
SLOVO ÚVODEM
VáÏení ãtenáfii,
kdo si snad myslí, Ïe se o letních prázdni-

nách ve ‰kole dohromady nic nedûje, m˘lí se.
Kdo si to myslí o jirãanské ‰kole leto‰ního
léta, m˘lí se ‰erednû. A je jisté, Ïe se po celé
dva mûsíce ani náhodou nenachom˘tl v její
blízkosti. Je sice pravda, Ïe le‰ení na vûÏi
blízkého kostela bylo asi na oãích víc neÏ to
„‰kolní“, ale ‰kola zato t˘den co t˘den mûni-
la barvy: Nejprve se vysvlékla z pÛvodní
my‰í ‰edi do ãervenû pálen˘ch cihel, potom
pod le‰ením doãasnû zbûlela a nakonec se
do dálky rozsvítila Ïlutí, aby koneãnû dala
barevnû vyniknout vloni opravené stfie‰e. Tyto
vnûj‰í zmûny byly vidût i zdálky, tfieba pfii
vycházkách po kopcích nad Jirãany. 

Av‰ak ruch uvnitfi budovy zmûny vnûj‰í je‰-
tû pfiedãil. Tady se po celé prázdniny potká-
valy osoby nejrÛznûj‰ích fiemesel a doved-
ností. Chvílemi to vypadalo, Ïe snad ‰kolní
rok za pár t˘dnÛ ani zaãít nemÛÏe, protoÏe
se sekalo, bouralo, zdilo, omítalo, malovalo,
natíralo i vytíralo a co vím je‰tû. A navíc se
mezi tyto stavební profese od konce ãervence
zaãaly mísit osoby, které cosi vymûfiovaly,
pfiená‰ely, vystfiihovaly, lepily, vrtaly, vû‰ely
a stavûly, malovaly a natíraly, rovnaly a pfie-
rovnávaly, prostû aranÏovaly. A taky konaly
mnohé dal‰í ãinnosti, tfieba instalovaly nové
nástûnky, nábytek a dal‰í objednané vûci.
Ale ne v‰e, co novû vypadá, opravdu nové

musí b˘t. âást nábytku má jen nov˘ barevn˘
sjednocující nátûr, stejnû jako obloÏení v tûch
místnostech, kde alespoÀ za nûco stálo. 

Hledám jedno spojující slovo pro celou
prázdninovou pfiestavbu. Lze fiíci, Ïe se ve
‰kole po nûkolik t˘dnÛ – dfielo. To slovo jsem
se zdráhal pouÏít, jednak není vÛbec krásné
a hlavnû zní v pfiímém protikladu s celkov˘m
v˘sledkem díla. Ale tak to prostû je vÏdy
a v‰ude, Ïe v˘sledná lehkost a hravost je
vykoupena tvrdou prací. A zde se dostávám
k pointû: Jako ãlen konkurzní komise vybíra-
jící fieditelku ‰koly jsem posuzoval pfiedkláda-
né koncepce. Ale stejnû to jsou vÏdy jen slo-
va, slova, slova. Lépe neÏ slova promlouvají
ãiny, ty lépe pfiesvûdãí. ProtoÏe mohu detail-
nû sledovat promûnu ‰koly, utvrzuji se, Ïe
komise zvolila správnû. Iniciativa, odhodlání,
zájem o vûc a pracovitost jsou vlastnosti, kte-
ré se tûÏko pfiedstírají. Nová paní fieditelka si
dokázala rychle získat dÛvûru celého zastu-
pitelstva, na rekonstrukci se kromû staveb-
ních firem v˘znamnû podíleli zamûstnanci
obce, pracovní ãeta. Ale ve ‰kole paní fiedi-
telce pomáhali i rodiãe dûtí, osoby ‰kole
naklonûné i psárské dûti. Doufejme spoleãnû,
Ïe jde jen o poãátek zmûn k lep‰ímu, k obno-
vení dÛvûry obyvatel obce ve ‰kolu. 

Ing. Jifií Janata
starosta obce
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Obec Psáry se sídlem PraÏská ãp. 137, 252 44  Psáry, Stfiedoãesk˘ kraj
Zastupitelstvo obce Psáry v souladu s obsahem zákona ã. 128/2000Sb. „O obcích“ v platném znûní,
vyhla‰uje tento ZÁMùR

obec Psáry je vlastníkem domu ãp. 148 v kat. území Dolní Jirãany, kter˘ je zapsán na listu vlastnictví
ã. 10001 pro obec Psáry a kat. území Dolní Jirãany u Katastrálního úfiadu pro Stfiedoãesk˘ kraj, Katast-
rálního pracovi‰tû Praha západ. 
V domû ãp. 148 je v pfiízemí domu umístûna bytová jednotka ã. 4, o velikosti 2+1 s pfiíslu‰enstvím,
o v˘mûfie 59,9m2, I. kategorie (pokoj 16,5m2, pokoj 17,5m2, kuchyÀ 10,7m2, pfiedsíÀ 11,6m2, lázeÀ
2,7m2, WC 0,9m2). Pfiedmûtná bytová jednotka je vystûhovaná a není v ní nikdo hlá‰en k trvalému
pobytu.

Zastupitelstvo obce Psáry schválilo zámûr prodat shora vymezenou bytovou jednotku do osobního
vlastnictví podle obsahu zákona ã. 72/1994 Sb. v platném znûní pfii splnûní následujících podmínek:
Podrobnûj‰í informace na www.psary.cz
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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



ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 6-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 13. ãervna 2005 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 121/6-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
informaci starosty o pfiípravû konkurzního
fiízení na funkci fieditele Z· a M· Psáry.
II. Schvaluje 
harmonogram pfiípravy konkurzního fiízení
na funkci fieditele Z·  a M· Psáry (viz pfiílo-
ha) a termín konání vlastního  konkurzu dne
25. 7. 2005.
III. Schvaluje  
sloÏení konkurzní komise - ãlenové: J. Janata
a B. Taláb (za zfiizovatele ‰koly), D. Kolská
(za odbor ‰kolství Stã KÚ), P. Jiro‰ (za â·I), I.
Piskáãková (za Z· a M· Psáry), pí Ma‰ková
(zástupkynû fieditelky Z· Praha 4, jako peda-
gogick˘ odborník). Do funkce pfiedsedy
komise jmenuje J. Janatu. 
IV. Povûfiuje
starostu J. Janatu a B. Talába pfiípravou
a organizací v˘bûrového fiízení.

USNESENÍ ã. 122/6-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
znûní „Dohod o narovnání“ uzavfien˘ch mezi
obcí a T. Hubíkem, R. Kostíkem, J. Novákem
a M. Otrubovou.
II. Povûfiuje
L. Kubalo‰ovou dojednáním zpûtvzetí Ïalob
na Mgr. Kadlece.
III. Povûfiuje
L. Kubalo‰ovou zpûtvzetím Ïalob na pí Neu-
bergovou, manÏele âikovy, manÏele Dûdino-
vy, p. Hlavatou a manÏele Smejkalovy. 

USNESENÍ ã. 123/6-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/11 s pí Jifiinou Barto-
‰ovou, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
150 230 Kã.

2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/2 s manÏeli Bekov˘-
mi, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry, za cenu
186 454 Kã.
3. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/1 s manÏeli Burdov˘-
mi, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
145 348 Kã.
4. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/6 s manÏeli Heráko-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
179 786 Kã.
5. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/4 s pí Annou Hlaviã-
kovou, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry, za cenu
147 814 Kã.
6. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/1 s pí RÛÏenou
Homolkovou, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za
cenu 176 323 Kã.
7. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/7 s manÏeli Hru‰ov˘-
mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
153 870 Kã.
8. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/11 s manÏeli Hurto-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
153 726 Kã.
9. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/5 s manÏeli Chmáta-
lov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry, za cenu
129 462 Kã.
10. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/8 s manÏeli Kaiser-
‰otov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
127 093 Kã.
11. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/3 s manÏeli Kolena-
t˘mi, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
148 632 Kã.
12. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/1 s manÏeli Konva-
linkov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu
128 454 Kã.
13. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/3 s manÏeli Kuklov˘-
mi, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
140 056 Kã.
14. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
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ZE ZASTUPITELSTVA
bytové jednotky ã. 150/8 s pí Jitkou Mare‰o-
vou, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry, za cenu
128 526 Kã.
15. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/12 s manÏeli Molen-
dov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
126 725 Kã.
16. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/2 s manÏeli Pavlíãko-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu
155 065 Kã.
17. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/1 s pí Danou Piko-
vou, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
126 524 Kã.
18. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/4 s manÏeli Rubá‰o-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
126 236 Kã.
19. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/2 s manÏeli Sochoro-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
153 726 Kã.
20. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/10 s pí Janou Valá‰-
kovou, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
153 524 Kã.
21. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/7 s manÏeli Vítkov-
sk˘mi, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
176 812 Kã.
22. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/6 s manÏeli Zamra-
zilov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu
156 073 Kã.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 124/6-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy s fou Autersk˘ stavitelství
na opravu fasády Z· za cenu 776 427 Kã
s DPH. 
II. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba           

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

Usnesení ã. 7-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 27. ãervna 2005 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44  Psáry

USNESENÍ ã. 125/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/2 s manÏeli Malco-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
153 726 Kã.
2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/4 s manÏeli Finfaso-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
125 379 Kã.
3.  Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/6 s manÏeli Musilo-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
153 870 Kã.
4.  Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/14 s manÏeli Nová-
kov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
149 272 Kã.
5.  Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/6 s manÏeli Vond-
ráãkov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
153 236 Kã.
6.  Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/8 s panem Jifiím
Novákem, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
298 325 Kã.
7.  Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/10 s panem Mirosla-
vem Adamcem, Sídl. ·tûdfiík 150, Psáry, za
cenu 158 276 Kã.
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ZE ZASTUPITELSTVA
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 126/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
znûní smlouvy s panem Purmannem  za pod-
mínky zaji‰tûní závazku obci ve v˘‰i
3 400 000 Kã formou osobní smûnky nebo
zástavou na pozemky. 
II. Povûfiuje
J. Vrbu, J. Krejãího a V. Nováka dojednáním
podmínek smlouvy.

USNESENÍ ã. 127/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
pfiíspûvek obci Jesenice na vybudování svû-
telné kfiiÏovatky silnic II/603 a II/105 v Jese-
nici u Prahy ve v˘‰i 200 000 Kã. âástka bude
uhrazena pouze v pfiípadû ochoty dal‰ích
obcí pfiispût.

USNESENÍ ã. 128/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
znûní dodatku ã. 3 s fou Rumpold na ceny za
svoz odpadÛ ze sbûrného dvora.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 129/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
znûní dodatku ke smlouvû o spolupráci se
spoleãností Aulistav.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 130/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
„Závûreãn˘ úãet obce Psáry“ za rok 2004
a „Zprávu o v˘sledcích hospodafiení obce
Psáry“ za rok 2004 a souhlasí s v˘hradami
uveden˘mi ve Zprávû a s opatfieními prezen-
tovan˘mi starostou pfiijat˘mi k nápravû vytãe-
n˘ch nedostatkÛ. 
II. Bere na vûdomí
Doporuãení finanãního v˘boru schválit

„Závûreãn˘ úãet obce“ za rok 2004.

USNESENÍ ã. 131/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí  
se jmenováním pracovní skupiny na pfiípravu
prodeje zbytkov˘ch pozemkÛ podle schvále-
ného zámûru ve sloÏení JUDr. J. Podlaha,
V. Novák a L. Kubalo‰ová.

USNESENÍ ã. 132/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
úpravu pfiíspûvku na neinvestiãní náklady
Z· a M· Psáry. Pfiíspûvek zahrnuje ãástku
960 000 Kã na opravu fasády Z·, nátûr oken
a v˘mûnu vstupních dvefií (z toho 610 000 Kã
jiÏ dfiíve zálohovû proplaceno), 500 000 Kã
na vybavení dvou ‰kolních tfiíd a jedné pfied-
‰kolní tfiídy nábytkem a dal‰í úpravy interiéru
a 500 000 Kã dotace obce na provozní
náklady (nad rámec pfievodu finanãních pro-
stfiedkÛ z KÚ). Tyto zmûny jsou obsaÏeny ve
ãtvrté úpravû rozpoãtu obce.

USNESENÍ ã. 133/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smluv s fou ·lehofer na rekonstrukci
komunikace Na Stráni za cenu 280 095 Kã
bez DPH/333 313,76 Kã vãetnû DPH a ces-
ty k âOV za cenu 173 150 Kã bez DPH/
206 048,50 Kã vãetnû DPH, dodatek ke
smlouvû na vícepráce v cenû 39 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 134/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Neschvaluje  
Ïádost o umístûní reklamní tabule spol. Bull-
dog v místû kfiíÏení ulic PraÏská–Javorová. 

USNESENÍ ã. 135/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
zámûr rekonstrukce ÚT v objektu b˘valé Jed-
noty v Dolních Jirãanech z tuh˘ch paliv na
plyn. 
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II. Povûfiuje
V. Kadefiábka zaji‰tûním cenové nabídky.

USNESENÍ ã. 136/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
znûní kupní smlouvy na prodej pozemkÛ
parc. ã. 697, 698, 700 k. ú. Dolní Jirãany
spoleãnosti TONDACH âR.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 137/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
odstranûní (demolici) pfiístfie‰ku vedle budovy
OÚ, Psáry.
II. Povûfiuje
V. Kadefiábka zaji‰tûním demolice.

USNESENÍ ã. 138/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
návrh 4. úpravy rozpoãtu obce.

USNESENÍ ã. 139/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
soupis faktur k proplacení.

USNESENÍ ã. 140/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Neschvaluje  
Vydání souhlasného stanoviska k Ïádosti
Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch a manÏelÛ Karanov˘ch na
odprodej pozemku parc. ã. 589/22 k. ú.
Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 141/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje 
OÚ pfiípravou a vyvû‰ením zámûru na pro-
dej volného bytu na Sídli‰ti ·tûdfiík - podmín-
kou minimální cena 600 000 Kã, nabídky
budou odevzdány v zalepen˘ch obálkách na
adresu OÚ, Psáry. Zastupitelé si vyhrazují
právo tento zámûr zru‰it.

USNESENÍ ã. 142/7-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
Zámûr na odkup kanalizace budované v uli-
ci U Sv. Jána a uzavfiít s investory v této vûci
smlouvu o smlouvû budoucí.  

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

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

Usnesení ã. 8-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 11. ãervence 2005 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 143/8-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/7 s pí ·ímovou, Sídl.
·tûdfiík 153, Psáry, za cenu 153 726 Kã.
2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/4 s Jaroslavou
a Helenou VáÀov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psá-
ry, za cenu 128 526 Kã.
3. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/12 s manÏeli Jose-
fem a Vûrou D˘lov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149,
Psáry, za cenu 128 281 Kã.
4. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/5 s manÏeli Barto‰o-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu 129
462 Kã.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 144/8-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
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ZE ZASTUPITELSTVA
I. Schvaluje  
vyfiazení uchazeãe PaedDr. Franti‰ka Fouska
z konkurzního fiízení na fieditele Z· a M·
Psáry pro nesplnûní v‰ech náleÏitostí pfiihlá‰-
ky do konkurzního fiízení.
II. Bere na vûdomí
zprávu starosty J. Janaty o zasedání kon-
kurzní komise a obeslání zbyl˘ch dvou ucha-
zeãek (Mgr. TrÛblová a Mgr. Maláãková)
k fiízenému pohovoru.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba 

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

Usnesení ã. 9-2005
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 25. ãervence 2005 
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, PraÏská
137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 145/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/3 s p. Václavem
Pekem, Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry, za cenu
152 379 Kã.
2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/4 s Vûrou Filípkovou
a ·tûpánem Juskem, Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry,
za cenu 126 632 Kã.
3. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/7 s manÏeli Josefem
a Zlaticou D˘lov˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry,
za cenu 155 281 Kã.
4. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/10 s Franti‰kem Vrá-
nou, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
153 985 Kã.
5. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“

bytové jednotky ã. 153/3 s panem Petrem
Mlejnkem, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
153 524 Kã.
6. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 153/4 s manÏeli JeÏkov˘-
mi, Sídl ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
127 093 Kã.
7. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 150/6 s paní Evou Janãa-
fiíkovou, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
153 524Kã.
8. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 149/3 s manÏeli Dûdino-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 149, Psáry, za cenu
155 670 Kã.
9. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/15 s paní Irenou
Roubíãkovou, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za
cenu 138 933 Kã.
10. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/9 s manÏeli Hubíko-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu
271 719 Kã.
11. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 152/2 s panem Mirosla-
vem Kostílkem, Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry, za
cenu 153 632 Kã.
12. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 148/2 s paní Radkou
Otrubovou, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
149 272 Kã.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 146/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy o smlouvû budoucí  s STE
na zfiízení vûcného bfiemene na pozemky
parc. ã. 659/1 k. ú., Psáry.
II. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 147/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy o smlouvû budoucí  na
odkup inÏen˘rsk˘ch sítí v ulici Javorová.
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Z OBCE
II. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 148/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka oznaãením stud-
ny u trafa v Dolních Jirãanech nápisem, Ïe
voda není pitná.

USNESENÍ ã. 149/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s opravou stfiechy na budovû ãp. 3 (b˘valá
Jednota) v Dolních Jirãanech firmou J. P˘chy
za cenu 202 500 Kã vãetnû DPH a se záru-
kou 5 let.
II. Souhlasí
s opravou stfiechy na budovû kadefinictví v Psá-
rech za pouÏití ta‰ek od firmy TONDACH.

USNESENÍ ã. 150/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 5-2005 o míst-
ním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací
pfiístroj.
II. Schvaluje  
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 6-2005
o vefiejném pofiádku, opatfiení k jeho zabez-
peãení a ãistotû v obci. 
III. Schvaluje  
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 7-2005 o míst-
ním poplatku za povolení k vjezdu s motoro-
v˘m vozidlem do vybran˘ch míst a ãástí obce.
IV. Souhlasí
s umístûní dopravních znaãek - omezení vjez-
du vozidel nad 3,5 t do ulice Horní a Pod
Vápenkou, pouze pro vozidla s povolením
OÚ Psáry.

USNESENÍ ã. 151/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy o dílo se spoleãností
ZEPRIS na stavbu de‰Èové kanalizace (stoka
D1 - ‰achty D·1-D·5c a v˘ústní objekt
ã.1) v ulici K LÛÏku, Dolní Jirãany, za cenu
1 094 783 Kã vãetnû DPH.

II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 152/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
proplacení upravené faktury p. Pytelky na
projekt inÏen˘rsk˘ch sítí (4. a 5. etapa Psáry
a Dolní Jirãany) pro územní fiízení, která je
sníÏena o smluvní penále 20 % z dÛvodu
nedodrÏení termínu.

USNESENÍ ã. 153/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení zástavní smlouvy se spoleãností
Moonray na pozemky parc. ã. 465/356
a parc. ã. 465/357 k. ú. Dolní Jirãany
a dohody o narovnání v jiÏ dohodnut˘ch
znûních.
II. Povûfiuje
starostu J. Janatu podpisem této smlouvy
a dohody.

USNESENÍ ã. 154/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení dohody o provedení ãinnosti
s panem Nesmûrákem za ãinnost ve staveb-
ním v˘boru.

USNESENÍ ã. 155/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka napsáním odpo-
vûdi AK Hrnãífi+Rydval (správce konkurzní
podstaty ZD Zvole v likvidaci) ohlednû pláno-
vaného prodeje jímky odpadních vod a stud-
ny pro ¤D v ulici V Tfie‰Àovce.

USNESENÍ ã. 156/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy se spoleãností AGK na
geodetické zamûfiení pro projekt pro staveb-
ní povolení na inÏen˘rské sítû – 4. a 5. etapa
Psáry a Dolní Jirãany za cenu 16 200 Kã za
100 bm.
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II. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 157/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadefiábka o prove-
dení revizí plynu, elektroinstalací a hromo-
svodÛ v bytov˘ch domech na Sídli‰ti ·tûdfiík.

USNESENÍ ã. 158/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka provûfiením ve‰-
ker˘ch pojistn˘ch smluv a vypracováním pfie-
hledu o poji‰tûní rizik s ohledem na pfievede-
ní pojistek na SVJ.

USNESENÍ ã. 159/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
uzavfiení smlouvy se spoleãností ZAREA na
opravu ulic Na V˘sluní, Ke Kukeláku, Ve Vi‰-
niãkách, Pod Vápenkou, Sportovní, za cenu
227 764,50 Kã s DPH
II. Povûfiuje
místostarostu V. Kadefiábka podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 160/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnese-
ní:
I. Povûfiuje
kontrolní a finanãní v˘bory provûfiením ãer-
pání dotací a investiãních nákladÛ v roce
2004 a jejich prostavûnost.

USNESENÍ ã. 161/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s osazením 2-3 svûtel VO v ulici Horní.

USNESENÍ ã. 162/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadefiábka o dokon-

ãení chodníku v ulici Jílovská aÏ k zastávce
autobusu vãetnû pfiechodu pro chodce.
II. Bere na vûdomí
zprávu místostarosty V. Kadefiábka o prÛbû-
hu oprav v Z· Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 163/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s nákupem odvzdu‰Àovací soupravy vodo-
vodního fiadu v ulici Javorová.

USNESENÍ ã. 164/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje 
starostu J. Janatu zasláním dopisu finanãní-
mu úfiadu se Ïádostí o souhlas s prodejem
pozemkÛ parc. ã. 581/9, 621/19 a st.p.
829 k.ú. Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 165/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
v˘sledky konkurzního fiízení a doporuãení
konkurzní komise.
II. Povûfiuje 
starostu J. Janatu jmenovat do funkce fieditel-
ky Z· a M· Psáry Mgr. Milenu TrÛblovou ke
dni 1. 8. 2005.

USNESENÍ ã. 166/9-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
proplacení faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

místostarosta starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

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

ZE ZASTUPITELSTVA
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Ze zápisníku místostarosty

Drobné opravy a akce OÚ Psáry 
v období od 31. 5. 2005 do 25. 7. 2005

1. Zahájení prací na zhotovení nové fasády a dfievûné fiímsy na Základní ‰kole

v Dolních Jirãanech.

2. Zahájení prací na nátûrech oken v Základní ‰kole v Dolních Jirãanech.

3. Vybourání star˘ch a osazení nov˘ch vchodov˘ch dvefií a dvefií do sborovny

Základní ‰koly v Dolních Jirãanech.

4. Vybourání star˘ch a osazení nov˘ch dvefií v ã. 13, Dolní Jirãany.

5. Vybourání star˘ch omítek, zhotovení nov˘ch – chodba, pfiízemí, ‰atna a vesti-

bul v Z· Dolní Jirãany.

6. Vyspravení dûr v komunikacích v ulici Ve Vi‰niãkách a ul. Hlavní.

7. Oprava stoupaãek vody na sídli‰ti ·tûdfiík, dÛm ã. 153.

8. Provedení revizí hromosvodÛ, elektrick˘ch rozvodÛ, plynov˘ch rozvodÛ zafií-

zení s následn˘m odstranûním zji‰tûn˘ch závad v bytov˘ch domech ã. 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154 na Sídli‰ti ·tûdfiík.

9. Odstranûní naplavené zeminy z komunikací v ul. Hlavní v úseku chatafiské

oblasti Vysoká.

10. Oprava prasklého vodovodního potrubí na OÚ, Psáry.

11. Pokraãují opravy a vyrovnání dopravních znaãek poniãen˘ch vandaly.

12. Zhotovení nového dûtského hfii‰tû v Dolních Jirãanech u fotbalového hfii‰tû.

13. Seãení trávy na hfibitovech v Psárech, Dolních Jirãanech, dále na hfii‰ti a zahra-

dû matefiské ‰koly a vefiejn˘ch prostranství.

14. Pokraãování ve zhotovení chodníkÛ v ul. Jílovské.

15. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a ãekáren.

16. Likvidace bol‰evníku v oblasti Pfiední Baba-Psáry.

Ing. Vladimír Kadefiábek
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Zmûny vnû i uvnitfi
Ve škole samé i budově čp. 13 se sice za

poslední dva roky mnoho událo, ale dosa-
vadní změny nejsou až tak na první pohled
viditelné.

Oprava krovu a v˘mûna stfie‰ní krytiny,
v˘mûna okapÛ, rekonstrukce WC, vybudování
nové uãebny v budovû ãp.13 pfiitom jiÏ obec
pfii‰la na  více neÏ 1,5 mil. Kã. O prázdninách
pro‰la ‰kola radikální promûnou jak z vnûj‰í,
tak z vnitfiní ãásti budovy.  JiÏ zdálky záfií nov˘
Ïlut˘ kabát, jehoÏ barvu si vybraly samy dûti
spoleãnû s uãitelkami. Také okna záfií nov˘m
nátûrem. Fasáda a nátûr oken pfii‰ly bezmála na
milion korun, tûch chybûjících pár desítek tisíc
stály nové vchodové dvefie. 

Nejen zmûna zevnûj‰ku
Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedá-

ní dohodlo, Ïe napomÛÏe k urychlení rozvoji
‰koly a uvolní peníze nad rámec plánovan˘
pÛvodním rozpoãtem obce. Obec uvolnila navíc
500 tis. Kã, za které se koupilo jednak jiÏ dfiíve
plánované vybavení  tfiídy pro pfied‰koláky
v budovû ãp.13 (viz dále), jednak se zcela novû
zafiídily dvû tfiídy v˘‰kovû staviteln˘m nábyt-
kem pro budoucí prvÀáãky a druháky. Tyto dvû
tfiídy budou zfiejmû navíc po vyuãování v pfií‰tím
roce slouÏit i ‰kolní druÏinû, jejich velikost
umoÏní vybavit je patfiiãnû i pro tuto úlohu. Na
v˘mûnu nábytku v dal‰ích tfiídách se ãasem také
dostane. Kdy, to záleÏí na finanãních moÏnos-
tech obce, pfiípadnû na pomoci sponzorÛ z obce.
Zmûnila se v‰ak i úprava chodeb, pfiibyly nové
korkové nástûnky, natfieno je zábradlí schodi‰tû
a mnoho dal‰ích drobností, na kter˘ch se  podí-
leli i profesionálové - v˘tvarníci.

Pfied zaãátkem ‰kolního roku byl v budovû
základní ‰koly, vedlej‰ím ãp.13 i v matefiské
‰kole proveden generální úklid úklidovou fir-
mou, pfii kterém byly  mj. o‰etfieny povrchy
podlah tak, aby se usnadilo jejich uklízení
bûhem roku.  

Novû jsou zafiízené vloni vybudované pro-
story v budovû sousedící se Z·, v ãp. 13. Nej-
vût‰í místnost bude v dal‰ích letech slouÏit jako
uãebna pro prvÀáãky, av‰ak letos nám doãasnû
pomÛÏe vyfie‰it nával siln˘ch roãníkÛ do matefi-
ské ‰koly a bude v ní pfied‰kolní roãník. Rodi-
ãe se nemusí obávat, prostory byly pfies prázd-
niny zafiízeny nábytkem pro matefiské ‰koly.
Pfied‰koláci budou mít k dispozici i dal‰í míst-
nosti v budovû, takÏe zbude místo i na oddûle-
nou ‰atnu a na samostatnou místnost pro odpo-
lední odpoãinek. Vzhledem k blízkosti Z· se
pro nû vyuÏije v˘dejna jídel Z·. 

Pfií‰tí rok dojde na matefiskou ‰kolu
Sama matefiská ‰kola pro‰la jen generálním

úklidem, ale zastupitelstvo obce chce napfiesrok
dofie‰it stále zfietelnûji nedostateãnou kapacitu
matefiské ‰koly. Pfií‰tí ‰kolní rok ji bude nav‰tû-
vovat více neÏ sedmdesát dûtí. Není divu, v kaÏ-
dém z nejmlad‰ích roãníkÛ je v obci  hlá‰eno
tfiicet i více dûtí (roãník 2004 – 36 dûtí). Navíc
ne v‰ichni obyvatelé jsou v obci hlá‰eni, a hlav-
nû pokraãující obytná v˘stavba do obce pfiivede
v nûkolika málo letech dal‰í tisícovku nov˘ch
obyvatel. Proto je pfiipravován projekt dostavby
stávající matefiské ‰koly, zastupitelstvo si na
pfií‰tí rok chystá peníze, pokusíme se hledat
moÏnosti dotace a v tomto konkrétním pfiípadû
hodnû spoléháme i na ochotu místních sponzo-
rÛ pfiispût na vûc slouÏící té nejjistûj‰í investici
do budoucnosti obce, do na‰ich dûtí. 

Jednal jsem jiÏ s na‰ím hlavním sponzorem
obce a pfiislíbil mi, Ïe nás podpofií pfii dostavbû
M· i pfii rozvoji Z·. Samozfiejmû uvítáme
nabídky dal‰ích sponzorÛ. A nemusí jít jen
o finanãní podporu. 

Základní a matefiská ‰kola patfií
k sobû

Zatímco v matefiské ‰kole není o dûti nouze,
v základní ‰kole rostl v posledních tfiech letech
poãet ÏákÛ velmi velmi pomalu, témûfi stagno-
val. Letos se v ní uãí 53 ÏákÛ, pfií‰tí rok by to

Velké změny 
čekají základní a mateřskou školu
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k pfiemûnû ‰koly, nelze ãekat zmûnu jako
mávnutím kouzelného proutku. Je to analogie
cesty celé obce z problémÛ k prosperitû. Tu ces-
tu ‰kola nastoupit musí, protoÏe poloprázdná
‰kola, nás obãany, obce stojí stejnû penûz jako
plná a poãítáno na Ïáka je tak 2-3krát draÏ‰í neÏ
‰kola naplnûná. A málo platné, to, Ïe rodiãe své
dítû do té které ‰koly po‰lou, je lidov˘m hlaso-
váním o její kvalitû. Na‰e ‰kola musí pfiesvûdãit
daleko více neÏ souãasnou jednu tfietinu rodiãÛ,
jinak by kráãela vstfiíc svému zániku. Po více
neÏ tfiech stech letech  své existence a pfii sou-
ãasném explozivním nárÛstu obyvatel v obci by
to byla stra‰ná ostuda nás v‰ech. 

Jifií Janata, starosta

mohlo b˘t trochu lep‰í. Pokud základní ‰kola
dokáÏe pfiesvûdãit rodiãe dûtí z M· svou kvali-
tou, nemusíme se o její budoucnost bát. Nao-
pak v nûkter˘ch letech by dokonce nestaãila jen
jedna tfiída. A právû proto se obec rozhodla
daleko dÛraznûji podpofiit na‰i ‰kolu, aby se
z vlekl˘ch bojÛ o dÛvûru rodiãÛ co nejrychleji
vymanila.

Z· i M· chce vyuÏít také nabídky pana fiedi-
tele Adámka z Ústavu sociální péãe k plavecké-
mu v˘cviku v tamním bazénu a Z· má zájem
o dovoz dûtí do velké tûlocviãny Ústavu na
hodiny TV.

Jazyky navíc
Integrujícím prvkem je nabídka v˘uky ang-

liãtiny pro pfied‰koláky 2 x 30 minut t˘dnû (za
poplatek) a moÏnost pokraãování ve v˘uce
formou krouÏku v 1. a 2. tfiídû (za poplatek).
Od tfietí tfiídy se pfiedpokládá v˘uka jazyka
v fiádném rozvrhu (tj. zdarma). Snad i to pove-
de k plynulej‰ímu pfiechodu dûtí z M· do na‰í
Z·. 

Vûci posledních odstavcÛ v‰ak pfiesahují
kompetenci obce, spadají do kompetence fiedi-
tele ‰koly. Jak jistû víte, konkurzním fiízením se
stala fieditelkou ‰koly  Mgr. Milena TrÛblová.
Rozhovor s ní pfiiná‰íme na 16.–17. stranû
zpravodaje.

Jako pfiedseda konkurzní komise sdûluji, Ïe
v‰echny informace (po 11. ãervenci seznam
pfiihlá‰en˘ch osob splÀující poÏadované náleÏi-
tosti, po 25. ãervenci jméno vybrané osoby) se
k vám dostaly bez prodlevy cestou úfiední des-
ky i pomocí internetov˘ch stránek obce. Ve
‰kole uskuteãníme Den otevfien˘ch dvefií, aby-
chom  pfiesvûdãili i váhající rodiãe. Zejména
nám pÛjde o dûti patfiící do budoucích 3. a 5.
roãníkÛ, kde je poãet dûtí v na‰í Z· zatím níz-
k˘ na to, aby roãníky fungovaly samostatnû.
I tam se v‰ak nabízí moÏnost oddûlené v˘uky
základních pfiedmûtÛ (âJ, AJ, M), a také je
moÏné ve spolupráci s obcí reagovat operativnû
na zv˘‰ení poãtu ÏákÛ i bûhem ‰kolního roku.
O tom i o problému spádovosti na‰í obce pro
Ïáky druhého stupnû více pohovofiím s rodiãi
na tfiídních schÛzkách.

Na závûr v‰ak musím upozornit, Ïe poãátek
‰kolního roku mÛÏe b˘t poãátkem nové cesty

Internetové
stránky obce 

Kdo ãte pravidelnû internetové stránky obce
www.psary.cz, zaruãenû je seznámen s jejich
obsahem, ale také s anketou, která zde v prázd-
ninovém období probûhla. Je aÏ s podivem, Ïe
se na‰li obãané, ktefií netu‰ili, Ïe zde máme
‰kolu. Vzdûlání, které je urãeno dûtem, je
nezbytnou souãástí na‰í obce. ·kola má více
neÏ tfiistaletou tradici, dûtí se rodí stále více. Za
pár let dojde i v Psárech a Dolních Jirãanech
k velkému nárÛstu poãtu dûtí, tedy ‰kola bude
rozhodnû potfiebná. Ale abych nekfiivdila onûm
„neznalcÛm“. Vût‰ina z nás je se ‰kolou spoko-
jena, ale v‰ichni se shodujete v tom, Ïe je stále
co vylep‰ovat. mk
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Kupujete nebo řešíte rekonstrukci vašeho bydlení? 
Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny vaše úspory?

Volejte: 723 778 570
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KADEŘNICTVÍ
Renata Kolínská Vás zve 

do nově zrekonstruovaného
KADEŘNICTVÍ.

Pracovní doba dle objednávek.
Opuková 450, Olešovice-Kamenice

Tel.: 605295089, 323672499
Nové trendy barvení a střihů.
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Všichni víme, že provoz na silnici II/105,
která prochází Dolními Jirčany a Psáry, je
značný. Stav vozovky není kvalitní, mnohde
se ztrácí plná čára u krajnice, jinde není
značena vůbec, všude samá zatáčka. A řidi-
či? Jezdí jak šílení. Místostarosta Mgr. Jan
Vrba a tajemnice Lucie Kubalošová prozra-
dili, jak naší bezpečnosti pomůže nové
dopravní značení.

„Letos na jafie jsme Ïádali Státní fond
dopravní infrastruktury o finanãní pfiíspûvek
z dotaãního programu zamûfieného ke zv˘‰ení
bezpeãnosti dopravy a jejího zpfiístupÀování
osobám s omezenou schopností pobytu a orien-
tace,“ fiíká místostarosta Mgr. Jan Vrba
a pokraãuje: „Pfiipravili jsme projekt s ohledem
na bezpeãnost provozu v obci od zaãátku obce
aÏ na její konec, tedy od cihelny aÏ k ústavu.
Zprvopoãátku nám s touto akcí pomohl obãan,
kter˘ zde bydlí, a má pfiedev‰ím pfiíslu‰né
odborné znalosti. Bylo potfieba pfiesnû vybrat
místa, kam umístit jednotlivé dopravní znaãky.
To se podafiilo, návrh jsme postoupili k projek-
tu, kter˘ se vypracoval, a my mohli Ïádat jiÏ
zmínûn˘ fond o dotaci. Ta ãástka rozhodnû není
malá, 1,3 mil. Kã jsme obdrÏeli od Státního fon-
du infrastruktury, tedy pln˘ch 80 %, s tím, Ïe
20 % doplatí obec.“ 

Tajemnice Lucie Kubalo‰ová doplÀuje:
„BohuÏel, dotaci jsme získali jen na hlavní
komunikaci II/105, nemÛÏeme tento projekt
roz‰ífiit na vedlej‰í silnice.“

„Nejv˘znamnûj‰í znaãení, které chceme
uskuteãnit, jsme projednali s paní Sémovou
z Odboru dopravy v âerno‰icích,“ pokraãuje
místostarosta, „tûm pfiipadá pfiíslu‰né schvalo-
vání.“

S umístûním máme jasno
„Svûteln˘ tlaãítkov˘ semafor umístíme

v místû u kostela v Dolních Jirãanech. To pro-
to, Ïe v blízkosti je ‰kola, mnoho ÏákÛ zde pfie-
chází a zatáãka je nepfiehledná. A rodiãe mají
strach. Navíc je v obci známé bezohledné nere-
spektování a pfiekraãování rychlosti mnoh˘mi
fiidiãi. Pro chodce staãí zmáãknout tlaãítko,

objeví se zelená a fiidiãÛm naskoãí po dobu pfie-
cházení ãervená.

Dále budou v obci umístûny speciální svû-
telné znaãky s ukazatelem okamÏité rychlosti
vozidla. Na dopravní znaãce bude vyznaãena
povolená rychlost 50 km/hod., pfiiãemÏ displej
na znaãce fiidiãÛm ukáÏe, kolik je jejich oka-
mÏitá rychlost.

Tyto znaãky budou na dvou místech, kde nej-
více dochází k poru‰ování silniãních pravidel.
Pfiedev‰ím je to v místû z kopce smûrem do Psár
v okolí matefiské ‰koly,“ fiíká místostarosta
a Lucie Kubalo‰ová pokraãuje: „KdyÏ se v obci
mûfiila rychlost, bylo zde namûfieno ãasté pfie-
kroãení rychlosti, ve dvou pfiípadech se jednalo
o rychlost 108 km/hod. Dovedete si pfiedstavit,
jak se to auto doslova fiítí z kopce? A pfiímo
u ‰kolky?“

„Druh˘m vytypovan˘m místem,“ navazuje
Mgr. Vrba, „je ãást obce z druhé strany, ve
smûru od Jílového, od ústavu do obce. Také tam
je toto oznaãení nutné. 

Znaãky jsou drahé a kdybychom dotaci
nedostali, nemohli bychom je nechat instalovat.
Vûfiíme, Ïe napomohou bezpeãnosti nejen pro-
vozu, ale pfiedev‰ím na‰ich obãanÛ.

Tfietí úprava, spojená s tímto opatfiením,
bude na návsi v Psárech smûrem od Jílového.
V tûchto místech se toãí ostrá pravoúhlá nepfie-
hledná zatáãka,
také zde dochází
ke kolizím. Rádi
bychom zajistili
pfietaÏení zatáã-
ky více do návsi,
vytvofiení ost-
rÛvku a zatáãka
by byla pfiehled-
nûj‰í, ne tak
prudká.

Dále chceme
napfiíklad zajis-
tit plné vodorov-
nédopravní zna-
ãení v obci, ale
pouze v místech,
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Přibudou nové dopravní značky

Právě dvě takovéto značky budou

v obci instalovány



Především proto, aby zde nedocházelo k váž-
ným dopravním nehodám.

Pozn. red.: Svûtelná dopravní znaãka, kterou
vidíte na obrázku,  je ukazatelem okamÏité
rychlosti motorov˘ch vozidel. Zafiízení okamÏi-
tû zobrazí fiidiãi jeho rychlost nebo informuje
ostatní o rychlosti projíÏdûjících vozidel jiÏ ve
vzdálenosti cca 80 m pfied radarem. Základním
prvkem je mikrovlnn˘ vysílaã (radar) a pfiijímaã
zabudovan˘ v integrované skfiíni spoleãnû
s elektrotechnikou a ãíslicov˘m ukazatelem
sestaven˘m z vysoce svítících Ïlut˘ch LED
diod pro zobrazení hodnoty rychlosti. 

Hlavní pouÏitelnost je pfiedev‰ím v místech
se sníÏenou nebo omezenou rychlostí nebo
v místech s vy‰‰ím v˘skytem dopravních
nehod. Zvy‰uje bezpeãnost na místech s vyso-
kou koncentrací chodcÛ, napfiíklad pfiechody
pro chodce, pfied ‰kolami atd. RadarDisplay
RD-220 je urãen pfiedev‰ím do mûst a obcí. 

Text a foto: mk

Z OBCE
kde to pÛjde z dÛvodu dodrÏení ‰ífiky jízdního
pruhu (2,75 metru jeden jízdní pruh).“ 

„Je‰tû bych dodala,“ fiíká paní Kubalo‰o-
vá, „Ïe v nûkter˘ch nebezpeãn˘ch místech kfií-
Ïení s místní komunikací pfiibudou rovnûÏ
optické klikaté ãáry, zpomalovaãe „zmije“.
A také dojde k posunutí znaãky – zaãátku
obce. S tím, jak se obec rozrÛstá, bude na
zaãátek zastavûného území smûrem k Jesenici,
zhruba o 500 metrÛ dfiív, umístûna znaãka
obce Psáry.

V‰echna místa na této silnici doplníme
dopravními znaãkami, jako je hlavní silnice,
vedlej‰í atd. Doufáme, Ïe lidé se jimi budou
fiídit, coÏ se mnohdy nestává.“

Realizace začne už od podzimu, až pro-
běhnou všechna potřebná zajištění.

Na závěr Mgr. Jan Vrba  a Lucie Kubalo-
šová dodali, že tato značení jsou sice v kom-
petenci Středočeského kraje, ale obec se po
zvážení rozhodla zhostit tohoto úkolu sama.
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JESENICKÉ REALITY
= navštivte nás =

* Jsme specialisté pro Prahu - Jih

* Zaručujeme vysokou úspěš-
nost v obchodu s nemovitost-
mi

* Zajistíme Vám veškeré záleži-
tosti spojené s prodejem, kou-
pí, či pronájmem

Koupě – prodej – pronájem

252 42 Jesenice, Budějovická 2
tel.: 241 931 100, 603 593 341,

603 817 319
e-mail: jesenickereality@seznam.cz

INZERCE
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Už úctyhodných 300 let se v Dolních Jir-
čanech nachází škola. Letos k prvnímu září
dostala její fasáda „nový kabát“ a změny
k lepšímu nastaly také uvnitř: stěny školy se
obohatily o novou tematicky zaměřenou
výzdobu, rozzářily se a ve dvou třídách je
školákům k dispozici zcela nový nábytek.
O tom, co nového se ještě chystá, jsme hovo-
řili s nově jmenovanou ředitelkou
Mgr. Milenou Trůblovou.

Paní magistro, stala jste se ředitelkou
základní školy, ale i školy mateřské, to je vel-
ké sousto…

Od mládí mû bavila práce s dûtmi, snad pro-
to jsem se po gymnáziu pfiihlásila na pedago-
gickou fakultu, kterou jsem ukonãila aprobací
pro první stupeÀ s akcentem na tûlesnou v˘cho-
vu. 

Ve ‰kolství pracuji sedmadvacet let a musím
fiíci, Ïe práce s dûtmi mû stále baví. Zaãátky
mého uãitelství jsou spjaty s krásnou morav-
skou ‰kolou a bezvadn˘m kolektivem pracov-
níkÛ. Po krátké dobû jsem zaãala uãit v Praze 4,
svém rodi‰ti. Od roku 1990 jsem potom praco-
vala jako zástupkynû fieditele. Po konkurzu
jsem byla v roce 2000 jmenována fieditelkou
Z· Jesenice. Za dobu mého pÛsobení jsme se
stali samostatnou pfiíspûvkovou organizací,
vybudovali a vybavili jsme novou ‰kolu a poãet
ÏákÛ se více neÏ ztrojnásobil. 

Teď však máte „v rukou“ i mateřinku…
Také souãástí Z· Jesenice se tehdy stala

matefiská ‰kola a mám s ní nejlep‰í zku‰enosti.
Takové spojení je dobrá vûc, z matefiské ‰koly
pfiece pfiecházejí dûti do ‰koly základní a bude
jen na nás, tedy na v‰ech pracovnících, jak
budou pfied‰koláci spokojeni. Máme samozfiej-
mû zájem na tom, aby pokraãovali v na‰í psár-
ské základní ‰kole a posléze pfie‰li kvalitnû pfii-
pravení Ïáci na druh˘ stupeÀ základní ‰koly,
kter˘ snad jednou bude i u nás. 

Dosud bylo v dvoutfiídní matefiské ‰kole 55
dûtí, teì máme otevfienou dal‰í tfiídu a jiÏ pfied-
tím byl zpracován i vlastní ‰kolní vzdûlávací
program. Péãe o dûti zahrnuje i mimo‰kolní
ãinnost a úãast na ‰kolách v pfiírodû. 

Je podle vás předškolní vzdělávání tak
důležité?

Urãitû. PovaÏuji jej za nesmírnû dÛleÏité
nejen pro obecnû známé cíle, jako je rozvoj
osobnosti, upevÀování návykÛ a dovedností,
ale pfiedev‰ím pfiispívá k socializaci dûtí. Uãí je
Ïít spolu, pomáhat si, zvykat si na odli‰nosti,
které máme. VÏdyÈ v dospûlosti se také budou
vzájemnû setkávat.

Chceme naplnit i ekologickou v˘chovu, dûti
se mimo jiné uãí naslouchat pfiírodû a pohybo-
vat se v ní, ale také se uãí tfieba tfiídit odpad.
Samozfiejmû Ïe v matefiské ‰kole v‰echno pfii-
mûfien˘m a zajímav˘m zpÛsobem, tedy pfiede-
v‰ím hrou a soutûÏemi.

Velmi dÛleÏitá je spolupráce s rodiãi i vzá-
jemná spolupráce a sounáleÏitost dûtí, uãitelek
i ostatních zamûstnancÛ pÛsobících jednak
v matefiské a jednak v základní ‰kole. Jsme pfie-
ce jedna organizace.

Stále se hovoří o zdravé výživě, jak je to se
stravováním dětí?

Teprve po dÛkladném zmapování souãasné-
ho stavu mohu zváÏit, zda bude vhodné pokra-
ãovat dál s dovozem hotov˘ch obûdÛ, nebo
jestli se ãasem vydáme cestou samostatné ‰kol-
ní jídelny, kde se bude i vafiit. KaÏdopádnû
budu klást dÛraz na kvalitu pfiipravovan˘ch
jídel, ale také na úroveÀ stolování.

Máte zájem navázat spolupráci s místní-
mi spolky či občany?

A zase do školy



NA·E ·KOLA
ProtoÏe je ve ‰kole jen malá

tûlocviãna, rádi bychom navázali
spolupráci s panem PhDr. Adám-
kem, fieditelem zdej‰ího ústavu,
kde je pûkná tûlocviãna a dokonce
i bazén. Zapojili bychom dûti
i z matefiské ‰koly a poskytli jim tak
moÏnost vyuÏití krásného prostoru
velké tûlocviãny, kterou sami
nemáme.

Dal‰í spolupráci plánujeme
napfiíklad se sportovci, s fotbalisty,
ráda bych oslovila i oba místní
spolky hasiãské, myslivce. V okolí
jsou pûkné vycházkové trasy, a tak
po znaãkách mÛÏeme lesem projít
tfieba aÏ do Jílového a povídat si
s odborníky o pfiírodû. 

A spolupráce s ostatními škola-
mi?

To je samozfiejmé, Ïe srovnání s jinou matefi-
skou ãi základní ‰kolou, klání a soutûÏe v˘tvar-
né, hudební, sportovní i pofiádání jin˘ch spoleã-
n˘ch akcí je v˘borná vûc a mÛÏe obû strany
obohatit o nové záÏitky a zku‰enosti. Kromû
toho urãitû rozvineme spolupráci s pedagogic-
ko-psychologickou poradnou. Její specializo-
vaní odborníci nám mohou pomoci mimo jiné
vãas zjistit u dûtí pfiípadné v˘vojové poruchy
uãení, které, pokud jsou vãas odhaleny, jsou
úplnû nebo alespoÀ ãásteãnû napravitelné. 

Myslíte, že se všechny vaše plány podaří
naplnit?

Urãitû, opravu ‰koly zajistila obec, osobnû
jsem mnohokrát jednala se starostou Janatou,
s místostarostou Kadefiábkem, kter˘ na práci ve
‰kole dohlíÏel,
s tajemnicí
Kubalo‰ovou,
p fi e d s e d o u
‰kolské komi-
se Talábem,
pfiedsedkyní
f i n a n ã n í h o
v˘boru Valá‰-
kovou, ale
velk˘ zájem
o dûní ve ‰ko-
le projevují
i dal‰í ãlenové
zastupitelstva.

To proto, Ïe chtûjí, aby dobrá tradice ‰koly byla
zachována a zlep‰ila se její kvalita i tváfi tak, aby
rodiãe z na‰í obce nehledali pro své dûti ‰kolu
jinou. Je dobfie, Ïe takhle krásná obec svoji ‰kolu
má. A pfiímá práce s dûtmi? Ta záleÏí na v‰ech
pracovnících ‰koly. A vûfiím, Ïe se podafií. Pokud
jde o vlastní v˘uku, budeme kromû jiného klást
dÛraz na anglick˘ jazyk, vhodnou formou uÏ od
nejútlej‰ího vûku, ale také tfieba na zaji‰tûní akti-
vit pro dûti ve volném ãase. Rádi bychom, aby
dûti vystupovaly o Vánocích, pfii besídkách…
Spoleãná vefiejná vystoupení jsou nesmírnû dÛle-
Ïitá, dûti se nauãí pfiipravovat, nahlas a zpfiíma se
vyjadfiovat a ztrácet zbyteãn˘ ostych. I tato
vystoupení jsou souãástí v˘chovy mal˘ch sebe-
vûdom˘ch obãánkÛ.

Vnitřní prostory se změnily, jak a proč?
Chceme prostfiedí na‰í ‰koly udûlat co nej-

krásnûj‰í, nejestetiãtûj‰í, protoÏe vím, Ïe i pûk-
né prostfiedí dokáÏe zlep‰it kvalitu práce
a v‰echny vychovává k udrÏování pofiádku
a ãistoty. V nûkter˘ch tfiídách uÏ dûti na‰ly
nov˘ nábytek, dal‰í chceme postupnû vymûnit,
v budoucnu bych se také pfiimlouvala za více
poãítaãÛ s kvalitním v˘ukov˘m softwarem.
Dáme prostor pro prezentaci dûtsk˘ch prací,
projektÛ, soutûÏí. 

Malotřídní škola je však náročná na pří-
pravu učitele…

Nesmírnû, na organizaci práce v hodinû
i na pfiípravu uãitele na vyuãování, ale dá se to
zvládnout. Ale mÛj cíl je ten, aby bylo hodnû
dûtí. ·kola bez dûtí, kde se kaÏd˘m rokem musí
pfiem˘‰let, které tfiídy spojit, je smutná. Matefi-
ská ‰kola je jiÏ trojtfiídní, v souãasné dobû se
rodí stále více dûtí. A vûfiím, Ïe v budoucnu
bude základní ‰kola prosperovat jiÏ jen se
samostatn˘mi tfiídami pro kaÏd˘ roãník.

Tû‰ím se, Ïe dûti budou rády chodit do na‰í
‰koly a budou na ni py‰né. ¤ídím se mottem:
dej zakusit kaÏdému dítûti pocit ‰tûstí. KaÏdé
dítû má zaÏít pocit úspûchu, nikoli poníÏení.

Velmi dÛleÏitá bude vzájemná dÛvûra mezi
‰kolou a nej‰ir‰í vefiejností, chceme v dobrém
slova smyslu vtáhnout rodiãe do Ïivota ‰koly.
A neménû dÛleÏitá je a bude podpora zfiizovate-
le, tedy Obce Psáry a jejích pfiedstavitelÛ. A zde
jsem za první t˘dny svého pÛsobení ve funkci
fieditelky ‰koly získala ty nejlep‰í zku‰enosti.

Text: mk
Foto: archiv ‰kola
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Tento klub v současné době
nabízí dvěma týmům dospě-
lých – „A týmu“ a „B týmu“ –
sportovní fotbalové vyžití. A
tým nyní postoupil do 3. třídy
Okresního fotbalového svazu
Praha-západ a B tým hraje tří-
du čtvrtou, tedy poslední mož-
né zařazení. Všechny zábavy,
včetně sportu nám však
nespadnou jen tak do klína.
O vše je třeba se starat a neji-
nak je tomu i u Dolnojirčan-
ských, jak prozradil Jiří
Olmer, dobrovolný sekretář tohoto klubu.

„Kopaná mû vÏdycky bavila, sám jsem hrá-
val aktivnû, pak jsem druÏstvo trénoval, ale stá-
le ãastûji byla nutná také organizaãní práce.
Tak jsem se stal sekretáfiem a trenérství pfievzal
nûkdo jin˘. Tato práce je v‰ak spjata napfiíklad
také s údrÏbou hfii‰tû,“ fiíká pan Olmer.

Proč nemáte stabilního správce?
Toho bychom nutnû potfiebovali, ale peníze

nazbyt nejsou a spousty práce a navíc nejlépe
zadarmo, o to nikdo nestojí. 

Nemůžete sehnat sponzory?
Ná‰ rozpoãet, kter˘ se pohybuje roãnû fiádo-

vû v desítkách tisíc korun, se nám dafií velice
tûÏko naplÀovat. Proto jsme vymysleli jak˘si
systém reklamy – reklamních tabulí, které by si
pfiípadní zájemci mohli zakoupit. Systém je
rozdûlen do tfií skupin: První - pfiátelé SK
âechoslovanu. Pro nû je urãena finanãní ãástka
3000 Kã roãnû, s tím Ïe jim umístíme tabuli
s jejich reklamou ve svém areálu na fotbalovém
hfii‰ti. Jejich logo ve formû samolepky formátu
A3 by tedy bylo umístûno v na‰em areálu, oni
by mûli reklamu a my finanãní podporu. Druhá
skupina - pfiátelé fotbalového klubu. Zde by se
jednalo o ãástku 15 000 Kã roãnû, logo A3 na
spoleãné tabuli a k tomu navíc nabídka jedno-
ho metru ãtvereãního samostatné reklamní plo-

chy. Umístûní by si inzerent-sponzor v areálu
na‰eho hfii‰tû urãil sám.

Tfietí skupina je urãena hlavnímu sponzoro-
vi, kterého zatím marnû hledáme. Zde jsme si
stanovili nejvût‰í ãástku 60 000 Kã roãnû, coÏ
zhruba pokr˘vá ná‰ roãní rozpoãet. Ale jak
jsem uÏ fiekl, takového sponzora se nám je‰tû
nepodafiilo najít.

Jinde se peníze nedají sehnat?
Peníze sháníme rÛzn˘mi zpÛsoby, v souãas-

né dobû se vytvofiila velmi dobrá spolupráce
s Obecním úfiadem v Psárech, hlavnû se staros-
tou a tajemnicí, ale i s cel˘m zastupitelstvem.
OÚ Psáry nám prostfiednictvím své pracovní
ãety zaji‰Èuje bezplatnû sekání hfii‰tû. Právû
tajemnice Lucie Kubalo‰ová iniciovala v˘stav-
bu dûtského hfii‰tû v rámci na‰eho areálu. Nové
dûtské hfii‰tû financoval obecní úfiad a na‰i ãle-
nové zafiídili vlastní realizaci, abychom se do
stanovené ãástky 100 000 Kã ve‰li. Dûtské
hfii‰tû je pro dûti do 14 let, samozfiejmû je dodá-
no firmou, která má bezpeãnostní certifikát
a ve‰kerá oprávnûní pro realizaci dûtsk˘ch
hfii‰È. 

Najdete zde skluzavku, jednu pfieklápûcí
a dvû klasické houpaãky a pískovi‰tû. Pfii stav-
bû kaÏdé této „atrakce“ je nutné dodrÏet rovnûÏ

SK ČECHOSLOVAN  
Dolní Jirčany, ale i nové dětské hřiště

Dokonãení na str. 20
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bezpeãnostní zóny – tedy vzdálenosti – právû
proto se tam neve‰ly dal‰í atrakce. Musím fiíct,
Ïe lidé s mal˘mi dûtmi uÏ na‰li na tomto hfii‰ti
zázemí, v tûsné blízkosti je totiÏ moÏné obãer-
stvení. Dûti si u nás spokojenû hrají a rodiãe se,
rovnûÏ spokojenû, obãerstvují.

Co zde mají k dispozici teenageři?
Na asfaltovém kurtu, kter˘ bychom chtûli

v budoucnu vylep‰it, lze hrát nohejbal. A stále
uvaÏujeme o nápadech, jako je moÏnost vyuÏi-
tí koleãkov˘ch bruslí, pfiekáÏkové dráhy, ale
i jednodu‰‰í tipy, jako je umístûní dvou basket-
balov˘ch ko‰Û. Myslím, Ïe teenagerÛm by prá-
vû takové nabídky vyhovovaly.

Náv‰tûvnost stoupá a tfieba nám pfiibudou
i dal‰í ãlenové fotbalu.

Co se t˘ãe hráãského kádru, je konsolidova-
n˘, kdo v‰ak bude chtít, rádi ho mezi sebou pfii-
vítáme a zaregistrujeme. V souãasnosti nás pálí
pfiedev‰ím „obsazení“ postu brankáfie v „A
t˘mu“, pokud si nûkdo troufá, nebo má alespoÀ
tip, nechÈ se nám ozve. BohuÏel nemÛÏeme
nabídnout finanãní ãástku za pfiestupy hráãÛ,
prostû na to nemáme.

Ještě jsme nehovořili o žácích…
Îáci nám chybí, to nás velmi mrzí. Pfied

nûkolika lety jsme v dobré nadûji spolupraco-
vali s t˘mem Junioru Vestec, jehoÏ
zástupci nám pfii‰li s tím, Ïe nám budou tréno-

vat také na‰e dûti. âasem tyto nábory a péãe
o malé dûti byly velmi efektivní a poãet ÏákÛ
stoupl, ale to nebylo dobré. Stalo se, Ïe na‰e
hfii‰tû to jaksi neuneslo. Tenkrát totiÏ chybûlo
zavlaÏování hfii‰tû a jeho ãastá a pravidelná
údrÏba ne‰la realizovat. Tréninkové dávky Ves-
tec nechtûl omezit, coÏ se nedivím, a na‰i juni-
ofii tedy ode‰li spolu s vesteck˘mi, aby mohli
hrát dál.

Dotaãní politika okresního fotbalového sva-
zu je vázána na mládeÏ. A tak máme u nich
urãité sankce, Ïe nemáme Ïáky. Pfiitom bychom
je velmi rádi mûli. Máme pro nû pfiipravenou
kompletní v˘bavu – míãe, dresy, branky, ale
problémy jsou dva zásadní. Jednak nemáme
nikoho, kdo by se tûmto ÏákÛm vûnoval a tré-
noval je a pak nejsou Ïáci. Na to jsou potfieba
tak tfii ãtyfii lidé, aby se mohli stfiídat a aby v‰e
mohlo fungovat, tak jak má. Pokud tedy nûkdo
má zájem, ohlaste se nám, rádi vás uvítáme.

Pak byste žáky sehnali?
Pokud seÏeneme trenéry, nevidím problém

sehnat Ïáky. R˘suje se nám spolupráce s novou
fieditelkou ‰koly, chceme ‰kolu nav‰tívit a udû-
lat nábor. Vûfiím, Ïe se nám podafií utvofiit men-
‰í„farmu“ ÏákÛ, stejnû kvalitních, jako jsou tfie-
ba v Jílovém nebo v Dobfiejovicích. Zprvu by
se samozfiejmû jednalo o „pfiípravku“, pozdûji
by se vytvofiil dobr˘ t˘m ÏákÛ. Ale k nim potfie-
buje také kvalitní „dospûláky“. A to je ten zaãa-
rovan˘ kruh.

Jakspolupracujetes Rapidem Psáry?
Rivalita mezi námi byla pfiedev‰ím

u dûdÛ a pradûdÛ. Dne‰ní doba je sku-
teãnû uÏ trochu jiná a myslím, Ïe spolu
vycházíme dobfie. Pokud to jde, rádi si
vzájemnû vypomÛÏeme. Mám zato, Ïe
nic nebrání tomu, aby v Psárech i Jirãa-
nech byly sportovní kluby se shodn˘m
zamûfiením a aby si v‰ichni pomáhali ale
i tolerovali jin˘ názor ãi zpÛsob práce.
VÏdyÈ kaÏd˘ z nás to dûlá zadarmo,
z lásky ke sportu. Úspû‰nost jednoho ãi
druhého oddílu potom spoleãnû „vyhod-
notíme“ v hospÛdce u piva.

Text: mk; Foto: Jifií Olmer

Z OBCE

SK ČECHOSLOVAN…
Dokonãení ze str. 19
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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

Dobrovolní hasiči křtili
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Dolní Jirãany provedl kfiest nového vozu

CAS 25 K Liaz po celkové repasi nástavby na zakázku. Na návsi se set-
kali v‰ichni pfiíznivci hasiãÛ. Za Obecní úfiad v Psárech promluvil staros-
ta obce ing. Jifií Janata, nechybûl ani místostarosta ing. Vladimír Kadefiá-
bek a dal‰í zastupitelé. Pfiítomné nadfiízené orgány a pfiátelské sbory
pfiedaly veliteli Tomá‰i ·Èastnému „gratulaci“ a popfiáli novému vozidlu
mnoho kvalitních zásahÛ. A jak jinak, kfitilo se sektem. Auto dostalo jmé-
no RÓZA, více o hasiãském automobilu pfií‰tû.
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DOPISY âTENÁ¤Ò

Pokaždé vám v časopisu přinášíme
nahlédnutí do nějaké z firem, která sídlí
v Psárech či v Dolních Jirčanech. Tentokrá-
te jsme chtěli vyrazit za vínem – jak jinak
než v září. Vzhledem k tomu, že časopis
doslova praská ve švech, přinášíme alespoň
pozvání na ochutnávku vínka a rozhovor
o firmě Neubauer a syn, spol. s r. o., přinese-
me v dalším listopadovém čísle.

Den otevřených dveří, který se koná
několikráte do roka, bude s celodenní degus-
tací v sobotu 10. září 2005. Od 11 do 19
hodin si mohou v ulici U Nádržky č. 1 všich-
ni milovníci zdravého moku ochutnat
a zakoupit nějakou tu zajímavou lahvičku
vína či něčeho ostřejšího.

Tato firma patří již řadu let renomova-
ným dovozcem a distributorem kvalitních

vín do špičkových pražských restaurací
a hotelů. V jejich nabídce naleznete jak
cenově přístupná, tak i dražší vína z Francie,
Itálie, Španělska, Německa, Rakouska, Chi-
le, Argentiny, USA, Jižní Afriky, Austrálie,
ale i Nového Zélandu. Kromě vín nabízejí
široký sortiment speciálních destilátů
z Francie, Švýcarska a z Itálie.

Text: mk
Foto: archiv fa Neubauer a syn
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Za vínečkem

Štědřík 153
Jsme rádi, Ïe okolí domÛ - aÈ spoleãn˘ch

nájemníkÛ ãi rodinn˘ch – se zaãíná vylep‰ovat.
Nejde jen ãekat, Ïe obecní úfiad za nás nûco
udûlá, ale v‰ichni mÛÏeme napomoci. Hlavní
aktérka prací v okolí domu na ·tûdfiíku (ã. 153)

paní Patková nám zapÛjãila svoje fotografie.
V‰ichni ãtenáfii se tak mohou pfiesvûdãit, jak
pûkné mÛÏe b˘t posezení pfied domem. Pravda,
chce to jen trochu píle a pár nad‰encÛ.

Kačenky u chaty
Na Medarda nám poslal dopis „Chatafi“

z Vápenky. Z jeho dopisu vybíráme: 
Mám nad obcí chatu od roku 1970. Za veãe-

ra létaly okolo chaty sovy a netop˘fii. Dnes uÏ
je nevídáme. Ani koroptviãky uÏ jsme nevidûli
desítky let. 

Taky na návsi b˘valo vla‰tovek tolik, Ïe se
pfied odletem na podzim fiadily na drátech el.
vedení jedna vedle druhé. Dnes uÏ silnû profiíd-
ly. Je nám líto, Ïe uÏ mÛÏeme jen vzpomínat.

Zato krásn˘ch baÏantÛ pobíhá kolem, Ïe
ãlovûka pohled na nû potû‰í.
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Ale stalo se nûco, co si nemÛÏeme nechat
pro sebe. V nedûli 5. ãervna po poledni volá mû
manÏelka k oknu „pojì se podívat!“ Vidíme
divokou kachnu, jak se kolíbá a cupitá k bran-
ce plotu. Není to slepice baÏanta? Za ní cupita-
jí 3 malá káãátka, tak to je kachna. NemÛÏeme
vûfiit sv˘m oãím, ale je to tak. Pak se kachna
otoãila, kolíbala se zpût do lesa a za ní 3 káãát-
ka. Bylo nám smutno pfii pomy‰lení, Ïe asi tûÏ-
ko uhájí Ïivot svÛj i káãátek…

Ti, co mají rádi pfiírodu a v‰e krásné v ní,
mají Ïivot bohat‰í o mnoho krásn˘ch chvil.
Mezi nû bezesporu patfiila i ta káãátková.

ZZáákkllaaddnníí šškkoollaa aa MMaatteeřřsskkáá šškkoollaa PPssáárryy
pro Vás bude ve školním roce 2005/2006 pořádat 

kurzy anglického jazyka.

Potřebujete angličtinu pro svou práci?
Chcete si číst na internetu i anglické stránky?

Tak pro Vás je určen kurz 

AANNGGLLIIČČTTIINNAA PPRROO DDOOSSPPĚĚLLÉÉ

(začátečníky a mírně pokročilé)
Chcete rozumět tomu, co se učí Vaše děti ve škole?

Potom Vám doporučujeme kurz

AANNGGLLIIČČTTIINNAA PPRROO RROODDIIČČEE

Přijďte se přesvědčit, že není tak těžké naučit se cizí jazyk.
Uděláme vše pro to, abyste se jej učili rychle a efektivně!

O způsobu podání přihlášek, termínech a ceně kurzu budete 
informováni počátkem září t.r. prostřednictvím internetové stránky obce

a vývěskou na budově školy a obvyklých místech v obci.

TTěěššíímmee ssee nnaa VVááss!! PPrrvvnníí vvyyuuččoovvaaccíí hhooddiinnaa jjee zzddaarrmmaa..

Děkuji vám…
pí‰e devítiletá Lucie… „posílám vám tfii

svoje pohádky a byla bych ráda, kdybyste mûla
chvilinku a mohla si je pfieãíst…“

Milá Lucko, pokud bude jen trochu místa,
uvefiejníme tvoje povídky postupnû ve zpravo-
daji v rubrice …a nûco pro zábavu. Ráda jsem
si je v‰echny pfieãetla a je vidût, Ïe má‰ moc
ráda zvífiátka. Pi‰ dál, ale smutné pfiíbûhy
nahraì veselej‰ími. To je pí‰e‰ sama na poãíta-
ãi, nebo ti nûkdo pomáhá?

NABÍDKA ZEMNÍCH PRACÍ STROJEM JCB 2CX
Se strojem s řízením a náhonem obou náprav, s vynikající průchodností terénem 

a manévrovatelností,
nabízíme zemní práce a práce paletizačními vidlemi

a to vše za příznivé ceny
Ing. Hynek Šorm, tel.: 603 417 202
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vyhlašuje  výběrové  řízení  na  pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region Praha-západ

Co uvítáme: zkušenosti, ŘP sk. B
kultivované vstřícné vystupování 
ochotu učit se z každodenní praxe
pochopení pro existenční priority rodin

Co  nabízíme: 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

V·E PRO VA·E ZVÍ¤ÁTKA
nakupujte v Psárech 136, naproti ‰kolce pod továrnou HIT
• Velmi levnû, ochutnávky pro zvífiecí miláãky, poradíme
• Maso pro psy a koãky
• Granule ãeské i zahraniãní
• Konzervy, pochoutky, obojky, vodítka, pelí‰ky, kosmetika

EUCANUBA
PURINA  PRO PLAN
K9
NUTRAM
ROYAL CANINE
aj. dle pfiání zákazníka objednáme

Parkovi‰tû pro zákazníky
Otevfieno:  út-pá  9.30-18.00 so  8.00-12.00
a po telefonické domluvû 241 940 725 kdykoliv!!!
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Letní sezona proběhla bez závažných
trestných činů, přesto mají příslušníci
Policie ČR stále plné ruce práce. Mají
totiž na starosti nejen Psáry a Dolní Jir-
čany.

Kapitán Josef SchÛt v‰em pfiipomí-
ná: „Se zaãátkem ‰kolního roku
pomáhejte zvlá‰tû mal˘m dûtem
na pfiechodech silnice, protoÏe
dva mûsíce volnosti se na jejich
bezstarostném Ïivotû urãitû
podepsaly. Stále je plno bezo-
hledn˘ch fiidiãÛ, ktefií nejenÏe
jezdí jak závodníci, ale bûhem

V mûsíci ãervnu a ãervenci
• byl zadržen podnapilý řidič • v res-
tauraci U Dvou nervů došlo v měsíč-
ním sledu k opakovanému vloupání
• byla vykradena novostavba • došlo
ke třem „návštěvám“ do chat • jedno
vozidlo bylo vykradeno.

fiízení si neodepfiou ani alkohol. Je to vel-
mi smutné, ale je to tak.

Také bych rád upozornil na blíÏící se
konec chatafiské sezony, i kdyÏ nûktefií cha-
tafii zÛstávají i v zimû. Tûm, co se „stûhu-
jí“ zpût do mûst, doporuãuji odvézt v‰ech-
ny cenné vûci, neponechat nic náhodû
s tím, Ïe ãasu je je‰tû dost. Nenechávejte
„pfii ruce“ Ïebfiíky ãi krumpáãe, protoÏe
va‰e chata je pak pro zlodûje snáze
dostupnûj‰í. Ale ze v‰eho nejvíce nebuìte

lhostejní, v‰ímejte si okolí,
pomáhejte si se sousedy.

Jen s jejich dobr˘mi
pfiátelsk˘mi vzta-

hy si mÛÏete
n a v z á j e m
pohlídat své
letní pfiíbytky.
Tfieba právû

vy uvidíte, jak
k sousedÛm

„zavítala nezvaná
náv‰tûva“ a pfiivoláte

nás.“                    mk, lsv

OObbvvooddnníí oodddděělleenníí,, JJíílloovvéé

INZERCE

PROPLATÍM I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ. 

HOTOVÉ PENÍZE NA COKOLIV. 

DO 100 TISÍC BEZ RUČITELE,

SPLÁTKA 1020 KČ/MĚSÍC.

VOLEJTE: 723 778 570
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INFORMUJEME

Ïe s provádûcí firmou spolupracuje, opravy
zaji‰Èuje stavební firma NOVERA, spol. s. r. o.,
se sídlem v Psárech. Tato spoleãnost podporuje
i místní spolky a organizace v na‰í obci.

Prozradíte, jaké jsou vaše plány do
budoucna?

Samozfiejmû i v budoucnu plánujeme inves-
tice do zkrá‰lení a rozvoje na‰í obce. Tyto plá-
ny v‰ak nejsou ve stávající dobû podloÏeny
finanãními prostfiedky, takÏe zatím probíhají
jednání a pfiípravy. 

Rád bych tímto podûkoval obãanÛm za
jejich trpûlivost  pfii probíhajících stavebních
prací na kostele. Vûfiím, Ïe kostel jako domi-
nanta obce bude tû‰it nejen nás, ale i budoucí
generace.

Pozn. red.: Kostel  byl v dobû uzávûrky
ãasopisu v „plné pracovní“, ale pfieváÏná ãást
stfiechy vûÏe se uÏ „klubala“ do své krásy. 

Hlavní dominantou Dolních Jirčan je
kostel sv. Václava, který v součastné době
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. O jejím
průběhu a dokončení nás informoval před-
seda KDU-ČSL MO Psáry a zastupitel obce
Psáry pan Václav Novák.

Proč vznikl záměr zrekonstruovat kostel
sv. Václava v Dolních Jirčanech?

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 Psá-
rech na Vápence. Pfii tûchto sloÏit˘ch jednáních
jsme pfii‰li do kontaktu  s obãany a podnikateli,
ktefií mûli zájem o zvelebení na‰í obce a byli
schopni nám pomoci. Jedna z m˘ch vizí byla
právû oprava kostela sv. Václava v Dolních Jir-
ãanach, kter˘ je dominantou na‰í obce, a proto
by ji mûl nejen zkrá‰lovat, ale  i reprezentovat.

Taková oprava však stojí mnoho peněz.
Jakým „kouzelným“ způsobem se vám
podařilo sehnat potřebné prostředky na
rekonstrukci a jak rekonstrukce probíhá?

Na rekonstrukci kostela se nám povedlo
zajistit prostfiedky ve spolupráci s arcibiskup-
stvím a místní farností.  Nyní probíhá první eta-
pa rekonstrukce,  která by mûla b˘t dokonãena
do 30. 9. 2005. Tato rekonstrukce se t˘ká celé-
ho venkovního pohledu, konkrétnû vûÏe, stfie-
chy, krovÛ, fasády i venkovního osvûtlení kos-
tela. První etapa zahrnuje i opravu zvonu
a vnitfiních varhan. Vûfiím, Ïe tato etapa povede
k plné spokojenosti nejen mé, ale pfiedev‰ím
v‰ech obãanÛ.

Ve druhé etapû pfií‰tího roku se chceme
zamûfiit na interiér kostela. Podot˘kám, Ïe tuto
2. etapu nefinancuje Obecní úfiad Psáry, pfiesto-

Zdědili jste nemovitost? Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti.

Kontakt: 723 778 570

Rekonstrukce kostela 
Dolní Jirčany
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Pivní slavnosti
Členové KDU-ČSL MO Psáry se rádi baví a mají smy-

sl pro legraci, nemohli tedy 23. července chybět na Piv-
ních slavnostech v Harrachově. Přijeli se nejen podívat,
ale také soutěžit. Pan Milan Koroptvička ml. obsadil prv-
ní místo hodem sudu do dálky a první místo držení v tup-
láku na čas. Pan Jiří Pail se nenechal zahanbit a obsadil
druhé místo v pití piva na čas. Zdatným pivařům se ten
den dařilo.

Všichni členové se zúčastnili prohlídky Pivovaru Novo-
sad a syn a se zájmem si prohlédli Harrachovskou sklár-
nu, která se prezentovala Dnem otevřených dveří.

Memoriál Karla Vondráčka
V roce 1994 zaãal ná‰ sportovní klub RAPID

Psáry pofiádat fotbalov˘ turnaj na poãest dlouho-
letého ãlena a funkcionáfie Karla Vondráãka.
Nult˘ a první roãník nám ukázal, jak˘m smûrem
a stylem  tento memoriál pofiádat. 

Memoriál se kaÏdoroãnû uskuteãÀuje ãtr-
náct dní pfied zahájením mistrovské soutûÏe.
Úãastní se ho ãtyfii muÏstva a hraje se systé-
mem kaÏd˘ s kaÏd˘m v ãase 2 x 25 minut.

Malé ohlédnutí za uplynulými ročníky
Rok 1994
Úãastníci: SK RAPID Psáry, Zetor LibeÀ,

âechoslovan Dolní Jirãany, Stará garda Psáry.
Vítûz: RAPID Psáry.
Rok 1995
Úãastníci: SK RAPID Psáry, Meteor Libefi,

âechoslovan Dolní Jirãany, Stará garda Psáry,
Slan˘.

Vítûz: âechoslovan Dolní Jirãany.
Rok 1996
Úãastníci: SK RAPID Psáry, âechoslovan

Dolní Jirãany, Slan˘, PotÛãky.
Vítûz:
âechoslovan Dolní Jirãany.
Rok 1997
Úãastníci: SK RAPID Psáry, âechoslovan

Dolní Jirãany, Slan˘, PotÛãky.
Vítûz: âechoslovan Dolní Jirãany.
Rok 2004
Úãastníci: SK RAPID Psáry, âechoslovan

Dolní Jirãany, Sokol Okrouhlo, Dukla Kladno.
Vítûz: RAPID Psáry.
Rok 2005 (6. srpna)
Úãastníci: SK RAPID Psáry, âechoslovan

Dolní Jirãany, Sokol Okrouhlo, Dukla Kladno.
Vítûz:
âechoslovan Dolní Jirãany
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA

Společenské centrum Jesenice
nám zatím, vzhledem ke zmûnû majitele objektu, nedodalo potfiebné podklady

k jejich akcím.

Z historie regionu
Tramping a turistika v jižním okolí Pra-

hy (vzhledem k rekonstrukci je tato stálá expo-
zice uzavfiena)

V˘stavy:

DUHOVÝ SVĚT KANAFASU,  
6.  8. -  30. 10.  2005

V˘stava textilní v˘tvarnice akademické
malífiky Evy Jandíkové. 

Pfiehlídka historického, ale hlavnû souãas-
ného vyuÏití kanafasu v interiéru a v odûvní
tvorbû. 

LIDOVÉ UMĚNÍ GUDŽARÁTU,
23. 7. - 2. 10. 2005

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
specializované na zlato v Čechách
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, ãerven-
srpen 9-17 h, záfií-prosinec 9-12 a 13-16 h.
Vstupné: základní 30 Kã, sníÏené 15 Kã, rodin-
né 70 Kã.

Štola sv. Josefa - otevfieno: so, ne a svátky
10-17 h. Vstupné: základní 30 Kã, sníÏené 15
Kã, rodinné 70 Kã.

Stálé expozice:
Historie těžby a zpracování zlata v ČR

KAM ZA KULTUROU

MMiillíí oobbččaannéé,, vv ttééttoo ssppoolleeččeennsskkéé kkrroonniiccee vvááss iinnffoorrmmuujjeemmee oo ssppoolleeččeennsskkéémm dděěnníí vv PPssáárreecchh aa vv DDoollnníícchh JJiirrččaa--
nneecchh.. DDoozzvvííttee ssee,, ccoo nnoovvééhhoo ssee uuddáálloo aa kkddoo oossllaavviill ssvváá žžiivvoottnníí jjuubbiilleeaa.. CChhcceettee--llii,, aabbyy bbyyllaa rreeddaakkccee ppřřííttoomm--
nnaa nnaa vvaaššiicchh oossllaavváácchh,, rrááddii vvaaššee ppoozzvváánníí ppřřiijjmmeemmee.. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
V měsíci září oslaví výročí svého narození tři občané, stejně je tomu i v říjnu.
ZZáářříí

Zhruba v polovině září MMiilloossllaavv BBuurriiáánn oslaví pětaosmdesátiny.
O patnáct let mladší MMaarriiee BBuurriiáánnoovváá oslaví sedmdesátiny..

MMiilluušškkaa VViittoocchhoovváá se rovněž dožívá sedmdesátky.
ŘŘííjjeenn

HHeeddvviikkaa ZZoouuzzaalloovváá oslaví kulatou sedmdesátku hned počátkem měsíce.
Pětasedmdesátiny oslaví zhruba v polovině října JJaarroossllaavv TTrryyllčč..

Také JJaarrmmiillaa DDuuffkkoovváá bude slavit pětasedmdesátku, ale o něco později, až koncem
měsíce.

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
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Dětem

…A NùCO PRO ZÁBAVU
V̆ stava Lidové umûní GudÏarátu autorÛ

PhDr. Hany KníÏkové a MUDr. Jana Petránka
pfiedstaví textilní tvorbu, ‰perky gudÏarátsk˘ch
Ïen, plastiky ze dfieva a kovu a votivní kerami-
ku tohoto pfieváÏnû zemûdûlského státu západ-
ní Indie.

FERDINAND MARESCH 
A JEHO TRPASLÍCI,  
4.  6. - 23. 10.  2005
PŘES HORY, DOLY A ŠTOLY III.

Tfietí ãást projektu muzea, jehoÏ cílem je
podrobnûj‰í seznámení zájemcÛ s krajinou
Jílovska, se koná v sobotu 1. října 2005. Ten-
tokrát opustíme Jílové a pojedeme autobusem
na Novoknínsko. V historické budovû na
námûstí Nového Knína nav‰tívíme nové muze-
um zlata, otevfiené v rámci mistrovství svûta v
r˘Ïování zlata na Kocábû 1999. Vystoupíme na
Vesel˘ vrch (489 m) nad Mokrskem, kter˘ v
sobû ukr˘vá cca 100 tun (!) zlata, z rozhledny

na vrchu shlédneme okolí (Slapská pfiehrada),
projdeme se po nauãné stezce. Cestou mÛÏeme
poslouchat zasvûcen˘ v˘klad RNDr. Petra
Morávka.

ProtoÏe musíme najmout autobus, dospûlí
platí 100 Kã, dûti 50 Kã, pfied‰koláci zdarma.
Na tuto vycházku je nutné předem se přihlá-
sit do 16. září! Pfiihlá‰kou je zaplacení v˘‰e
uvedené ãástky v pokladnû muzea (známé,
dÛvûryhodné tváfie se mohou hlásit i telefonic-
ky). Vûfiíme, Ïe nás nezklamete a pfiijdete. Vez-
mûte s sebou také pfiátele. V pfiípadû souvislého
de‰tû je zaji‰tûn náhradní program (napfi. muze-
um v Pfiíbrami, zámek Dobfií‰ apod.).

Návrat nejpozdûji do 18. hodiny.

VII. SETKÁNÍ DRÁTENÍKŮ,  
3. - 4.  9.  2005

Zveme Vás na VII. celostátní setkání dráte-
níkÛ spojené s fiadou doprovodn˘ch akcí. (Více
na www.sweb.cz/cech-drateniku). 

Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás. ¤e‰e-
ní 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 va‰e
prvotiny uvefiejníme.

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.

A teď máme pro všechny hádanky, to
abyste si museli (všichni) namáhat své hla-
vinky. Tak jdeme na to!

Hádejte!
1. Ti men‰í mají úkol. Napi‰te nebo nakres-

lete co nejvíce vûcí Ïluté barvy, které se vysky-
tují ve va‰í blízkosti. Pak poproste rodiãe,
dûdeãka nebo babiãku, aÈ vám je spoãítají a
kdyÏ je‰tû chvíli zapfiem˘‰líte, tfieba je‰tû nûja-
ké nové „ÏluÈásky“ objevíte. A mÛÏete nám
napsat, kolik jste jich na‰li.

2. Ze ãtyfi sirek sestavte co nejmen‰í ãtve-
rec. Sirky není dovoleno nijak upravovat. 

3. Ve skr˘vaãkách hledejte Ïivoãichy!
AÏ za nûjak˘ ãas se dobro ukáÏe a pak zjis-

títe, Ïe máte opravdové pfiátele.
BohuÏel vafiím dnes jen jednoduchou veãefii.
Vezmi je‰tû pastelku a vymaluj celé autíãko.
Mnoho lze vypûstovat pevnou vÛlí.
Ta pravá my‰lenka ho napadla aÏ mnohem

pozdûji.



VÒNù KO¤ENÍ

Pro pokročilé věkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém.

Jeho vylu‰tûní najdete v pfií‰tím ãísle ãasopisu.
A jak jinak, âe‰i pr˘ jsou národem nejen muzi-
kantÛ, ale také houbafiÛ.

Houbaři
âtyfii sousedé-chalupáfii, lékafi, technik,

podnikatel a uãitel, byli vá‰niv˘mi houbafii.
Emil nejradûji sbíral li‰ky, Zavfiel na rozdíl od
Pavla miloval hfiiby-praváky, lékafi na sv˘ch
místech nacházel kfiemeÀáky a Pro‰ek prostû
sbíral v‰e. 

Technik Zavfiel bydlí hned vedle Jouzy
a naproti lékafii Ebertovi, Pavel je uãitel. 

Jedin˘ z nich má monogram ze dvou stej-
n˘ch písmen.

Co sbírá Jifií? Jaké je povolání ZdeÀka?

Řešení logického problému z minulého
červencového čísla – dovolená

Urban Hlaváã Nosek Lánsk˘
Cyril Emil Ludûk Franti‰ek
Marta SoÀa Jana Olga
Alpy mofie kola LuÏnice
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DOBROMYSL
Dobromysl  je také známá pod pojmem oregano. Nej-

známější je dobromysl obecná, ale i u této bylinky je zná-
mo, že jejích druhů je více. Ostatně, to je u mnoha léčivých
rostlin a koření známé. Také s touto rostlinou se dá kouzlit
jak kuchyni, tak v léčitelství. A když  rozkvete,  je krásná
jako vonící kytička ve váze.

Pro pokročilé věkem
…A NùCO PRO ZÁBAVU

Tato vytrvalá bylina s naãervenalou
lodyhou má domov v mírném a subtropic-
kém pásmu Evropy a Asie. Divoce roste
v Mexiku, ale pûstuje se i v jiÏních krajích,
jako je ¤ecko, Francie ãi Itálie. Také u nás
ji mÛÏeme objevit. âasto se vyskytuje na
slunn˘ch stráních, pasekách ãi na pokraji
svûtl˘ch lesÛ. Nejradûji má suché proslu-
nûné pÛdy. Vytváfií kefiíky vysoké zhruba
25 aÏ 60 centimetrÛ. Její naÈ se sklízí
nûkolikrát za léto, sefiezává se blízko pfii
zemi. Pokud je pfiízniv˘ rok, sklízí se je‰tû
v záfií. Ale do zimy by mûla je‰tû stihnout
trochu narÛst, jinak by pfies zimu vymrzla.

Dobromysl obsahuje silice (smûs nej-

rozmanitûj‰ích tûkav˘ch vonn˘ch látek –
podporují trávení, vzbuzují chuÈ k jídlu,
úãinkují na nervov˘ systém), kter˘ch má
nejvíce  pfies poledne. Její silice obsahují
sloÏku thymol, dále tfiísloviny ( bezdusíka-
té látky svíravé chuti, které se na vzduchu
mûní  a stávají se neúãinn˘mi, stejnû jako
pfii dlouhém vafiení) a hofiãiny (nejedovaté
bezdusíkaté látky, zpravidla hofiké chuti,
povzbuzují chuÈ k jídlu). Destilací se
z natû získávají silice.

Podporuje chuÈ k jídlu
Tato medonosná rostlina se pro svou

aromatickou a kofienûnou chuÈ vyuÏívala
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dfiíve  jako kofiení pfiedev‰ím v Itálii, Fran-
cii a Mexiku. Ale jak lidé zaãali více cesto-
vat po jiÏních krajích a ochutnali její chuÈ,
pfie‰la i do na‰ich domácností. PouÏívají
se jednak  celé vûtviãky, ale také droga
mletá ãi drhnutá. V ãerstvém stavu ji staãí
pokrájet nebo roztrhat na kousky. Její vyu-
Ïití je obdobné jako u majoránky: pouÏívá
se k v˘robû polévkového kofiení, pfii pfií-
pravû masa, zejména telecího a skopové-
ho. OkofieÀujeme jí ryby, vejce, saláty.
V nûkter˘ch domácnostech se vyuÏívala
a stále vyuÏívá k pfiípravû ãajÛ, v prÛmys-
lu dfiíve nahrazovala chmel.

RovnûÏ v lidovém lékafiství má dobro-
mysl ‰iroké uplatnûní. 

PÛsobí dezinfekãnû, protizánûtlivû,
usnadÀuje odka‰lávání. Svou vÛní podpo-
ruje chuÈ k jídlu. 

Pfiedev‰ím pfii nachlazení a prÛdu‰ko-
v˘ch potíÏích se uÏívá vnitfinû dvakrát
dennû jeden ‰álek (jedna ãajová lÏiãka
fiezané drogy staãí na jeden ‰álek vody).

Dá se vyuÏít jako regulátor stolice pfii
prÛjmech, ale vhodná je rovnûÏ k povzbu-
zení nechutenství. Pfii zánûtech dásní
a mandlí ji mÛÏete vyzkou‰et jako klokta-
dlo. Také na ‰patnû se hojící rány  lze její-
ho odvaru pfiiloÏit jako obklad.

Domácí bylinkové ãaje
Tyto ãaje byly v oblibû pfiedev‰ím

v dobû války, kdy nahrazovaly pravé ãerné
ãaje. Jsou nápojem, kter˘ se mÛÏe pít
v jakékoliv denní dobû. Právû léãitelé ãas-
to doporuãují nûkolik ‰álkÛ dennû. Jednak
proto, Ïe drogy-byliny opravdu pomáhají,
ale dÛvodem je i mnoÏství tekutin, které
lidé potfiebují ke svému pitnému reÏimu.
A tak ãlovûk, jenÏ málo pije, dodrÏuje léãi-
telovy rady pití ãajÛ, a tím také do tûla
dostává tekutiny, aniÏ si to uvûdomuje.
Tûlo se pak ãistí, odcházejí z nûj jedovaté
soli, nemáme velk˘ hlad, nebolí nás hlava,
zkrátka – je nám lépe.

UÏíváme-li tyto ãaje s mírou, ve správ-
ném mnoÏství, vyhneme se návyku na
nûkteré drogy. Rozhodnû se bylinkové
ãaje nemohou pít celoroãnû a dennodennû
a opatrní musejí b˘t rozhodnû alergici.

Kromû kvûtÛ pouÏíváme na ãaje i listy.
Chutné jsou v podzimních dnech ãaje

s tfiíslovinami, které obsahuje maliník,
jahodník, ostruÏiník. Aromatické ãaje zase
vykouzlíme z lipového kvûtu, hefimánku
(tady pozor na ãastou alergii!), meduÀky,
tymiánu, ‰ípku, dobromysli. MÛÏeme pfii-
dat slupky z jablíãek a chutné ãaje jsou
nadosah.  Dobfie usu‰ené listy nebo plody
uzavíráme do plechovek ãi jin˘ch nádob,
je vhodné je opatfiit ‰títkem s názvem
a datem.

Na jeden litr vody dáme obvykle 3-4
polévkové lÏíce bylin. Buì dáváme jeden
druh, nebo mícháme  druhÛ vícero. âaj
nesmí b˘t nikdy zakalen˘, nikdy ho neu-
chováváme do druhého dne! Nemá b˘t ani
hork˘, ani studen˘ Osladit jej mÛÏeme tfie-
ba medem, ale chceme-li vychutnat tu pra-
vou chuÈ, nesladíme.

K dlouhodobému pouÏití mÛÏete zku-
sit: 2 díly jahodníku, po 1 dílu ostruÏiníku
a maliníku a pfiidat mÛÏete hrst jableãn˘ch
slupek. Lze namíchat také: 3 díly lipového
kvûtu, 1 díl jahodníku, 1 díl hefimánku
a opût jableãné slupky. Tûmito ãaji navodí-
te tak trochu atmosféru ãajÛ ãínsk˘ch
a mÛÏete je stfiídat tfieba s „‰ípkáãem“.
V sychravém poãasí jsou ãaje takovou
„berliãkou“ k pohodû a k posezení s pfiáte-
li.

Text a foto: mk

Odpovûdi ze str. 29:
2.

3.  Brouk, Ïelva, zmije, vÛl, my‰

…A NùCO PRO ZÁBAVU
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