu obecního majetku a obce
(čistička odpadních vod, sběrný dvůr, chodníky,
oprava (několika málo) komunikací, zbudování třídy pro předškoláky v domě čp. 13, rekonstrukce
školy, probíhající úpravy ke zvýšení bezpečnosti na
hlavní komunikaci včetně úpravy návsi v Psárech,
nákup multikáry), pak je to nedílná zásluha celého
zastupitelstva. Nemá cenu říkat, že o oddlužení
se zasloužil ten a ten a kdo víc, kdo dotáhl jaké
dotace a dary, bez koho by přestal fungovat úřad
nebo údržba obce, kdo se zasloužil nejvíc o to, že
nás velcí investoři, toužící zastavit kdejakou proluku a nacpat do ní co nejvíc domečků, zatím ještě nerozsápali a neokradli jako předchozího starostu Zelu. Nejde dělat jakoukoliv činnost bez
druhé, nelze udržovat obec, pokud na to někdo
nesežene prostředky, zbude málo prostředků,
když nejsme úspěšní v získávání dotací, atd. Ale
to jsou pořád činnosti, jejichž výsledek vidět více
či méně je. A pak je tu ještě v naší obci zvláště
Zastupitel
Adámek Jiﬁí
Ing. Janata Jiﬁí, CSc.
Ing. Kadeﬁábek Vladimír
Ing. Krejãí Jakub
Novák Václav
PetrÏíla-Skﬁivánek Milan
JUDr. Podlaha Josef
PhDr. Taláb Bedﬁich
Ing. Tesaﬁ Jiﬁí
Valá‰ková Jana
Ing. Vondráãek Ivo
Mgr. Vrba Jan, MBA

Na kandidátce
Psáry, Dolní Jirãany
âistá obec
Ekol.sdruÏení obãanÛ Psár
âistá obec
Psáry, Dolní Jirãany
âistá obec
Ekol.sdruÏení obãanÛ Psár
Ekol.sdruÏení obãanÛ Psár
Psáry, Dolní Jirãany
âistá obec
Psáry, Dolní Jirãany
âistá obec

úmorná činnost výborů stavebního a územního
plánování, která je takovou věčnou donkichotskou
bitvou s větrnými mlýny investorských zájmů, kterou je však nutno podstupovat, aby to nebylo ještě horší. Týden co týden se probírat stohy dokumentace, bránit těm nejzběsilejším návrhům při
vědomí, že díky již dávno přijatým verzím územního plánu toho mnoho ubránit nelze.
Z předchozích voleb vzešli zastupitelé ze tří
kandidátek, snad to bylo tou neuvěřitelně špatnou výchozí situací, že nedošlo na zbytečné půtky, které lze vidět u obou našich větších sousedů.
Uvědomuji si, že ani pohodlná většina v zastupitelstvu nemusí znamenat bezproblémové dohadování v obci. Tím, že jsme nemrhali silami na zbytečnostech, vedení obce se mohlo a může spoléhat
na určitou důvěru a podporu od všech zastupitelů. Chci za tuto konstruktivnost a zdravý rozum
všem zastupitelům poděkovat a jen doufám, že
lepší finanční situace a blížící se volby náš rozum
nezatemní. Bylo by skvělé, kdyby si tuto schopnost spolupráce udrželo i zastupitelstvo příští,
které bude kvůli velikosti obce určitě už patnáctičlenné s pětičlennou radou obce.
Přeji všem zastupitelům, členům výborů,
zaměstnancům obce i dalším spolupracovníkům
zklidnění alespoň pro dobu vánoční.
Zastupitelé jsou opakovanû tázáni, kolik Ïe
je z nich ãleny KDU-âSL. Aãkoliv se o MO
KDU-âSL a její ãinnosti pravidelnû dozvídáte
z Psárského zpravodaje, je vidût, Ïe si ji nedokáÏete spojit s konkrétními osobami. Asi je to proto,
Ïe v dobû voleb v roce 2002 je‰tû místní organizace neexistovala, vznikla aÏ v dubnu 2004 a jejími
ãleny se stali i dva zastupitelé Václav Novák a Jiﬁí
Adámek kandidující pÛvodnû na kandidátce SNK
Psáry, Dolní Jirãany. V tûchto dnech do zastupitelstva novû vstupuje dal‰í ãlen této strany ing. Ivo
Vondráãek, kter˘ nahrazuje odstupujícího
ing. Jiﬁího Tesaﬁe. V‰e vysvûtluje tabulka s pﬁehledem o zastupitelích obce, uskupeních, za nûÏ kandidovali, o jejich ãinnosti ve v˘borech i o jejich
pﬁípadné stranické pﬁíslu‰nosti.
Práce ve v˘boru
kontrolní
starosta (neuvolnûn˘), ‰kolsk˘
místostarosta, uvolnûn˘
stavební, pﬁedseda
bytov˘, pﬁedseda
stavební
územní plánování, pﬁedseda
‰kolsk˘, pﬁedseda
kontrolní, pﬁedseda (do 31.10.05)
financ., od 1.1.06 místostarostka
kontrolní od 1.11.05
místostarosta, od. 1.1.06 finanãní

Polit. pﬁísl.
KDU-âSL
bezpartijní
bezpartijní
bezpartijní
KDU-âSL
bezpartijní
bezpartijní
bezpartijní
bezpartijní
bezpartijní
KDU-âSL
bezpartijní
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INZERCE
Tomá‰ Husar

Výroba a montáž

KUCHYNĚ, SKŘÍNĚ,
NÁBYTEK
VČ. VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ
¤ímovsk˘ - SOPAS, Dolní Jirãany
Kanceláﬁ + vzorkovna Sazeãská 2,
Praha 10 - tel.: 272 702 520
605 212 687
E-mail: sopas@volny.cz
www.sopas.cz

VLASTNÍ TRUHLÁRNA
VÝROBA NA MÍRU
ATYPY BEZ PŘÍPLATKU
NÍZKÉ CENY

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VODA-TOPENÍ-PLYN
âI·TùNÍ KANALIZACE
OPRAVY PLYNOSPOT¤EBIâÒ
VODA – opravy, rekonstrukce,
v˘mûny el. spotﬁebiãÛ,
baterie, WC atd.
TOPENÍ – opravy rozvodÛ, v˘mûny radiátorÛ
a venkovní rekonstrukce, montáÏe,
Ïelezo, mûì, plast, atd.
PLYN – opravy a ãi‰tûní plynospotﬁebiãÛ
v‰ech znaãek, v˘mûny, rekonstrukce
rozvodÛ, Ïelezo, mûì, revize
ELEKTRIKÁ¤I – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny
V·E ZA NORMÁLNÍ CENY
776 787 094

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region Praha-západ
Co uvítáme:

Co nabízíme:

zkušenosti, ŘP sk. B
kultivované, vstřícné vystupování
ochotu učit se z každodenní praxe
pochopení pro existenční priority rodin
společenskou prestiž uznávané firmy
volnou pracovní dobu
podmínky pro bezplatné vzdělávání
kompletní marketingovou podporu
možnost nadstandardních příjmů
auto, notebook, svěření kmene klientů

Kontakt a bližší informace:
Dana Vávrová
obchodní ředitelka
Tel.: 723 778 570, e-mail: dana.vavrova@volny.cz, dana.vavrova@cmss-oz.cz
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REPORTÁÎ

KaÏd˘ rád ochutná
Víneãko nepochybnû patﬁí k podzimnímu ãasu.
NejeÏe nastává hojn˘ ãas ke sklizni úrody, ale
v sychravém poãasí blíÏící se paní Zimy i velmi
vhodná doba k ochutnávkám. Takov˘ svaﬁáãek
zahﬁeje jedna báseÀ. Ani Vánoce, které jsou na dosah
ruky, nesmûjí b˘t ochuzeny o lahodnou vÛni a chuÈ
kvalitního vína.
Psár‰tí a Dolnojirãan‰tí nemusejí jezdit daleko.
Mnozí z nich uÏ na‰li cestu do vinotéky firmy Neubauer a syn. Spoleãnou rukou zde ﬁídí firmu otec se
synem. S inÏen˘rem Janem Neubauerem, tedy
synem, jsme si povídali o jeho firmû, proã dali pﬁednost právû vínu, a také nám prozradí, jak „doladit“
sváteãní pokrm.
Pane inÏen˘re, va‰e firma se zab˘vá dovozem
kvalitních, cenovû pﬁístupn˘ch, ale i draÏ‰ích vín
pﬁeváÏnû z ciziny. Tím nechci ﬁíct, Ïe nespolupracujete s Moravou. Co vás k této ãinnosti pﬁivedlo? Pﬁedstavte nám alespoÀ trochu va‰i firmu.
Zaãali jsem podnikat zhruba pﬁed 15 lety s kamarády, pozdûji s tátou. Nejdﬁíve jsme dováÏeli
z Nûmecka rÛzné nápoje, vãetnû vín. Hlavní náplní
byl tedy velkoobchod s nápoji, tûch jsme prodávali
kolem 2000 druhÛ. Ale víno nám bylo stále milej‰í.
Kromû práce je to totiÏ i takové pohlazení po du‰i.
Spotﬁeba vín se v na‰í republice postupnû zvy‰uje,
lidé mu pﬁi‰li na chuÈ a mnozí umûjí vybírat. A pﬁi-
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tom nemusí b˘t vÏdy drahé, také mezi levnûj‰ími
znaãkami se najde dobrá kvalita.
Dá se ﬁíct, Ïe jste znalec v oboru?
To musejí posoudit jiní, ale snaÏím se o vínu
dozvûdût co nejvíce. Mûl jsem moÏnost seznámit se
s vinaﬁsk˘mi kraji ve svûtû. Napﬁíklad v Nûmecku má
víno velkou tradici, vût‰í neÏ v na‰ich zemích, a mezi
dvûma svûtov˘mi válkami byl jejich Mosel draÏ‰í
neÏ francouzské Bordeaux. Také nûkterá jejich bílá
vína se ﬁadí mezi jedna z nejlep‰ích na svûtû, co se
dají koupit.
Preferujete tedy v kvalitû a v dovozu nûjaké
státy? Jedni tvrdí, Ïe nejlep‰í víno je z Chile, jiní
dávají pﬁednost ‰panûlskému, francouzskému.
africkému, rakouskému, ale i ãeskému.
KaÏdá zemû má svoje specifika, svoje odrÛdy,
kter˘m se v té které krajinû daﬁí nejlépe, a na nû se
samozﬁejmû soustﬁeìuje. Pravdou je, Ïe ‰ir‰í veﬁejnost se kloní spí‰e k tradiãním vinaﬁsk˘m zemím,
jako jsou Francie, Itálie ãi ·panûlsko, i kdyÏ se to
postupnû mûní, a z komerãního hlediska jsou dnes
velmi zajímavá vína také z jiÏní Afriky, Argentiny,
Chile, Nového Zélandu. Snad jsou trochu finanãnû
pﬁístupnûj‰í bûÏné populaci, takÏe i ten, kdo nemá
velké znalosti, si na tûchto vínech pochutná. Podstata vynikající chutû a kvality spoãívá v hroznech,
jejich pÛvodu a také v umûní vinaﬁe to v‰e správnû
skloubit dohromady.
Jak hodnotíte ãeská vína?
Jejich kvalita se v posledních letech v˘raznû zlep‰ila, na‰e firma s nimi v‰ak obchoduje minimálnû,
jelikoÏ na na‰em trhu je dostatek firem, které se specializují právû na dodávky tuzemsk˘ch vín do gastronomie i maloobchodní sítû.
BlíÏí se vánoãní doba, myslíte si, Ïe sekt, nebo
dokonce ‰ampaÀské patﬁí k pﬁivítání nového
roku?
Urãitû, kaÏdopádnû. Pﬁipíjím si vût‰inou sektem,
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REPORTÁÎ
pﬁi slavnostnûj‰ích pﬁíleÏitostech oním proslaven˘m
‰ampaÀsk˘m.
Je vidût, Ïe jste správn˘ vinaﬁ, sekt pﬁece není
ono „‰ampíãko“…
To uÏ bych si jako vinaﬁ nemûl poplést. Ale vím,
Ïe mnoho âechÛ uÏ také vnímá toto rozli‰ení, zvlá‰tû ti, co si zakládají své vlastní vinné archivy, sbírají
rÛzné druhy vín, chlubí se ostatním, co vzácného uÏ
ve své sbírce mají…
Pochlubte se, kam va‰e firma distribuje.
Ze stávající provozovny v Psárech zásobujeme
napﬁíklad praÏské hotely, restaurace, vinotéky.
A poslední dobou k nám stále ãastûji nacházejí cestu
zdej‰í milovníci vína. Také z okolí lidé pﬁijíÏdûjí na
degustace vína, které zde uskuteãÀujeme dvakrát roãnû. Na poslední, záﬁijové ochutnávce se zde se‰lo
více neÏ osmdesát lidí. Právû vinaﬁÛm a lidem, které
zajímá vinaﬁství, mÛÏeme nabídnout firemní ãi soukromé akce, navíc s odborn˘m v˘kladem sommeliéra i degustací.
Je o vás známo, Ïe dováÏíte víno pro zákazníky doslova z celého svûta. A co jednotlivec, mÛÏe si
u vás zakoupit tﬁeba jen jednu lahvinku?
Urãitû, navíc tady máme akce s nabídkou slevy
nûkter˘ch znaãek. Za normální maloobchodní cenu
si v‰ichni mohou vybrat z na‰í nabídky, kterou
najdou buì v na‰í vinotéce v dobû od 8 do 16.30
hodin od pondûlí do pátku, nebo po telefonické
domluvû i v jinou dobu. Také na internetové adrese
je k dispozici v˘bûr na‰ich produktÛ.
BlíÏí se svátky pohody a k ‰tûdroveãernímu
menu nesmí chybût dobré pití. Jako správn˘
fajn‰mekr si urãitû umíte vybrat. A co vinn˘ stﬁik?
Proti dobrému vinnému stﬁiku se sodou ãi minerální vodou vÛbec nic nenamítám.
Tradiãní rybí polévka je jídlo chuÈovû hodnû
bohaté, nebál bych se sáhnout po nûmeckém ryzlinku
z Falcka (napﬁ. Dr.Bürklin Wolf) nebo po severoitalském Tocai Friulano od vinaﬁství Marco Felluga.
A k smaÏenému kapru se salátem? To je rovnûÏ
hutnûj‰í jídlo s majonézou. V tomto pﬁípadû bych si
vybral nûjaké plné Chardonnay – tﬁeba právû z Chile
(napﬁ. Santa Rita Reserva) nebo italské Verdicchio

Riserva San Sisto. ·lo by i ãervené, napﬁ. Zweigelt
z Burgenlandu (Weingut Leitner) nebo Bourgogne
Pinot Noir Compte de Lupé.
Kdo nemá rád kapra, dává si lososa ãi smaÏen˘
ﬁízek. Také k tûmto jídlÛm bych volil stejn˘ typ vína.
UÏ se mi sbíhají sliny...
Ke krÛtû s nádivkou, bylinkami a peãen˘mi
brambÛrky bych nabídl lehãí, tﬁeba nûjaké italské
ãervené – Valpolicella Classico Superiore Pojega od
Guerrieri Rizzardi, ãi francouzské Mas Janeil Cotes
de Roussillon Villages. A na Silvestra záleÏí na tom,
jak hluboko chcete sáhnout do kapsy. Na‰e sekty jsou
sice levnûj‰í, ale moc se pﬁimlouvám, abyste v tomto
vánoãním ãase volili sekt kvalitnûj‰í, kvasící
a dozrávající v láhvi. Pravda, jeho cena se pohybuje
od dvou set korun, ale stojí to za to. A zase záleÏí na
zákazníkovi, zdali chce víno slad‰í nebo, suché,
osobnû upﬁednostÀuji brut, suché. TakÏe si u nás
mÛÏete zakoupit napﬁíklad kvalitní Bohemia Prestige
ãi velmi dobré ‰panûlské Codorníu Clasico. Populární pití je také italské lehouãké Prosecco. A kdo chce
„pustit chlup“, pak aÈ sáhne po pravém francouzském
Champagne, tﬁeba Bruno Paillard 1er Cuvée Brut.
Rozhodnû si v tomto vánoãním ãase najdûte
chvíli a poseìte s pﬁáteli v dobré náladû u dobré
sklenky. Pamatujte, Ïe víno je lék, du‰i pohladí,
ale je to také nenápadné a zrádné poku‰ení ve
sklence.
Text: mk
Foto: archiv Neubauer a syn, mk
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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
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PROBLEMATIKA ODPADÒ

Seriál o tﬁídûní a recyklaci odpadÛ
1. díl „Úvod“
Nov˘ seriál na stránkách va‰eho Psárského zpravodaje vám odpoví na ãasté otázky:
1. PROâ tﬁídíme odpady? Co je to
recyklace?
2. JAK v‰e funguje v zahraniãí? (zku‰enosti z Evropské unie)
3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
4. KAM s nimi? Jak tﬁídíme odpady?
5. CO se s odpady dále dûje?
6. JAK se odpady zpracovávají? Recyklované v˘robky.
Jak vidíte, ãeká nás toho opravdu hodnû,
tak se do toho pustíme.
Proã tﬁídíme odpady?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet
dﬁíve, neÏ budete ãíst dále. Nûkdo z vás
odpovûdûl: protoÏe mám rád pﬁírodu;
nechci, aby pﬁib˘valy skládky; jenom správnû roztﬁídûn˘ odpad je moÏné dále zpracovávat – recyklovat;
je to móda; ve ‰kole jsem sly‰el/a, Ïe se to má dûlat…
V‰echny tyto odpovûdi jsou dobré, zkusíme je utﬁídit.
ZpÛsoby nakládání s odpady podle vlivu na Ïivotní prostﬁedí mají toto poﬁadí:
Omezování vzniku (minimalizace) odpadÛ – uÏ
pﬁi nákupu rozhodujeme, kolik odpadÛ vyprodukujeme.
Tﬁídûní a recyklace odpadÛ – pokud se odpad
smíchá, není moÏné ho jiÏ dále roztﬁídit a zpracovat,
proto je nutné tﬁídit odpady jiÏ v domácnostech.
OdstraÀování odpadÛ – odpady, které nemÛÏeme jiÏ dále vyuÏít, se zne‰kodÀují (napﬁ. skládkováním).
Co je to recyklace?
Pﬁi recyklaci jsou zpracovány odpady na nové
materiály. Je dÛleÏité dodrÏovat pravidla tﬁídûní
odpadÛ – vût‰inu tûchto pravidel asi znáte, podrobnosti a doporuãení se dozvíte ve 4. díle seriálu.
Znaãky na obalech – na‰i rádci pﬁi tﬁídûní
odpadÛ
KaÏd˘ obal je vyroben z nûjakého materiálu
a nûkdy je velmi obtíÏné poznat, z ãeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech rÛzné znaãky, které nás
informují, jak máme s takov˘m obalem po pouÏití
naloÏit.
·ipky s ãíslem nebo zkratkou nás informují
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o materiálu, z nûhoÏ je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru
máme obal pozdûji vyhodit. V tabulce jsou
nejãastûj‰í kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnûdé sklo
Ocel
Hliník
Dﬁevo
Polyetylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozvûtven˘)
Polyetylén (lineární)
Kombinovan˘ obal

Nápojov˘ karton

PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE
ALU
FOR
PET
PP
PS
LDPE
HDPE
C/

22
20
21
70
71
72
40
41
50
1
5
6
4
2
obal je
vyroben z více
materiálÛ a ten
za lomítkem
pﬁevládá
C/PAP 81 a 84
kombinovan˘
obal, kde
pﬁevládá papír
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PROBLEMATIKA ODPADÒ
Panáãek s ko‰em znamená, Ïe pouÏit˘ obal máme
hodit do pﬁíslu‰né nádoby na odpad.
Pokud je panáãek pﬁe‰krtnut˘, znamená to, Ïe
obal do popelnice nepatﬁí, protoÏe obsahuje nûjaké
nebezpeãné látky. Takové odpady se odná‰í do sbûrny nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo na sbûrné dvory. BliÏ‰í informace se dozvíte
na va‰em obecním úﬁadu.
Zelen˘ bod znamená, Ïe je za obal zaplaceno do
systému EKO-KOM, jenÏ zaji‰Èuje sbûr a vyuÏití
obalov˘ch odpadÛ. Pokud si koupíte obal, na kterém
je znaãka ZELEN¯ BOD, znamená to, Ïe v˘robce
zaplatil za jeho recyklaci. TakÏe, aÏ vypijete limonádu nebo
dojíte su‰enky, odhoìte jejich obaly do barevného kontejneru!
Pozn. red.:
Tento seriál pro vás pﬁipravuje autorizovaná obalová spoleãnost
EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Tato
spoleãnost jiÏ od roku 1997 provozuje ‰kolní program, jehoÏ patronem je
Tonda Obal – odborník na tﬁídûní a recyklaci odpadÛ. MÛÏete mu zasílat
otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo nav‰tívit jeho web www.tondaobal.cz (web je urãen dûtem, ale moÏná tam také najdete zajímavé
informace).

INZERCE
Hledám zajímavou práci na hlavní pracovní poměr.
Vyučený zámečník, 30 let profesí hasič,
základy PC, praxe v obchodě.
Telefonní kontakt: 723 543 255

PROPLATÍM

I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ.

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

Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím
podíl na nemovitosti.
Kontakt:
723 778 570

Kupujete nebo řešíte rekonstrukci vašeho bydlení?
Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny vaše úspory?
Volejte: 723 778 570
PROSINEC 2005

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

23

psary_6_05

7.12.2005

8:50

Str. 24

RÒZNÉ

Posvícenská veselice
Dne 15. ﬁíjna poﬁádaly SK Rapid Psáry, SHD Psáry, I. LTC Psáry a KDU-âSL MO Psáry spoleãnû posvíceneckou havelskou zábavu. Konala se na hﬁi‰ti a ve veãerních hodinách pak v restauraci Rubín.
Pro v‰echny dûti, které pﬁi‰ly, byla pﬁipravena stﬁelnice, houpaãky a kolotoã, nemohlo chybût nafukování
balonkÛ. Odpoledne se na hﬁi‰ti konal pﬁátelsk˘ zápas mezi starou gardou JUVENTUS PIVUS Psáry a Jílov˘m.
Nervy v‰udypﬁítomn˘m divákÛm poﬁádnû zapracovaly, bojovalo se ze v‰ech sil a zápas skonãil vítûzstvím
domácí staré gardy. Hráãe vehementnû povzbuzovaly maÏoretky a také poﬁádn˘ maskot.

Spoleãné zdanûní manÏelÛ
Od leto‰ního roku lze za urãit˘ch podmínek, kromû obvyklého zpÛsobu podání daÀového pﬁiznání k dani
z pﬁíjmu fyzick˘ch osob, uplatnit spoleãné zdanûní manÏelÛ. Základním pﬁedpokladem je, Ïe vyÏivují alespoÀ
jedno dítû Ïijící ve spoleãné domácnosti (posuzuje se stav k 31. 12. 2005). Spoleãn˘m zdanûním se rozumí souãet dílãích základÛ danû podle § 6 aÏ § 10 zákona, o dani z pﬁíjmu u obou manÏelÛ, sníÏen˘ o odeãitatelné poloÏky od základu danû za oba manÏele (i za toho, kter˘ nemá vlastní zdanitelné pﬁíjmy). Toto spoleãné zdanûní
uplatÀuje kaÏd˘ z manÏelÛ ve svém daÀovém pﬁiznání, v nûmÏ je zdaÀována polovina spoleãného základu danû
a je podáno ve stejné lhÛtû. Tento zpÛsob je v˘hodn˘ napﬁíklad tehdy, pokud má manÏel vy‰‰í pﬁíjmy z pracovního pomûru nebo z podnikání a manÏelka je na mateﬁské dovolené.
Pro dal‰í informace ohlednû moÏnosti a v˘hod spoleãného zdanûní manÏelÛ se mÛÏete obrátit na autorku
tohoto pﬁíspûvku, která je daÀov˘m poradcem.
Renata Rusková
tel.: 731 486 627, e-mail: ruskova@iol.cz
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Z OBCE

Nejenom pro Ïeny
V kvûtnovém zpravodaji jsme uvedli ãlánek
o cviãení pro Ïeny i dûti. Cviãení se uskuteãÀují ve
‰kole i v leto‰ním ‰kolním roce. Také nová ﬁeditelka ‰koly Mgr. Milena TrÛblová má velk˘ zájem
o sportovní ãinnost dûtí. Paní Mgr. Daniela Vydrová, která tato cviãení vede, pomáhá nejen dûtem,
ale i dospûl˘m.
UÏ jsme psali, Ïe plnû kvalifikovaná rehabilitaãní
pracovnice Daniela Vydrová má nejen nemocniãní
praxi, ale na Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu absolvovala obor speciální v˘chovy pro zdravotnû postiÏené.
A kromû cviãení, které ji velmi baví, jako svoji
hlavní ãinnost provozuje masáÏe tûla. Mimochodem:
Pánové s raketou v ruce, máte zato, Ïe aerobní pravidelné cviãení je jen pro zábavu? Rozhodnû ne, to
totiÏ chce uÏ poﬁádnou fyziãku! Ale názory jsou rÛzné, nebudeme je pánÛm tvorstva vyvracet. (To je
jenom reakce na ãlánek o tenisu v minulém ãísle.)
Kdo potﬁebuje masáÏe a jaké?
V‰ichni, kteﬁí trpíme bolestmi zad, které jsou
zprvopoãátku vût‰inou zpÛsobeny svalovou dysbalancí, potﬁebujeme pravidelné cviãení, posílení svalového aparátu, ale i rehabilitaci tûla. A to je vût‰ina
dne‰ní populace. Shon, psychická zátûÏ a zase shon
a v‰echno stíhat…
MasáÏe a regeneraãní procedury nás uvolní, pﬁíjemnû se protáhneme i odpoãineme, ale zároveÀ
dostaneme „poﬁádnû do tûla“.
„Po telefonické domluvû se snaÏím vyjít vstﬁíc
v‰em, kteﬁí mají zájem,“ ﬁíká paní Vydrová a pokraãuje: „Nejvíce jsou Ïádané tzv. vazivové masáÏe
a mûkké trakãní techniky, které efektivnûji a více do
hloubky pÛsobí na svalové spazmy. Dal‰í moÏností
jsou masáÏe klasické, regeneraãní, které uvolní
a odplaví v‰echny ‰kodliviny z tûla.“
Vût‰ina lidí, kteﬁí k paní Daniele pﬁijdou, uÏ urãit˘mi potíÏemi svalstva trpí. S tûmi je nutné uskuteãnit vstupní pohovor, aby se zjistilo, jaké berou léky
tﬁeba na vysok˘ krevní tlak – to je totiÏ dÛleÏité pﬁi
urãit˘ch typech masáÏe. TéÏ celkové drÏení tûla
a kaÏdodenní pohybové návyky mnohé o kaÏdém
napoví, „jak se sv˘m tûlem zachází‰, tím i schází‰.“
Dále se kineziologicky zjistí pohyblivost páteﬁe, stav
jejího zakﬁivení a postupnû se zaãíná s uvolÀováním
svalstva. „Rozhodnû je nevhodné mobilizovat pacienty bez lékaﬁské zprávy nebo bez rentgenu, ani ãastá
tzv. blokáda se nedá rychle odstranit, v pﬁípadû podezﬁení na závaÏnûj‰í strukturální po‰kození páteﬁeplotének nasmûruje paní Daniela své klienty k neuroloÏce ordinující v Jesenici, se kterou je v kontaktu.
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Pokud se jedná o mlad‰ího pacienta, pak se dá svalov˘ spazmus ãásteãnû odstranit. Ale jedna náv‰tûva
rozhodnû nestaãí. Následují mûkké trakãní techniky
a vazivové masáÏe trvající u celé páteﬁe necelou
hodinu. Pﬁesnû na míru mÛÏu „u‰ít“ to správné cviãení pro jednotlivce, tûm se pak vûnuji del‰í dobu.
V‰e záleÏí na domluvû s klientem. Jsem pﬁesvûdãena,“ ﬁíká paní Daniela, „Ïe kdo pravidelnû cviãí,
mÛÏe bolestem zad pﬁedejít. Prevence je velmi dÛleÏitá a mnoho lidí má bolesti páteﬁe tﬁeba jen proto, Ïe
‰patnû sedí na Ïidli, za poãítaãem ãi nezdravû spí,
nebo své tûlo k pohybu v dne‰ní pﬁetechnizované
dobû témûﬁ nepouÏívá. A souvislost s psychickou
stránkou ãlovûka je jistá. Tûlo poﬁád jede a jede – ale
stokrát nic umoﬁilo osla.
Do ukonãení problémÛ je dobré chodit na masáÏ
pravidelnû, tﬁeba jednou za mûsíc. Budu-li upﬁímná,
není to aÏ tak dÛleÏité, ale pro vnitﬁní pocit nenahraditelné. âlovûk by mûl milovat sám sebe, svoje tûlo
i mysl, a ãas od ãasu si udûlat radost a odmûnit se,
tﬁeba i takovou masáÏí. A o tom to je.“
ProtoÏe se klienti k paní Vydrové stále vracejí,
svûdãí to o jejím bezesporu profesionálním pﬁístupu.
A vûﬁte, nebo ne, chodí sem i poﬁádní chlapi.
Text a foto: mk
Pozn. red.: V loÀském listopadovém zpravodaji
mÛÏete z inzerce na str. 31 získat podrobné informace o regeneraãním studiu Regena. Tel.: 603 252 031,
241 940 184.
PSÁRSK¯
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí obãané, v této spoleãenské kronice vás budeme informovat o spoleãenském dûní v Psárech a v Dolních Jirãanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá Ïivotní jubilea.
Chcete-li, aby byla redakce pﬁítomna u va‰ich oslav, rádi va‰e pozvání pﬁijmeme.

Blahopřání – jubilanti
V měsíci listopadu a prosinci budou slavit narozeniny:
Listopad
E Václav Večes slavil počátkem listopadu pětasedmdesáté narozeniny.
E Slavomír Vydra oslavil rovněž počátkem listopadu osmdesátiny.
Prosinec
E Anna Mlejnková oslaví v polovině prosince sedmdesáté narozeniny.
Milé dámy, milí pánové, do dalších let přejeme ještě mnoho elánu, shovívavosti pro
nás mladší i mnoho lásky v kruhu svých nejbližších. A nezapomeňte, že humor je
kořením života!
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová
E Paní Terezie Rožňová oslavila koncem září dvaadevádesáté narozeniny. Paní Drahomíra Kolmanová se všemi sousedy jí přejí především hodně zdravíčka. Ke gratulaci se
samozřejmě připojujeme. Obecní úřad a redakce.
Pozn. red.:V naší rubrice gratulujeme především „kulatinkám“, ale pokud se někdo
z vás ozve, rádi uveřejníme jakékoliv gratulace.

KAM ZA KULTUROU

Kadeﬁnictví
Iveta Pﬁibylová
Dolní Jirãany
Hlavní 97
Objednávky
a informace na
tel.: 604 146 165
26

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy
specializované na zlato
v âechách
Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 16,
tel. 241 950 791, fax 241 950 877,
e-mail: regmuz@cbox.cz,
http://www.muzeumjilove.cz
Otevﬁeno: dennû mimo pondûlí (pokud není
svátkem) leden-kvûten 9–12 a 13–16 h, ãervensrpen 9–17 h, záﬁí-prosinec 9–12 a 13–16 h.
Vstupné: základní 30 Kã, sníÏené 15 Kã, rodinné 70 Kã.
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Stálé expozice:
Historie tûÏby a zpracování zlata v âR
Z historie regionu
Tramping a turistika v jiÏním okolí Prahy (vzhledem k rekonstrukci je tato stálá expozice uzavﬁena)
V˘stavy:
8.10.-4. 12.
5.11.–11. 12.
29. 10.–leden
5. 11.–leden
26. 11.
10. 12.

„MILUJI SVÒJ RODN¯ KRAJ”, Petr Morávek, uãitel
a malíﬁ Jílovska, 100. v˘roãí narození
KRAJINOMALBA - obrazy Jitky ·tenclové
KORNELIE NùMEâKOVÁ - vystﬁihovaná grafika a tapiserie Artdecor
V¯STAVA vánoãních ozdob
I. VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DEN
II. VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DEN

·TOLA sv. JOSEFA: listopad-bﬁezen: pouze pro skupiny nad 5 osob a pouze na tel. objednávku
241 950 791

Svatební oznámení
Jednoho dne se nám ozval do redakce Jan Jílek. Všem Psárským a Dolnojirčanským vzkazuje, že jeho vyvolenou je Lucie Mudrochová. Jan
s Lucií budou oddáni, a tak se připojujeme s gratulací krásných společných chvil. Ke své lásce připojte také špetku humoru a tolerance.
…A NùCO PRO ZÁBAVU

Dûtem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás.
¤e‰ení najdete na str. 31. Pokud nûkdo z vás
pí‰e ver‰e ãi krátké povídky a máte-li zájem
o jejich oti‰tûní v tomto ãasopisu, neváhejte
a kontaktujte mû. ( Mgr. Monika Kábová,
mobil 606 310 655, tel. 281 862 468, mfkaba@post.cz). Rádi je uveﬁejníme.

Dnes vám nabízíme obrázek, kter˘ se nám
neve‰el k ãlánku o ‰kole a kter˘ pro vás pﬁipravily dûti zdej‰í ‰koly.

Jak chci bydlet
Milá dítka a dospûláci, uÏ víte, jak by mûly
Psáry a Dolní Jirãany vypadat? Co byste chtûli,
aby bylo ve va‰í obci? Hodnû zelenû, málo aut,
vût‰í ‰kolka? UÏ nám pﬁicházejí první v˘kresy,
postupnû vás s nimi seznámíme.
PROSINEC 2005
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…A NùCO PRO ZÁBAVU
A teì máme pro v‰echny hádanky, to
abyste si museli (v‰ichni) namáhat své hlavinky. Tak jdeme na to!
Hádejte!
Ti men‰í mají úkol. Nakreslete si co nejvíce
vûcí, které zaãínají písmenem A. Namalujete
tedy auto, andûla… ale ostatní uÏ musíte
vymyslet sami. Pak poproste rodiãe, dûdeãka
nebo babiãku, aÈ vám je spoãítají. A mÛÏete
nám napsat, kolik jste jich na‰li.

Víte, které letopoãty se ãtou stejnû zepﬁedu
i zezadu?
Mandelík patﬁí mezi ptáky, kteﬁí jsou chránûni. My se v‰ak soustﬁedíme na hlásky, z nichÏ se
jméno MANDELÍK skládá.
Sestavte z hlásek jména
a/ tﬁíhlásková
b/ ãtyﬁhlásková
c/ pûtihlásková
d/ vícehlásková

Pro pokroãilé vûkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní najdete v pﬁí‰tím ãísle ãasopisu.
·kola se uÏ rozbûhla naplno, zanedlouho
budou vánoãní prázdniny.
·KOLA
V jednom domû bydlí ãtyﬁi kamarádi:
Ha‰ek, Jánsk˘, Klásek a Tomíãek. KaÏd˘
z nich nav‰tûvuje jinou stﬁední ‰kolu a jin˘ roãník. Ha‰ek chodí na obchodní akademii uÏ tﬁetím rokem, Jan nav‰tûvuje 4leté gymnázium,
Klásek zase konzervatoﬁ a dal‰í je ve 4. roce
stavební prÛmyslovky.
EvÏen je teprve prvním rokem na studiích,

jeden z kamarádÛ druh˘m rokem. Petr je mlad‰í neÏ Sa‰a. Jeden ze studentÛ má iniciály ze
dvou stejn˘ch písmen.
Urãete plná jména chlapcÛ, ‰kolu a roãník,
kter˘ nav‰tûvují.
¤e‰ení logického problému z minulého
záﬁijového ãísla – H O U B A ¤ I
¤e‰ení:
Emil
Jouza
podnikatel
li‰ky

Jiﬁí
Zavﬁel
technik
hﬁiby

Zdenûk
Ebert
lékaﬁ
kﬁemenáãe

Pavel
Pro‰ek
uãitel
v‰e

Lucie Novotná mám poslala povídku,
asi má ráda pejsky a tﬁeba nûjakého má. Anebo sama touÏí po kokr‰panûlovi? Mûla bys v‰ak
vûdût, Ïe pejsek není Ïádná hraãka, musíme se o nûj starat, chodit s ním na procházky, ale také ke
zvûrolékaﬁi, potﬁebuje dÛsledn˘ v˘cvik! Zvlá‰tû „kokr“. A protoÏe se jedná o psa loveckého, musí
se za den opravdu poﬁádnû probûhnout. Je tﬁeba zváÏit v‰echna pro a proti, poradit se s rodiãi, zdali jej schválí, a pak? Kdo ví, ale pozor! i na psí chlupy mÛÏe b˘t alergie!

Pohádka
o kokr‰panûlech
Víte, Ïe kokr‰panûl je úÏasn˘ pes? On totiÏ ne‰tûká, ale mluví. Mluví kokr‰panûlsky. Doufám, Ïe kaÏd˘ bude rozumût kokr‰panûl‰tinû. Je to pûkná ﬁeã.
Tak abych vás moc nezdrÏovala, ﬁekneme si tu
pohádku. Jednou byl star˘ a smutn˘ pán. Poﬁád chtûl
mít pejska. Ale ne obyãejného. Zvlá‰tního kokr‰pa-
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nûla. KdyÏ mûl narozeniny, tak mu vnouãátka pﬁinesla mal˘ dárek. KdyÏ ho dûda otevﬁel, byl moc rád.
Co myslíte, Ïe byl ten dárek? No pﬁece kokr‰panûl.
A nebyl obyãejn˘, byl zvlá‰tní. Dûda si ho hned
k sobû pﬁitulil a poﬁád se s ním mazlil. Dûti byly ‰Èastné, Ïe pﬁinesly ten správn˘ dárek. Po obûdû ‰el dûda
se sv˘mi vnouãátky vyvenãit toho kokr‰panûla
a dûda poﬁád chválil dûti, Ïe mu daly tenhle dárek.
Kdo vymyslel toho pejska? Zeptal se dûda. Já. Odpovûdûla AneÏka. Mockrát dûkuji. Není zaã. A kdo mi
ho pﬁines? Já. Zakﬁiãel Tom. Taky dûkuji. UÏ bychom
PROSINEC 2005
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INZERCE
mûli jít domÛ, navrhla AneÏka. Dobr˘ nápad, odpovûdûl dûda.
O pár minut pozdûji…
AneÏko, Tome! UÏ bychom mûli jet domÛ.
Dobr˘ nápad. Pﬁiznal tatínek. A proã musíme jet
domÛ? Ptal se Tom. Abychom neotravovali dûdu. UÏ
tu není sám, tak se nebude bát. Ale mami. Ne, AneÏko! Tome! Pojìte sem. Vy máte pﬁí‰tí t˘den narozeniny. Co si budete pﬁát? Za‰eptal dûda. Já si budu pﬁát
kokr‰panûla, za‰eptala AneÏka. Já taky. Za‰eptal
Tom. AneÏko! Tome! Pojìte uÏ! Zavolala maminka.
Dobﬁe, dárky vám pﬁinesu. Volal je‰tû za dûtmi dûda.
UÏ je dal‰í t˘den a Tom s AneÏkou mají narozeniny…
Dûda! Dûda pﬁi‰el! Jé, ahoj dûdo! Má‰ pro nás dárky? Ptaly se dûti. To víte, Ïe mám. Odpovûdûl dûda.
Tady máte, doufám, Ïe se vám budou líbit. A opravdu,
dûti si hned rozbalily dárky, a byli tam kokr‰panûlé.
Dûti byly moc rády, Ïe mají taky kokr‰panûly. Ale
nemûly jednoho, mûly rovnou dva. KaÏd˘ svého. To
bylo radosti! Ale maminka s tatínkem jenom koukali.
TakÏe s dûdou mûli v rodinû celkem tﬁi kokr‰panûly.
Dûda je‰tû ﬁekl. A jak se v‰ichni pejsci budou jmenovat? Já mám holku, tak se bude jmenovat Irisa, odpovûdûla AneÏka. MÛj je kluk, tak se bude jmenovat
Gigolo. Odpovûdûl Tom. A mÛj je taky kluk, tak se
bude jmenovat Guliver, odpovûdûl dûda.

ZEMNÍ

A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STROJEM JCB 3CX

JIŘÍ ALFERY
HLAVNÍ 19, DOLNÍ JIRČANY,
252 44 PSÁRY
TEL.: 605 500 281
PROSINEC 2005
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VÒNù KO¤ENÍ

Skoﬁice

Dﬁíve roz‰íﬁení pﬁísloví „divím se, Ïe umírá
ãlovûk, kter˘ uÏívá skoﬁici“ uÏ nám asi nic
neﬁíká. Jisté v‰ak je, Ïe skoﬁicová kÛra je
typické koﬁení Starého svûta, asijsk˘ch tropÛ.
Rostla pÛvodnû na indickém subkontinentû a
v âínû. Trochu odli‰né koﬁení, neÏ na jaké
jsme zvyklí v na‰ich ãláncích, má v‰ak mnoho pﬁízniv˘ch silic pro na‰e zdraví. I skoﬁice
se totiÏ vyuÏívá k v˘robû lékÛ.
Nejstar‰í koﬁení
V bylináﬁi ãínského císaﬁe ·eng-nunga
(zhruba 2737 pﬁ. n. l.) se uvádí skoﬁice pod
názvem „kwai“. Zdá se, Ïe skoﬁice opravdu
patﬁí k nejstar‰ím koﬁením svûta. UÏ kolem
4000 let pﬁ. n. l. se v âínû vyuÏívala jako aromatická pﬁísada do nápojÛ. Dodnes ji tam
naz˘vají kwai.
RovnûÏ hieroglyfy v proslulém chrámu
boha Hóra v Edfu v Horním Egyptû na Nilu se
zmiÀují o „kainamaa“ – skoﬁici jako pﬁísadû ke
kadidlu.
Také ve starém ¤ecku a ¤ímû pﬁikládali spisovatelé, botanikové i lékaﬁi skoﬁici velkou
moc. Pﬁesto se dohadovali o jejím pÛvodu.
Podle zpráv Hérodotov˘ch ani Arabové nevûdûli, aã skoﬁici pﬁiváÏeli, ze které rostliny se
získává. Sám Aristoles totiÏ uvûﬁil báchorce
o obrovském ptákovi, kter˘ pﬁiná‰í toto koﬁení
z neznám˘ch krajin a staví si z nûj hnízda ve
skalách. OdváÏní Arabové pr˘ odlákají ptáky
z hnízda pomocí masa, a pak z nich vybírají
skoﬁici, kterou draze prodávají.
Na Sicílii vûﬁili, Ïe pochází z Arábie, ﬁeck˘
zemûpisec Strabon zase sly‰el o indickém
pÛvodu skoﬁice a kasaje, ale pak uvûﬁil, Ïe
koﬁení pochází ze zemû královny ze Sáby v jiÏní Arábii.
Dnes v‰ak víme, Ïe skoﬁicovník kassiov˘ je
prastarou kulturní rostlinou âíny a Indie a Ïe
jeho silnû aromatická kÛra je známa jako koﬁení nejménû 5000 let. Úctyhodn˘ vûk hnûdého
drceného prá‰ku a nepravideln˘ch „klacíkÛ“.
Pozdûji se objevil skoﬁicovník cejlonsk˘. To
kdyÏ se v roce 1580 Portugalci ujali vlády nad
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Cejlonem. PoÏadovali od domorod˘ch vládcÛ
roãnû urãité mnoÏství skoﬁice a za to jim pﬁislíbili ochranu portugalské koruny. Jak ‰lechetné,
politika se zde rodila pﬁes skoﬁici. Postupnû to
pak byli Holanìané, kteﬁí vytlaãili Portugalce
z ostrova a domorodcÛm nastaly je‰tû krutûj‰í
ãasy. Holanìané zavedli na ostrovû skoﬁicov˘
monopol a od kaÏdého domorodce poÏadovali
roãnû 28-50 kg skoﬁice, a to velmi jakostní.
Byli velmi pﬁísní, domorodci nesmûli ulomit
ani vûtviãku pro sebe. V knihách se doãítáme,
Ïe „na 400 ãernochÛ a pohanÛ se vydalo na cestu, aby loupali skoﬁicovou kÛru, hlídáni holandsk˘m vojskem“.
Kolem roku 1815 se domorodé obyvatelstvo
nûkolikráte vzbouﬁilo a nov˘mi pány ostrova se
po mnoha bitkách stali Angliãané. Skoﬁicov˘
monopol, na nûmÏ se vÛbec nic nezmûnilo, pﬁevzala koruna britská. Ani Angliãané dnes
nejsou pány skoﬁicov˘ch plantáÏí, ostrov totiÏ
v roce 1948 získal samostatnost a v rámci britské koruny se v kvûtnu 1972 prohlásil za nezávislou republiku Srí Lanka. Stále vyváÏí do
svûta koﬁení, mezi jin˘m i skoﬁici.

Co je to tedy skoﬁice?
Pro nás je dÛleÏité vûdût, Ïe skoﬁice je
su‰ená oãi‰tûná kÛra vûtví stromÛ rÛzn˘ch
druhÛ skoﬁicovníku. V obchodû ji koupíme
buì mletou, nebo vcelku. Dostává se na trh
v nûkolika jakostních tﬁídách a má rÛzné oznaãení. K nejznámûj‰ím patﬁí skoﬁicovník prav˘
neboli cejlonsk˘ a skoﬁicovník ãínsk˘ neboli
kassiov˘.
Skoﬁice cejlonská „vcelku“ má stoãené truPROSINEC 2005
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INZERCE
biãky od 3 do 5 mm tlusté, na vnûj‰í stranû jemnû vláknité, Ïlutohnûdé barvy a charakteristické sladké chuti. Ménû kvalitní druhy mají ãervenohnûdou barvu. Na svûtov˘ch trzích se
zboÏí oznaãuje vÏdy podle pÛvodu, napﬁíklad
Cejlon, Kaneel Padang Kaneel, Java Kaneel
apod. âínsk˘ skoﬁicovník „vcelku“ není zpracován do ruliãek, tvoﬁí jednoduché svûtlé aÏ
tmavû Ïlutohnûdé trubky ãi ploché pruhy.
K ãemu se pouÏívá?
Její ‰iroké uplatnûní je pﬁedev‰ím v kombinaci s ovocem, napﬁ. s jablky, hru‰kami aj., pﬁidává se do kompotÛ, do brusinkov˘ch kombinací, do ãajÛ. Jako ochucovadlo slouÏí pﬁi
pﬁípravû nejrÛznûj‰ích druhÛ kávy. Dovedete si
pﬁedstavit tﬁeba jablkov˘ závin bez skoﬁice?
V likérnictví je skoﬁice hned vedle hﬁebíãku
tím nejpouÏívanûj‰ím koﬁením. Také voÀavkáﬁství a kosmetika jí nabízí ‰irokou ‰kálu uplatnûní.
A je‰tû nûco. Skoﬁicové „pruhy-ruliãky“
jdou vyuÏít i k voÀavé dekoraci.
Pﬁipravila: mk

Odpovûdi ze str. 28:
2. 1991, 2002…
3. Napﬁíklad: len, den,med…
Lída, Mína, mník…
Lenka, deník, malík…
mandel…

V·E PRO VA·E ZVÍ¤ÁTKA
nakupujte v PSÁRECH 136, ZUZANA BUDÁâOVÁ, 150 m pod továrnou HIT, naproti potravinám
G MASO, konzervy, pochoutky, vitaminy pro psy a koãky
G Suché krmení – granule ãeské i zahraniãní
G Zrní pro ptáky a hlodavce
G Chovatelské potﬁeby: vodítka, náhubky, klece, pelí‰ky, hraãky, antiparazitní kosmetika aj.
EUKANUBA
PURINA PRO PLANE
K 9, NUTRAM
BOSCH
a co nemáme – objednáme
PARKOVI·Tù pro zákazníky
Otevﬁeno:
út–pá 1000–1800
so
800–1200
KDYKOLIV – jsme-li doma
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TELEFON:

241 940 725
241 940 730
PORADÍME – POSLOUÎÍME
PSÁRSK¯
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K¤ÍÎOVKA
Na listopadu je nejhezãí .................... (tajenka)!
INICIÁLY
ZPùVÁKA
KRYLA

HROB

SPZ
BRNA
-MùSTA

1. DÍL
SPZ
JEDNOTKA
âÁST
TAJENKY ROSTLINY OSTRAVY DÉLKY
DùTSK¯
POZDRAV
D¤EVùN¯

ZVRAT
ZNIâEN¯

DRUH
OHNI·Tù

CHEM.ZN. MUÎSKÉ
FOSFORU JMÉNO

¤ÍMSK¯CH
500
P¤ÍSLOVCE

KOSTRA
P¤EDL.

ANTOU·EK

âÍSLOVKA

KLAN

P¤ÍBUZNÁ
NùMECKY
KONEC

HOLANDSKÉ
P¤ÍST.MùSTO
MUÎSK¯
HLAS

CHEM.ZN.
KYSLÍKU

NùMECKY
NORMA
ÎENSKÉ
JMÉNO

INDICIE
JE VIDùT
(NÁ¤EâÍ)
MPZ
NùMECKA

VâELÍ
PRODUKT
CHEM.ZN.
DUSÍKU
SPOJNÍK

P¤EDL.
OKRUHY

DEL·Í
DOBU
P¤EDL.

PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO
VENTIL
SPZ BRNO
- VENKOV
POKNY
K V¯ST¤ELU

RIVAL

KBELÍK
PRAMÁTI

STAVEBNÍ
DÍLEC
BÁSNICKY
KDE

POVEL
KOâÍHO
P¤EDL.

PLATIDLO
V âÍNù
NOSOVKA

V¯PRAVA
V POU·TI
ZKR.EKONOM.
OBOR

2. DÍL
TAJENKY
ZKRATKA
AKTUÁLNÍ
PO¤AD
BONBON

JEHLIâNAN
BIBLICK¯
MO¤EPLAVEC
CHEM.ZN.
JÓDU

MLÁDù
DRAVCE

SLAVKOVSK¯
LES (ZKR.)
ZN.
POLOMùRU

KRTCI
(NÁ¤EâÍM)
PLUS

VLASTNÍ
LINKA (ZKR.)

POBÍDKA
VOZIDLO
ZÁCHR.SLUÎBY
MPZ
POLSKA

CENNÉ
PAPÍRY
(ZKR.)

ANGLICKY
JE
P¤ITAKÁNÍ
VÍC NEÎ
DOB¤E
P¤EDL.

JMÉNO
SLAVNÉ
LVICE

PÍSMENO
ABECEDY
ZN.LITRU

MPZ
THAJSKA
ZN.TUNY

NEZÒSTANE
DLUÎEN
Tajenka kﬁíÏovky zní: zlatavé barevné listí
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