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SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
v dne‰ním úvodníku
bych se ráda pozastavila
nad va‰imi telefonáty, ale
i dopisy, které od vás dostáváme.
Nedávno mi volala jedna maminka bydlící na ·tûdﬁíku. ProtoÏe b˘vá ãasto
doma, v‰imla si, Ïe okolo
potoku se pravidelnû pohybuje velmi pracovit˘ mladík
(12–15 let), kter˘ potok
a jeho okolí ãistí od odpadkÛ, plastov˘ch lahví a v‰eho, co na tato místa odhodili
dospûlí lidé ãi jeho vrstevníci. Chlapce jménem nezná,
ale pokud by z vás nûkdo vûdûl, o koho se jedná, dejte
nám vûdût. Urãitû bychom o nûm v na‰em zpravodaji
rádi napsali – proã právû on se rozhodl takto jednat. Je
v‰ak také správné, Ïe se ho lidé zaãínají v‰ímat. Dûkuji
za takov˘to telefonát.
Dal‰í volající, pan ·evãík, je chataﬁ. Prosí v‰echny
obãany, aby si v‰ímali svého okolí a pohybujících se
cizích osob, zvlá‰tû v chataﬁsk˘ch oblastech. Je roztrpãen nad vandaly a zlodûji, kteﬁí kromû zlodûjny niãí i v‰e
krásné. Také prozradil, Ïe pﬁí‰tí rok budou osadníci slavit uÏ padesát let od doby, co sem poprvé pﬁijeli. Snad
i o tom vám v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel pﬁineseme reportáÏ.
Redakce obdrÏela mnoho pochvaln˘ch dopisÛ, ale
kdybychom je prezentovali v‰echny, mnozí by si ﬁekli, Ïe
svému ãasopisu a obci dûláme reklamu. TakÏe v‰ichni
milí pí‰ící pﬁátelé: dûkujeme, Ïe se oz˘váte. Dík patﬁí
pﬁedev‰ím obãanÛm Na Vápence.
Od Moniky Kriegsmanové pﬁi‰el mailovou po‰tou
také dopis. Pro nedostatek místa uvádím jen ãást jejích
citací:
„âlánek s názvem Dûtská lékaﬁka v místû bydli‰tû, kter˘
byl oti‰tûn v únorovém ãísle Psárského zpravodaje, vzbuzuje dojem, Ïe v Psárech zaji‰Èuje péãi pouze MUDr. Barto‰ová, která si ordinaci otevﬁela v nedávné dobû. ZaráÏí mne,
Ïe se Psársk˘ zpravodaj rozhodl zniãehonic podpoﬁit novû
pﬁíchozí lékaﬁku a pouze ji, aãkoliv v Psárech dlouhá léta
pÛsobí vynikající doktorka MUDr. Pobudová (ale také
MUDr. LuÀák a dal‰í) a to, co je v reportáÏi…“ dále pí‰e „
Nemám nic proti tomu, kdyÏ se otevírá nová ordinace, ba
naopak, pro rodiãe je to lep‰í, kdyÏ se mohou místní lékaﬁi
v pﬁípadû potﬁeby zastupovat, ale mûla by platit pro v‰echny stejná pravidla. V ãasopise nikdy nebyl uveﬁejnûn ãlánek
o stávajících lékaﬁích…“
„A dal‰í vûc, která mû zaráÏí, je to, Ïe lékaﬁi mají shánûní pacientÛ formou tohoto typu reklamy zakázáno sv˘m
etick˘m kodexem…“

Velmi mû mrzelo, Ïe pisatelka pojala reportáÏ jinak,
neÏ byl mÛj zámûr. Informace jsem o lékaﬁích shánûla
sama, vÛbec mi ne‰lo o to, nûkterého z lékaﬁÛ upﬁednostÀovat. Ostatnû mohla jste si v‰imnout, Ïe se ve Zpravodaji ãasto objevují ãlánky na pokraãování, a tento byl
jedním z nich. Pokud neuvedu kontakt na lékaﬁe ãi jiné
postavy z reportáÏí, následují dotazy, kdeÏe tohoto dotyãného – v tomto pﬁípadû dotyãnou – seÏenou. Mûla jsem
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za to, Ïe ãasopis je pro vás, pro va‰e informace. Z tohoto dÛvodu jsem chtûla podpoﬁit právû novû pﬁíchozí
lékaﬁku, protoÏe paní doktorka Pobudová, která zde pracuje léta, o své pacienty nepﬁijde a tuto podporu rozhodnû nepotﬁebuje. Pracuje totiÏ také velmi peãlivû a má
bohaté zku‰enosti. Pﬁesto dûkuji i za tento e-mail, je totiÏ
vidût, Ïe ãasopis s chutí proãítáte.
Závûrem bych chtûla podûkovat v‰em dûtem z Ústavu. Byla jsem u nich zatím jen dvakrát, ale ani ony na mû
nezapomnûly s pﬁáním pûkn˘ch Velikonoc. Je mi v‰ak
jasné, Ïe za tímto pﬁáním se skr˘vá mnoho obûtavé práce celého personálu, kter˘ má jiÏ léta skvûlé vedení.
Ráda proto vyhovuji jejich prosbû: chtûli by v‰ichni
podûkovat firmám Novera, spol. s. r. o., a Nosek, spol.
s. r. o., za poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na velikonoãní svátky pro v‰echny klienty zaﬁízení.
Pokud se nûkdo domnívá, Ïe tímto jsem firmám udûlala reklamu, za sebe sdûluji, Ïe m˘m jedin˘m cílem bylo
informovat o tom, Ïe je‰tû stále je mnoho dobr˘ch lidí,
kteﬁí mají cit pomáhat bliÏním.

Pﬁejeme v‰em pﬁíjemné proÏití
velikonoãních svátkÛ.
Za dûti i zamûstnance ÚSP Psáry
Ladislav Adámek
Milí ãtenáﬁi, velk˘ zájem je stále o dûní kolem dálnice, a proto i v dne‰ním ãísle o ní pﬁiná‰íme zprávy, které
byly aktuální v dobû na‰í uzávûrky – právû proto vy‰lo
toto ãíslo o nûco pozdûji, aby se do nûj ve‰ly v‰echny
novinky o zmínûné dálnici. Seriál o hospodaﬁení obce
i o odpadech najdete i tentokráte a o zajímavé ãtení
a reportáÏe také nepﬁijdete.
Pﬁeji v‰em veselé dny s jarním sluníãkem.
Monika Kábová
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 1-2006 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného dne 16. ledna
2006 v 18:00 hodin na Obecním úﬁadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
USNESENÍ ã. 1/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Geometrické plány na dûlení pozemkÛ: parc. ã. 633/1 k. ú.
Psáry dle GP ã. 812-25/2002, 924/16 k.ú. Psáry dle GP
ã. 939-67/2005, 141/4, 141/7 a 664/4 k. ú. Dolní Jirãany
dle GP ã. 997-16/2005 395/1 k. ú. Dolní Jirãany dle GP
ã. 1029-3/2006, 134/1 k. ú. Dolní Jirãany dle GP ã. 435-3698
lI. Schvaluje
Zámûry na prodeje obecních pozemkÛ dûlen˘ch na základû
v˘‰e uveden˘ch GP. Jedná se o pozemky parc. ã. 633/4 k. ú.
Psáry o v˘mûﬁe 216 m2, 924/17 k. ú. Psáry o v˘mûﬁe 215 m2,
141/194 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 165 m2, parc. ã. 395/10
k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 258 m2, díl „a“ pozemku parc.
ã. 134/1 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 154 m2, kter˘ bude slouãen s pozemkem parc. ã. 134/10 k.ú. Dolní Jirãany a díl „b“
pozemku parc. ã. 134/1 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 85 m2,
kter˘ bude slouãen s pozemkem parc. ã. 134/9, a cel˘ch
pozemkÛ parc. ã. 465/26 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 16 m2,
parc. ã.1079/15 k. ú. Psáry o v˘mûﬁe 44 m2.
III. Povûﬁuje
OÚ vyvû‰ením v˘‰e uveden˘ch zámûrÛ.

USNESENÍ ã. 4/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Uzavﬁení kupní smlouvy na pozemek parc. ã. 110/3 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 3889 m2, a parc. ã. st. 439 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mûﬁe 634 m2 za cenu celkem 500 000 Kã.
II. Povûﬁuje
Starostu J.Janatu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ ã. 5/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
S roz‰íﬁením nároku na kaÏdoroãní vyplacení ãástky 1000 Kã
i na Ïáky leto‰ní 3. tﬁídy jako motivaãní program pro úãastníky ‰kolní docházky na Z· v Dolních Jirãanech.
ll. Bere na vûdomí
Zprávu pﬁedsedy ‰kolského v˘boru PhDr. Talába o podmínkách pﬁijetí ÏákÛ do M· v Dolních Jirãanech.
USNESENÍ ã. 6/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto
l. Schvaluje
Proplacení faktur dle pﬁiloÏeného soupisu.
starosta
Ing. Jiﬁí Janata
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
místostarosta

usnesení:

Jana Valá‰ková
místostarostka

USNESENÍ ã. 2/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Uzavﬁení dodatku ã. 1 ke smlouvû s obcí Vestec na realizaci projektu cyklostezek „Z metropole na kole do kraje zlatokopÛ“.

„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. 3/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.148/16 se ZdeÀkem Chlumem st. a ZdeÀkem Chlumem ml.,
Sídl.·tûdﬁík 148, Psáry, za cenu 144 830 Kã.
2/ Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové jednotky
148/13 s manÏeli Pﬁibylov˘mi, Sídl.·tûdﬁík 148, Psáry, za
cenu 176 452 Kã.
II. Povûﬁuje
Starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

Usnesení ã. 2-2006 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného dne 6. února
2006 v 18:00 hodin na Obecním úﬁadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
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USNESENÍ ã. 7/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
1. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 633/4, k.vú. Psáry, o v˘mûﬁe 216 m2 za cenu 108 000 Kã
s p. KﬁíÏem.
PSÁRSK¯
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ZE ZASTUPITELSTVA
2. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 924/17, k. ú. Psáry, o v˘mûﬁe 215 m2 za cenu 107 500 Kã
s manÏeli Pohankov˘mi.
3. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 141/194, k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûﬁe 165 m2 za cenu 115
500 Kã s LIS¯ REALITY, s.r.o.
4. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 395/10, k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûﬁe 258 m2 za cenu 129
000 Kã s p. Horáãkem.
5. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 465/26, k. ú. Dolní Jirãany, o v˘mûﬁe 16 m2 za cenu 11
200 Kã s p. Skalick˘m.
6. Uzavﬁení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc.
ã. 1079/15, k. ú. Psáry, o v˘mûﬁe 44 m2 za cenu 30 800 Kã
s pí Rostovou.
II. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka podpisem tûchto
smluv.
USNESENÍ ã. 8/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S uzavﬁením dohody o spolupráci se spoleãností Central Group
v souvislosti s v˘stavbou inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikací
v pﬁedloÏeném znûní.
II. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka podpisem této dohody.

ã. 154/5 s manÏeli Harenãákov˘mi, Sídl. ·tûdﬁík 154, Psáry,
za cenu 305 484 Kã.
III. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka podpisem této dohody a tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 11/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S návrhem inventarizaãní komise na pﬁeﬁazení nûkter˘ch
dluÏn˘ch ãástek vÛãi vûﬁitelÛm po lhÛtû splatnosti na vedlej‰í
podúãet v úãetnictví obce.
II. Schvaluje
Zprávu o hospodaﬁení Z· v Dolních Jirãanech za rok 2005.
III. Bere na vûdomí
Zprávu pﬁedsedy inventarizaãní komise o v˘sledku inventur
majetku obce za rok 2005.
USNESENÍ ã. 12/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
S názvem ulice „Na Vyhlídce“ v lokalitû U Studny v Dolních
Jirãanech.
USNESENÍ ã. 13/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Finanãní pﬁíspûvek 5000 pro TJ zrakovû postiÏen˘ch ZORA
PRAHA.

USNESENÍ ã. 9/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Dodatek ã. 1 ke smlouvû o spolupráci s p. Olmerem.
II. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka podpisem této dohody.

USNESENÍ ã. 14/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Nesouhlasí
S udûlením v˘jimky ze stavební uzávûry v lokalitû „U Studny“
pro p. Novákovou.

USNESENÍ ã. 10/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní mimosoudní dohody s Janou ·tûpánovou.
II. Schvaluje
1. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové jednotky
ã.154/7 s Janou ·tûpánovou, Sídl. ·tûdﬁík 154, Psáry, za cenu
401 962 Kã.
2. Uzavﬁení „Smlouvy o pﬁevodu vlastnictví“ bytové jednotky

USNESENÍ ã. 15/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Nesouhlasí
Se znûním dodatku ã. 3 ke smlouvû o spolupráci na zmûnu dûlení
pozemkÛ I. etapy spol. Aulistav. Zastupitelstvo trvá na podmínkách
jiÏ uzavﬁené smlouvy o spolupráci a jejího dodatku ã. 1. Pokud
dluÏná ãástka vypl˘vající z této smlouvy nebude do 15. 2. 2006
uhrazena pﬁipsáním na úãet, bude na pﬁí‰tím zastupitelstvu pﬁedloÏen návrh na odstoupení od smlouvy o spolupráci.

4

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

DUBEN 2006

psáry_duben06

4.5.2006

7:12

Str. 5

ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 16/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S v˘‰í nájemného se spol. VHS Bene‰ov ve znûní dodatku ã. 3
s úpravou pro rok 2006.
USNESENÍ ã. 17/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S dûlením pozemkÛ spol. Staving Olomouc, lokalita „Za
Zahradami“, za podmínky uzavﬁení smlouvy o spolupráci za
standardních podmínek.
I. Nesouhlasí
S udûlením v˘jimky na stavbu rodinného domu s „mot˘lkovou
stﬁechou“ pro manÏele Antalovy. Architektonické ﬁe‰ení stavby není v souladu s regulativy územního plánu.
USNESENÍ ã. 18/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Proplacení faktur dle pﬁiloÏeného soupisu.
USNESENÍ ã. 19/2-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S pﬁedloÏenou studií od firmy AE Praha na architektonické
ﬁe‰ení dostavby a rekonstrukce M· v Dolních Jirãanech.
II. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka, aby studii projednal
se sousedy okolo M·.
III. Souhlasí
S uzavﬁením smlouvy na vypracování návrhu dostavby
a rekonstrukce M· a projektové dokumentace s firmou AE
Praha za 731 850 Kã.
IV. Povûﬁuje
Místostarostu ing. Vladimíra Kadeﬁábka podpisem této smlouvy.
starosta
Ing. Jiﬁí Janata
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
místostarosta

Jana Valá‰ková
místostarostka

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné ﬁadû od
poãátku roku. ZveﬁejÀované usnesení je upraveno
z dÛvodu dodrÏení pﬁimûﬁenosti rozsahu zveﬁejÀovaDUBEN 2006

n˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
Usnesení ã. 3-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 13. bﬁezna 2006
v 18:00 hodin na Obecním úﬁadu, PraÏská
137, 252 44 Psáry
USNESENÍ ã. 20/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh dodatkÛ ke smlouvám o pronájmu nebytov˘ch prostor,
kter˘mi se upravuje v˘‰e nájemného.
1. Návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch
prostor s pí Zelovou. Nájemné za rok ãiní 46 200 Kã.
2. Návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch
prostor s MUDr. Pobudovou. Nájemné za rok ãiní 3000 Kã +
pomûrn˘ podíl na úhradu energií v budovû OÚ.
3. Návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch
prostor s pí Komárkovou. Nájemné za rok ãiní 10 800 Kã.
4. Návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch
prostor s pí Pavlíãkovou. Nájemné za rok ãiní 4200 Kã.
5. Návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch
prostor s p. Alferym. Nájemné za rok ãiní 78 000 Kã.
II. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto dodatkÛ.
USNESENÍ ã. 21/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní smlouvy o dílo s firmou AE Praha na pﬁestavbu
a nástavbu mateﬁské ‰koly za cenu 630 700 Kã
II. Schvaluje
Návrh smlouvy pro provedení projektov˘ch prací na rekultivaci pozemkÛ parc. v ã. 378/1 a PK 381 a PK 382, k. ú. Dolní
Jirãany, za cenu 30 000 Kã.
III. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 22/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh dodatkÛ ã. 4 a ã. 5 ke smlouvû o zabezpeãení sbûru,
pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ se spoleãností Rumpold–P, s.r.o.
PSÁRSK¯
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II. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto dodatkÛ.
USNESENÍ ã. 23/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh smlouvy o spolupráci ã. 2 se spoleãností Aulistav, s.r.o., na
ll. etapu v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitû Skalka-západ ll.
II. Schvaluje
Návrh smlouvy o smlouvû budoucí kupní s obyvateli ulice
Javorová na projekt vybudování komunikací vãetnû inÏen˘rsk˘ch sítí – vodovod, plynovod, spla‰ková a de‰Èová kanalizace na pozemcích: parcela ã. 109/15, 109/14, 110/11,
110/12, 109/13 v katastrálním území Dolní Jirãany.
III. Povûﬁuje
Ing. J. Janatu podpisem tûchto smluv.
USNESENÍ ã. 24/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. ã. 588/12 o v˘mûﬁe
1869 m2 a st. 762 o v˘mûﬁe 60 m2, k. ú. Psáry, s pí Havlíãkovou za cenu 167 400 Kã.
II. Povûﬁuje
Ing. J. Janatu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ ã. 25/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zámûr na prodej obecního pozemku dûleného na základû
geometrického plánu ã. 749-127/2000. Jedná se o pozemek
parc. ã. 102/2 o v˘mûﬁe 160 m2, k. ú. Psáry.
II. Povûﬁuje
OÚ vyvû‰ením v˘‰e uvedeného zámûru.
USNESENÍ ã. 26/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S poskytnutím sociálního pﬁíspûvku pro pí Zeithamelovou
1240 Kã mûsíãnû jako pﬁíspûvek na ubytování v agentuﬁe
Pohoda.
II. Souhlasí
S v˘‰í finanãního pﬁíspûvku 50 000 Kã pro SDH Psáry na
nákup nové stﬁíkaãky a dovybavení ãlenek sboru vycházkov˘mi úbory.
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S v˘‰í finanãního pﬁíspûvku 100 000 Kã pro SK Rapid Psáry na
pﬁípravu fotbalového areálu – zavlaÏování a zatravnûní plochy.
S v˘‰í finanãního pﬁíspûvku 171 000 Kã pro SDH Dolní Jirãany na nákup plovoucího ãerpadla, kapesních vysílaãek, zásahov˘ch oblekÛ a elektrocentrály.
USNESENÍ ã. 27/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S podáním Ïádostí o poskytnutí dotací z fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje:
1/ na projekt drobné vodohospodáﬁské ekologické akce –
âOV, kanalizace v celkové v˘‰i do 12 000 000 Kã vãetnû dotace 5 000 000 Kã,
2/ na projekt realizace projektÛ na v˘sadbu dﬁevin mimo
zastavûné území obcí a v územních systémech ekologické stability v celkové v˘‰i do 350 000 Kã vãetnû dotace 200 000 Kã.
II. Schvaluje
Uvolnûní finanãní ãástky na spoluúãast pﬁi poskytnutí dotací
z fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje:
1/ na projekt drobné vodohospodáﬁské ekologické akce –
âOV, kanalizace do v˘‰e 4 000 000 Kã,
2/ na projekt realizace projektÛ na v˘sadbu dﬁevin mimo
zastavûné území obcí a v územních systémech ekologické stability do v˘‰e 150 000 Kã.
III. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu zadáním pﬁípravy Ïádosti a jejím podáním na Fond Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje.
USNESENÍ ã. 28/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
V souladu s naﬁízením vlády ã. 50/2006 Sb. se zpûtn˘m proplacením rozdílu mezi v˘‰í mûsíãních odmûn podle dosavadní
právní úpravy a v˘‰í mûsíãních odmûn podle tohoto naﬁízení
uvolnûn˘m i neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva za období od
1. 1. 2006 do 28. 2. 2006 a proplácení podle nového naﬁízení od bﬁezna 2006.
II. Souhlasí
S nov˘m znûním organizaãního ﬁádu a nov˘mi pﬁílohami ã. 2
a ã. 3 a s rozdûlením pravomocí plynoucích z organizaãního
ﬁádu v nepﬁítomnosti tajemnice.
USNESENÍ ã. 29/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
DUBEN 2006
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I. Souhlasí
S pﬁijetím daru a schvaluje návrh darovací smlouvy s p. Birnerem na ãástku 15 000.
USNESENÍ ã. 30/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S pozmûnûnou formulací stanoviska obce Psáry stavby 512,
t˘kající se pﬁeloÏení silnice ll/105.
II. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu zasláním stanoviska na Stﬁedoãesk˘
kraj.
III. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu zasláním stíÏnosti na Stﬁedoãesk˘ kraj
ve vûci usnesení zastupitelstva Stﬁedoãeského kraje ze dne
17. 2. 2006: Schválení souborného stanoviska velkého územního celku Bene‰ovska (dálnice D3). Obec Psáry jako úãastník
územnûplánovacího ﬁízení v procesu uplatnila písemné námitky, které nebyly do dne‰ního dne vyﬁízeny tak, jak ukládá
zákon ã. 50/1976 Sb.
USNESENÍ ã. 31/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh 1. úpravy rozpoãtu obce Psáry pro rok 2006.
II. Souhlasí
S Ïádostí ﬁeditelky Z· a M· pí TrÛblové o rozdûlení v˘sledku
hospodaﬁení za rok 2005 ve v˘‰i 22 027 Kã takto: do fondu
odmûn 80 %, tedy 17 621 Kã, a do rezervního fondu doplÀkové ãinnosti 20 %, tedy 4406 Kã.

USNESENÍ ã. 32/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. ã. 121/4 o v˘mûﬁe
37 m2, k. ú. Psáry, s p. ·imeãkem za cenu 7400 Kã.
II. Schvaluje
Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. ã. 44/7 o v˘mûﬁe
38 m2, k. ú. Psáry, s manÏeli Bezou‰kov˘mi za cenu 7600 Kã.
III. Povûﬁuje
Starostu ing. J. Janatu podpisem tûchto kupních smluv.
USNESENÍ ã. 33/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S vydáním stavební uzávûry v lokalitách Skalka–západ, Skalka-jih a Skalka–jih II.
USNESENÍ ã. 34/3-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pﬁijalo toto usnesení
I. Souhlasí
S proplacením faktur dle pﬁedloÏeného soupisu.
starosta
Ing. Jiﬁí Janata
Ing. Vladimír Kadeﬁábek
Jana Valá‰ková
místostarosta
místostarostka
„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.“

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

DUBEN 2006

Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl
na nemovitosti.
Kontakt:
723 778 570
PSÁRSK¯
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Ze zápisníku místostarosty
DROBNÉ OPRAVY A AKCE OÚ PSÁRY V OBDOBÍ OD 21. 1. 2006 DO 30. 3. 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Proﬁezání keﬁÛ a stromÛ Na Stráni, nad ulicemi PraÏská a Psárská.
Proﬁezání keﬁÛ v ulici Jílovská.
Proﬁezání keﬁÛ a stromÛ na hﬁbitovû Psáry.
Proﬁezání keﬁÛ a stromÛ u âOV - Psáry.
Proﬁezávání náletÛ za budovou Obecního úﬁadu Psáry.
Proﬁezávání stromÛ v ulici Úzká, Kutná, Na ·tûdﬁíku.
Proﬁezávání vûtví u komunikace v chataﬁské oblasti Bába.
Odstranûní závad z roãní provûrky stavu BOZP a PO na Základní ‰kole a Mateﬁské
‰kole Psáry.
Oprava bytu v ã. 13, Dolní Jirãany, pro uãitele Z· a M·.
Vyklizení staré kotelny v ã. 148, Sídli‰tû ·tûdﬁík.
Proãi‰tûní ucpan˘ch kanálÛ v Dolních Jirãanech a v ulici Sportovní.
Zabudování nov˘ch protipoÏárních dveﬁí v ã. 13, Dolní Jirãany.
Oprava rozbité v˘plnû v autobusové ãekárnû, ul. Psárská.
Úklid spadan˘ch vûtví na hﬁbitovû Dolní Jirãany.
Rozvoz posypového materiálu na ohroÏená místa v obci.
Prohrabování snûhu a posyp místních komunikací v leto‰ní dlouhé zimû.
Prohrabování snûhu a posyp chodníkÛ.
Oprava místních komunikací po zimû v ulicích K LÛÏku, Duhová, Slepá a komunikace
ke hﬁbitovu Psáry.
Pravideln˘ úklid veﬁejného prostranství a ãekáren.

INZERCE
AUTOOPRAVNA
Zdeněk Hiršl
• mechanické opravy • výměny olejů
• nástřik podvozku • seřízení světel
• zajištění STK
Dolní Jirčany, Javorová 112
tel.: 606 504 929

STUDNY, VRTY, ZEMNÍ PRÁCE, GEOLOGIE,
HYDROGEOLOGIE, EKOLOGIE
Individuální i obecní zdroje vody – kompletní
realizace – projekt, vrt, pﬁípojka, vodárna, úpravna.
âi‰tûní vrtÛ a studní, ãerpací zkou‰ky, rozbory.
Zemní práce – minirypadlo – pﬁípojky, základy men‰ích staveb,
bazény, plotové sloupky.
GESTEC, s.r.o., Tﬁanovského 622/11, 163 04 Praha 6
tel.: 235 018 259, mobil: 602 248 927, 604 616 565
e-mail: mail@gestec.cz, www.gestec.cz

Kupujete nebo řešíte rekonstrukci vašeho bydlení?
Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny své úspory?
Volejte: 723 778 570
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Co je nového kolem dálnice D3?
Jak rozumût zprávám z novin
o rozhodnutí na trase D3
Po období ticha kolem dálnice D3 se na pﬁelomu roku dostaly zprávy o ní opût naãas do
médií a hned registruji plno va‰ich dotazÛ k této
problematice. Zprávy v novinách totiÏ více
matou, neÏ informují. Co se vlastnû událo v prosinci 2005 a v únoru 2006? Jak asi víte, o prÛbûhu dálnice D3 ve Stﬁedoãeském kraji se rozhoduje v rámci projednávání územních plánÛ
dvojice velk˘ch územních celkÛ (ÚP VÚC)
Bene‰ovsko a PraÏsk˘ region. Psáry sice leÏí
ve druhém z nich, av‰ak o trasování dálnice se
rozhoduje souhrnnû v rámci ÚP VÚC Bene‰ovska. Jeho projednávání má totiÏ pﬁed ÚP VÚC
PraÏského regionu náskok a u liniové stavby,
ãímÏ dálnice je, nelze rozhodovat oddûlenû na
území obou dotãen˘ch regionÛ. Nesrozumitelnost cel˘ch procesÛ projednávání je dána jejich
rozvleklostí, nikdo z obyãejn˘ch smrtelníkÛ
nemá ‰anci vnímat jednotlivé navazující kroky.
VÏdyÈ ke konceptu ÚP VÚC Bene‰ovska na‰e
obec podávala stanovisko (námitky) uÏ v ãervnu 2003 a k PraÏskému regionu dokonce
v bﬁeznu roku 2002! Prakticky celé na‰e volební období se nic neudálo, teprve nyní pﬁicházejí
na ﬁadu následné kroky, zastupitelé Stﬁedoãeského kraje pﬁijímají tzv. souborná stanoviska
k územním plánÛm. Co se dûlo mezitím?
V konceptu VÚC Bene‰ovska se totiÏ rozhodovalo mezi trojicí odli‰n˘ch projektÛ D3 (trasy
v‰ech variant najdete na obecních internetov˘ch
stránkách www.psary.cz; Praktické informace;
dálnice D3). Ve hﬁe byla jednak varianta favorizovaná ¤editelstvím silnic a dálnic (¤SD)
tzv. stabilizovaná, pﬁipravená jiÏ v ãasech
RVHP na poãátku Perestrojky, jednak ãern˘ kÛÀ
soutûÏe tzv. varianta Zenkl-Vyhnálek zrozená
pozdûji v téÏe autorské stáji. Co je pro Psáry
podstatné, obû varianty jsou odli‰né pouze na
území Bene‰ovska, pﬁi prÛchodu Posázavím,
Jílovskem a napojením na PraÏsk˘ silniãní
okruh jsou totoÏné. Obû procházejí totoÏnû
i na‰ím katastrem, z pohledu Psár jde fakticky
o variantu jedinou, stabilizovanou. Tﬁetí varianta Promika byla pro Kraj i ¤SD od poãátku
nechtûn˘m dítûtem, neboÈ vycházela z úplnû
DUBEN 2006

jiné koncepce neÏ z plánÛ jiÏ dvacet let pﬁipravovan˘ch na ¤SD. Vznikla na popud sdruÏení
obcí Klid, jehoÏ jsou Psáry ãlenem, maximálnû
vyuÏívala trasy souãasné silnice I/3 Praha-âeské Budûjovice, na PraÏsk˘ silniãní okruh se
nenapojovala z jihu, n˘brÏ v˘chodnû od zaústûní dálnice D1. Katastrem Psár neprochází. Úkolem souborného stanoviska je vybrat z alternativních návrhÛ vÏdy jen jediné ﬁe‰ení.
A právû to se zadrhlo. Promika byla dle pﬁedpokladÛ odvrhnuta okamÏitû. Av‰ak zatímco
zastupitelé Stﬁedoãeského kraje se jednoznaãnû
zamilovali do stabilizované, jeden z dotãen˘ch
orgánÛ státní správy, Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí (MÎP), pﬁekvapivû nechal projít jen
variantu Zenkl-Vyhnálek. Asi si MÎP chtûlo
zachovat jakousi nonkonformní tváﬁ, ale
z pohledu krajiny nejproblematiãtûj‰í prÛchod
dolním Posázavím je obûma variantami ﬁe‰en
shodnû, a tedy necitlivû. Toto alibistické rozhodnutí MÎP nicménû zablokovalo na víc neÏ
rok dal‰í postup. (O tomto momentu si dovolím
na internetov˘ch stránkách obce snad nûkdy
napsat ãláneãek, bylo tam totiÏ nûkolik smû‰n˘ch situací.) Pokud totiÏ není dosaÏeno dohody mezi stanovisky poﬁizovatele územního plánu a kteréhokoliv dotãeného orgánu státní
správy, nelze souborné stanovisko schválit. Aby
byl vyjednávací blok odstranûn, bylo vloni
vyzváno ministerstvo pro místní rozvoj k rozhodnutí sporu. Ani to v‰ak nedokázalo vymoci
shodu obou stran, proto v‰e dostala na stÛl vláda. A tady jsme koneãnû zpût na poãátku ãlánku, vláda 14. prosince 2005 rozhodla ve prospûch názoru Stﬁedoãeského kraje, tedy
stabilizované. A to byly ty ãlánky o tom, Ïe vláda rozhodla D3. Ale rozhodovalo ve skuteãnosti aÏ únorové zastupitelstvo Stﬁedoãeského kraje, av‰ak i toto je pouhé odhlasování
souborného stanoviska, nikoliv koneãné schválení ÚP VÚC Bene‰ovska. Nicménû, rozhodnutí Kraje znamená faktick˘ konec nadûjí
Promiky, a naopak „jistotu“ varianty stabilizované. Ty uvozovky vysvûtlím pozdûji.

D3: pﬁed Libﬁí, za Libﬁí…
Aã vût‰ina z nás dálnici D3 v Psárech nechce
PSÁRSK¯
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vÛbec, nezb˘vá neÏ b˘t realisty, pokud bitva
variant stabilizované a Promiky skonãila tak,
jak skonãila. Hraje se tu totiÏ je‰tû jedna hra pro
Psáry velmi podstatná. Stabilizovaná varianta
má v oblasti Libﬁe a Psár dvû podvarianty,
znázornûné na obrázku. Jak vidíte, pokud jde
o nejvíce ohroÏenou ãást obce, tedy vlastní Psáry, mají obû subvarianty zcela rozdílné dopady,
pokud jde o hluk a v˘fukové zplodiny. Pokud si
vyjdete do terénu, zjistíte, Ïe varianta zvaná ZV
vedoucí mezi Psáry a Libﬁí prochází jen
nûkolik set metrÛ od nejbliÏ‰ích psársk˘ch
domÛ a navíc terén je „pûknû vstﬁícnû“ natoãen
k cel˘m PsárÛm. Navíc údolí Záhoﬁanského
potoka by bylo pﬁekonáváno zhruba v patnáctimetrové v˘‰ce, coÏ by zajistilo „dobr˘ pﬁíjem“
zvukového vjemu do celé obce. TaktéÏ pﬁevaÏující západní vûtry by zprostﬁedkovaly pﬁím˘
kontakt dálnice s obcí. Naproti tomu varianta
ZZ procházející západnû od Libﬁe by k dolním PsárÛm byla milosrdná, pro Jirãany pak
jsou obû varianty srovnatelné, jen s mírn˘m
negativním dopadem. Samozﬁejmû varianta ZZ
se nelíbí Libﬁi ze stejn˘ch dÛvodÛ jako nám ZV,
tady asi shoda b˘t nemÛÏe.
V˘bûr z tûchto dvou podvariant právû
nyní probíhá, tedy v této vûci není zatím rozhodnuto. Rozhodne se pﬁi schvalování souborného stanoviska k ÚP VÚC PraÏského regionu,
které se vytváﬁí právû v tûchto dnech. Pokud
zÛstanou v platnosti informace z doby psaní
ãlánku, první pokus schválit souborné stanovisko k ÚP VÚC PraÏského regionu bude stﬁedoãesk˘m zastupitelstvem uãinûn uÏ koncem
dubna. Ale na rozdíl od ÚP VÚC Bene‰ovska
zde není trasa D3 zdaleka jedin˘m pﬁedmûtem
sváru. Nûkolik konfliktÛ je na trase PraÏského
silniãního okruhu, nejvût‰í problém je na severozápadû Prahy v oblasti Suchdola. PozorovaVarianta

Tunely (m)

ZZ
ZV

282
1752

Náklady rok
2000 (mld. Kã)
1,611
3,267

telé jsou proto v ‰ancích na dosaÏení shody pro
souborné stanovisko k ÚP VÚC PraÏského
regionu velmi zdrÏenliví. Tûch pokusÛ bude asi
muset b˘t letos víc, stra‰ákem pro v‰echny
„dálniãáﬁe“ je, Ïe se to letos nedokáÏe. V tom
pﬁípadû by kvÛli novému stavebnímu zákonu
celé projednávání zaãalo pﬁí‰tí rok úplnû od
zaãátku.

Mají Psáry ‰anci?
Je jasné, Ïe ve‰keré úsilí obce Psáry ve
chvíli, kdy je rozhodnuto o variantû stabilizované, smûﬁuje k odvrácení pro obec katastrofické podvarianty, tj. ZV. Stejnû tak Libeﬁ
bojuje proti ZZ. Jaké jsou na‰e vyhlídky? Opíráme se o tﬁi dÛleÏitá a prokazatelná fakta
doloÏená tabulkou: 1. Varianta ZZ je
v˘znamnû levnûj‰í (rozdíl je skoro ãtyﬁi
miliardy Kã!), 2. Varianta ZZ je ‰etrnûj‰í
vÛãi zalesnûné krajinû (více neÏ 3 km vs.
necel˘ kilometr), 3. Varianta ZZ se negativnû dotkne ménû lidí.
Na‰e argumenty sdílíme s dosud zpracovanou technickou dokumentací k dálnici (studie
vypracováná firmou ILF v roce 2000 pro
¤SD). K variantû ZZ se pﬁiklání i stanovisko
MÎP vydané v roce 2004 k ÚP VÚC Bene‰ovsko. Podrobnûji to pozdûji rozvedu na internetu. Tento pohled je zatím sdílen v‰emi institucemi dÛleÏit˘mi pro rozhodování, poãínaje
Stﬁedoãesk˘m krajem. Av‰ak dokud nepadne
závazné rozhodnutí o jediné z obou alternativ,
nelze nic povaÏovat za definitivní. Uji‰Èuji vás
v‰ak, Ïe dûláme v‰e, co je moÏné, dosavadní
v˘voj je nadûjn˘. V tomto smûru uvítá obec
kaÏdou nabídku spolupráce obãanÛ s vazbami
na klíãová místa rozhodování (Stﬁedoãesk˘
kraj, MÎP, ¤SD, ministerstvo dopravy, v pﬁípaNáklady rok
2004 (mld. Kã)
3,705
7,429

lesem/ z toho
otevﬁen˘m (m)
954/672
3109/1357

Poãet obyvatel
dotãené obce
897
2596

Poznámky k tabulce: Ceny vycházejí ze studie ILF z roku 2000, ceny roku jsou 2004 vypoãteny dle postupÛ
a cen pouÏit˘ch na PraÏském silniãním okruhu. Cenové nÛÏky obou variant se rozevírají, protoÏe cenu urãuje
zejména délka tunelÛ, kde je rozdíl ve variantách znaãn˘. I pﬁes pouÏití tunelÛ je prÛchod varianty ZV otevﬁen˘m lesem dvojnásobn˘, navíc varianta ZV pﬁi prÛchodu lesem kopíruje tzv. biokoridor a ru‰í biocentrum regionálního v˘znamu, jím dokonce prochází v otevﬁené formû (viz obrázek na internetu). To je obrovsk˘ handicap
pro stanovisko MÎP. Poãet obyvatel dotãené obce sice není roven poãtu dotãen˘ch osob, ale podíly postiÏen˘ch
v obou obcích se pﬁíli‰ neli‰í.
DUBEN 2006
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dû komplikací i ministerstvo pro místní rozvoj
a samozﬁejmû politické strany podílející se na
rozhodování zmínûn˘ch institucí). Rád poskytnu podkladové materiály.

Nejlep‰í D3 je Ïádná D3
Znamená to definitivní ústup dálnici D3?
Prozatím. Ani (dle oãekávání) prohraná bitva
v‰ak neznamená prohranou válku. Mezi souãasn˘mi parlamentními stranami je sice úplná
shoda ohlednû dálnice D3, av‰ak tato jednota
se mÛÏe po ãervnov˘ch volbách snadno zcela
zmûnit. Velmi pravdûpodobní parlamentní
nováãci Zelení mají totiÏ zcela jednoznaãné
definované stanovisko k dálnici D3, jsou proti
drahé variantû stabilizované a pro modernizaci
silnice I/3. Na tomto stanovisku má hlavní
zásluhu ing. Tylová, dﬁívûj‰í námûstkynû na
MÎP, ta se jako lídr Zelen˘ch v PlzeÀském kraji asi znovu do velké politiky vrátí.
Ale i vzhledem k ãasovému presu projednávání ÚP VÚC PraÏského regionu a panujícím
neshodám na PraÏském silniãním okruhu (ne
zde na jihu), jakoÏ i ze zku‰eností s dosavadní
„rychlostí“ projednávání, je dost pravdûpodobné, Ïe se letos ÚP VÚC PraÏského regionu
nestihne schválit. Pak nebude existovat územní
podklad pro v˘stavbu D3 (v ÚP nûkter˘ch obcí
vãetnû Psár dálnice chybí) a v‰e znovu na léta
ustrne. A i pokud se v‰e odsouhlasí, vím dost
o tom, jak na D3 zatím nejsou peníze. Asi nikdo
z tûch, co o tom opravdu nûco vûdí, by si nevsadil na to, Ïe se tﬁeba bûhem pﬁí‰tích deseti let
u nás dálnice skuteãnû stavût zaãne. Mít prosazování D3 na starost, trpûl bych depresemi.
V mezidobí tﬁeba bude ãas na to dostat do
obecného povûdomí spoleãnosti trojici ponûkud demagogicky znûjících hesel, k té jednoduchosti jsem v‰ak dospûl po zku‰enosti
s úseãností dne‰ních médií (první dvû tvrzení
jsem jiÏ jednou „prodal“ do bulvárního ·ípu):
1. D3 je nesmysln˘m pohrobkem komunismu (dvacet let star˘ projekt pﬁedpokládá zlomkov˘ poãet obyvatel v na‰em regionu; pﬁiveze
k nám 50 000 vozidel pﬁesnû do místa, odkud
ani dnes do Prahy neprojedete. To je z mého
pohledu to nejvût‰í ‰ílenství celého projektu;
realizace by si tvrdû vynutila v˘stavbu návazn˘ch dosud neplánovan˘ch komunikací za dal-
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‰í miliardy, my bychom mezitím nûkolik let
místo jízdy jen postávali v kolonách mnohem
del‰ích neÏ jsou dnes); 2. D3 je budoucím
dopravním Temelínem (není my‰leno jako
odpor proti jadern˘m elektrárnám, n˘brÏ jako
poukaz na srovnatelnou cenu s jinou jihoãeskou akcí proslulou nikdy nekonãícím zvy‰ováním nákladÛ, dnes je oficiální údaj pro D3
80 mld. Kã, pﬁed pár lety to byla polovina, po
zapoãtení mnohakilometrov˘ch pﬁivadûãÛ
k Bene‰ovu a T˘nci i vynucen˘ch návazn˘ch
komunikací u Prahy to jistû nakonec pÛjde
hodnû pﬁes stovku miliard, odhad ãlovûka
z nejpovolanûj‰ích je 140 mld. Kã); 3. D3 je
opiem JihoãechÛ, ze kterého bude Prahu
bolet hlava na SeverojiÏní magistrále II
(celé hnutí za D3 je Ïiveno letit˘mi plan˘mi
sliby jihoãesk˘ch politikÛ napﬁíã politick˘m
spektrem. Ty jsou prokládány náﬁky nad tempem v˘stavby odpovídající stoletému budování. Pﬁitom ﬁe‰ení dopravy na trase D3 lze ﬁe‰it
za tﬁetinu nákladÛ, tj. taky tﬁikrát rychleji.
V Praze zpÛsobí napojení D3 u Jesenice, pﬁesnû v nejvzdálenûj‰ím bodu od navazující D8,
Ïivelnû faktick˘ vznik druhé praÏské SeverojiÏní magistrály pﬁes Smíchov okolo Hradãan.)
Poslední tvrzení dokládá obrázek na internetu
obce, tam najdete i dal‰í podrobnûj‰í materiály. TaktéÏ doporuãuji si na stránkách ¤SD
(www.rsd.cz) ) nebo obce Psáry stáhnout zcela
nov˘ propagaãní materiál k D3, tam je tûch 80
mld. nákladÛ. Tam si také lze ovûﬁit, Ïe dálnice je pro vût‰inu trasy D3 pﬁedimenzované
ﬁe‰ení, jen to chce ãíst nikoliv pﬁedkládan˘
text, n˘brÏ grafické podklady.
Analogicky s ãlánkem o financování obce
z minulého ãísla si uvûdomte celostátní rozmûr
této situace: Stát chce na stavbu D3 vzít kaÏdému
obyvateli âR 10-15 tis. Kã, rodinû tedy nûjak˘ch
padesát tisíc. I tûm, kteﬁí si jí budou „uÏívat“
z nûkolikasetmetrové vzdálenosti, i lidem od A‰e
a Jablunkova, kteﬁí ji v Ïivotû nespatﬁí. A pﬁitom
obhajitelná je z pohledu veﬁejného zájmu tak tﬁetina nákladÛ. Nezdá se vám, Ïe toto uÏ tu bylo, je
a asi i bude v této zemi nûjak ãasto, kdy se lehkomyslnû vyhazují veﬁejné prostﬁedky a upﬁednostÀují zájmy skupinové?

Ing. Jiﬁí Janata, starosta obce
Pokud se chcete seznámit s podrobn˘mi schématy v prÛchodu D3 obcí, na OÚ jsou vystaveny podklady poskytnuté ¤SD.
DUBEN 2006
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Jak obec hospodaﬁí? II. ãást
NedaÀové pﬁíjmy obce – nepravidelná, ãasto
v‰ak vût‰inová ãást rozpoãtu

Rizikové nedaÀové pﬁíjmy mohou nûkdy zpÛsobit budoucí v˘daje

Minul˘ díl pojednával o spolehlivé a hlavní
sloÏce pﬁíjmÛ obce, tj. pﬁíjmech daÀov˘ch. Je to
jak˘si obecní „dÛchod“, jistota odvozená od poãtu
obyvatel. Dnes se zamûﬁíme na pﬁíjmy nedaÀové,
ménû prÛhlednou, nejistou, ãasto v‰ak pﬁevaÏující
sloÏku rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ. OdráÏejí specifické
aktivity obce, pﬁedesílám v‰ak hned, Ïe bez jejich
podrobnûj‰ího rozboru nelze urãit, zda aktivity
pozitivní ãi negativní. Mohou ukr˘vat aktivní práci obce pﬁi shánûní pﬁíjmov˘ch zdrojÛ, péãi
o správu vlastního majetku, vlastní hospodáﬁskou
ãinnost, ale také rozprodej v‰eho, co obci zb˘vá
anebo zaplétání se do spirály nev˘hodn˘ch vztahÛ
s investory. Nelze tedy jen z údaje o v˘‰i nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ obce (a nepﬁímo tak i z celkové v˘‰e
rozpoãtu obce) jednoznaãnû soudit, jak si obec
vede. Jsou v na‰em bezprostﬁedním okolí obce
s niÏ‰ími i vy‰‰ími pﬁíjmy na hlavu neÏ ta na‰e,
neﬁíká to v‰ak samo o sobû mnoho o prozíravosti
obecních zastupitelstev. Nízké nedaÀové pﬁíjmy
jsou znakem pasivity obce. Podezﬁelé a alarmující v‰ak b˘vají i pﬁíjmy vysoké.
Obrázek shrnuje strukturu pﬁíjmÛ obce v tomto
volebním období, tj. v letech 2003–2005. Do obce
celkem pﬁiteklo 143,1 mil. Kã, z toho z nedaÀov˘ch zdrojÛ 89,3 mil. Kã, tj. 62,4 % celkov˘ch
pﬁíjmÛ. I pro Psáry posledních let tak platilo, Ïe
vût‰í ãást penûz pocházela z nedaÀov˘ch zdrojÛ.
Právû to pﬁispûlo ke zdvojnásobení pﬁíjmÛ celkov˘ch oproti období 2000–2002 (viz graf v minulém
dílu). V roce 2002 jiÏ totiÏ nebylo co prodat, odkud
získat dotace, prodejn˘ majetek byl zastaven…
Pokud si pozorn˘ ãtenáﬁ pov‰iml rozdílu 16,5
mil Kã v pﬁíjmech oproti minulému dílu, je to
dáno tím, Ïe minulé údaje jsou striktnû z úãetnictví, kde se nûkteré poloÏky vzájemnû vyru‰í ãi
patﬁí jinam. Konkrétnû jde o tyto tﬁi rozdíly: 1.
Dnes zapoãítávám i desetimilionovou pÛjãku
z roku 2005 (více o ní pﬁí‰tû). 2. Rozkládám
v˘sledek investiãní akce U Studny (3,5 mil. Kã;
viz pﬁí‰tí odstavec). 3. Zapoãítávám 3,0 mil. Kã
od investorÛ smluvnû i rozpoãtovû poãítané na
konec roku 2005, inkasované a zúãtované v‰ak aÏ
poãátkem roku 2006. TaktéÏ v ãlenûní pﬁíjmÛ
jsem se dnes pokusil o jejich dûlení dle „selského
rozumu“, ne striktnû podle úãetních poloÏek.

Psáry mívaly vysoké nedaÀové pﬁíjmy, to kdyÏ
se rozprodávaly obecní pozemky, a je‰tû pﬁedtím
v polovinû devadesát˘ch let, kdy obec pﬁijala
obrovské dotace i pÛjãky na plynofikaci, kanalizaci a vodovod. V‰e skonãilo neslavnû stomilionov˘m dluhem ke státní kase. Navíc se obec ne‰Èastnû zapletla do vztahÛ se soukrom˘mi firmami.
Nejprve zdánlivû pﬁijímala peníze, av‰ak v‰e se
otoãilo do trojice exekuãních titulÛ vÛãi obci, celkem za pûtadvacet milionÛ korun. Ty ﬁe‰ilo aÏ
souãasné zastupitelstvo soudnû i mimosoudnû.
A v letech 2000–2002 obec zahájila dvû „v˘dûleãné akce“, pﬁi nichÏ úãetnû vykázala pﬁíjmy: Byla
jednak zahájená privatizace bytovek na ·tûdﬁíku.
Skonãila do ztracena, kdyÏ se pﬁi‰lo na to, Ïe
domy jsou zastavené, a neÏ pochybn˘ partner
obce ode‰el s penûzi vybran˘mi pro obec a hlavnû
pro firmu instalující v bytech vytápûní. Do obce
sloÏil jen 600 tisíc za zálohy na privatizaci.
A zhruba pût milionÛ se v letech 2000–2002
vybralo od stavebníkÛ v Jirãanech, hlavnû v lokalitû U Studny. I tam se obec pustila do dobrodruÏství, které zastupitelstvo v letech 2004–2005 radûji ﬁe‰ilo mimosoudními dohodami s vût‰inou
stavebníkÛ a vracením 3,5 mil. Kã. Tento hororov˘ úvod je pouãením a ukázkou, Ïe ne kaÏd˘
finanãní pﬁíjem obce musí b˘t pro obec pﬁínosem. V˘‰e uvedená vratka 3,5 mil. Kã (vrací,
a tedy sniÏuje prostﬁedky pﬁijaté kdysi) také
vysvûtluje disproporci s minul˘m dílem. Úplnû
správné by bylo o doãasnû pﬁijaté prostﬁedky
poníÏit roky, kdy byly vybrány, ne rok jejich vracení. Z toho vidíte, jak zavádûjící jsou pouhé souãty ãísel.
Pouãení: DÛleÏité je peníze nejen inkasovat,
ale hlavnû neb˘t donucen je vracet, ãasto
i s úroky.

DUBEN 2006

Nejsou tedy i v dne‰ních vysok˘ch dotacích
schovaní budoucí kostlivci ve skﬁíni?
Nejvût‰ím dílem nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ let
2003–2005 jsou pﬁijaté dotace, celkem 33,7 mil.
Kã. Z detailního rozpisu v tabulce je patrné, Ïe
dotace, stejnû jako i ostatní nedaÀové pﬁíjmy,
v ãase velmi kolísají, nelze tedy na nû spoléhat
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jako pravideln˘ zdroj pﬁíjmÛ. Nejvíce dotací obec
získala v roce 2003 z prostﬁedkÛ EU i Stﬁedoãeského kraje (ãistírna odpadních vod, komunikace Na Vápence, oprava dal‰ích komunikací,
úprava koryta potoka, poﬁízení zmûny územního
plánu, sbûrn˘ dvÛr). Poslední milionová dotace
byla realizována aÏ v roce 2004, kdy byla novû
získána i men‰í dotace ze Stﬁedoãeského kraje
pokr˘vající ãást nákladÛ na vybudování uãebny
Z· v ã.p.13. Vloni jsme získali 1,4 mil. Kã od

Státního fondu dopravní infrastruktury na bezpeãnost prÛjezdu silnice II/105 obcí (mj. vodorovné znaãení, radarové znaãky, úprava prÛjezdu na
návsi v Psárech, chodníky u ústavu v Psárech).
Vloni na podzim jsme podali Ïádost o desetimilionovou dotaci na cyklostezky z prostﬁedkÛ EU
(zahrnující vybudování i 4 km chodníkÛ a místních komunikací). Jsme mezi náhradníky a jednáme s Krajem o moÏnosti realizace v pﬁí‰tích dvou
letech, dostal jsem pﬁíslib o podpoﬁe. (Doplnûk po

Tabulka: Skladba pﬁíjmÛ v jednotliv˘ch letech 2003-2005 (tis. Kã)
Zdroj pﬁíjmÛ/ Roky
Danû a poplatky
Dotace, projekty
Pﬁíspûvky investorÛ
Sponzorské dary
Prodej majetku
PÛjãky
Dotace na Z· a OÚ
Bytové hospodáﬁství
Pronájem majetku
Ostatní
Celkem zdroje nedaÀové
Celkem pﬁíjmy
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2003
14 646
32 182
315
276
870
0
3 379
1 069
269
203
38 563
53 209

2004
17 306
180
3 869
7 000
1 086
0
3 289
1 347
481
634
17 886
35 192

2005
21 874
1 373
6 460
594
11 335
10 000
167
1 960
582
352
32 823
54 697

2003-05
53 826
33 735
10 644
7 870
13 291
10 000
6 835
4 376
1 332
1 189
89 272
143 098
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uzávûrce: Koncem dubna jsme poÏádali o dotaci
z Fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského
kraje na v˘stavbu 1,83 km kanalizace ve staré
zástavbû, slibuji o této ãerstvé záleÏitosti podrobnûj‰í referenci v pﬁí‰tím ãísle, taktéÏ i o Ïádosti
o desetimilionovou dotaci z Ministerstva financí
âR na roz‰íﬁení mateﬁské ‰koly v letech
2006–2007).
Z v˘ãtu je patrné, Ïe jsme dost aktivní v získávání dotací. Z v˘‰e i rozloÏení zdrojÛ lze
vyvrátit obãasn˘ argument, Ïe nezávislí zastupitelé si nedokáÏou ke zdrojÛm penûz najít cestiãky. Jde spí‰e o to, aby se na obci na‰ly osoby
schopné o dotaci poÏádat. NejenÏe jsme v‰echny
akce jiÏ zúﬁadovali (kolaudace, závûreãné vyhodnocení projektÛ, dokonãujeme zprávu z poslední
dotace), navíc jsme pro SFÎP vypracovali dílo
úãetní archeologie: Závûreãné vyhodnocení akcí
Plyn a Kanalizace z let 1994–97. TakÏe v tomto
smyslu opakování historie nehrozí.
Pﬁíjmy od investorÛ nejsou sponzorsk˘mi
dary
Dotace i dal‰í dvû v˘znamné sloÏky nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ, sponzorské dary a pﬁíspûvky od
investorÛ na infrastrukturu obce, byly pro
zadluÏenou obec jedinou cestou, jak vyargumentovat skuteãnost, Ïe extrémnû zadluÏená obec
vynakládá prostﬁedky na investiãní akce. Jde totiÏ
o úãelovû urãené pﬁíjmy, nevyuÏitelné jinak.
Z obrázku lze vyãíst, Ïe celkové pﬁíjmy z darÛ
a investorsk˘ch pﬁíjmÛ byly v letech 2002–2005
obdobné, av‰ak je to psárské specifikum. Zatímco
v˘‰e darÛ je neobvykle vysoká a asi na samé mezi
moÏností, od investorÛ toho dﬁíve obec chtûla
Ïalostnû málo. Dá se ﬁíci, Ïe se jim rozdala, z trendu tûchto pﬁíjmÛ je patrné, Ïe zde byly nenávratnû
promarnûny velké moÏnosti.
V˘jimeãnû vysoké sponzorské dary pocházejí zhruba z 95 % od Nadaãního fondu Nadûje
tﬁetího tisíciletí. Z prostﬁedkÛ získan˘ch v roce
2004 bylo pût milionÛ pouÏito na v˘stavbu vodojemu Na Vápence (celkové náklady 8 mil. Kã,
zbytek hradila obec), dva miliony ‰ly na první etapu rekonstrukce silnice z Vápenky do chatové
oblasti. Nyní obec jedná o získání prostﬁedkÛ
k dokonãení komunikace. PÛlmilionov˘ dar
v roce 2005 byl vyuÏit na pﬁípravu projektÛ. Dal‰ími sponzory byli napﬁíklad firmy Tondach
a Hit Hofman i jednotliví obãané. V‰em sponzorÛm jsme za dary vdûãni.
DUBEN 2006

Na rozdíl od nezi‰tnû poskytovan˘ch darÛ jsou
pﬁíspûvky od investorÛ obcí tvrdû vydobyt˘mi
prostﬁedky. Ze zákona má obec mizerné podmínky nárokovat prostﬁedky za pﬁipojení na svou
infrastrukturu (âOV, kanalizace, vodovod, komunikace). Zde nastal velk˘ posun v posledních
letech. Dﬁíve obec investory pou‰tûla na svou
infrastrukturu „za hubiãku“, v kombinaci s bouﬁliv˘m rozvojem v˘stavby to byla jedna z hlavních
pﬁíãin minulé cesty do pekel. Pﬁíkladem budiÏ
mnohokrát probíran˘ Central Group, kter˘ si
prakticky zadarmo zabral vût‰inu kapacity ãistiãky odpadních vod, dnes bychom za realizovan˘
poãet domÛ chtûli nûjak˘ch 25–30 mil. Kã. V roce
2003 obec od investorÛ nezískala skoro nic, za
poslední dva roky je patrn˘ rostoucí trend díky
smlouvám o spolupráci. A jak˘ je v˘hled? JiÏ
podepsané smlouvy nám pro dal‰í dva roky garantují 8 mil. Kã, samozﬁejmû dal‰í smlouvy vznikají prÛbûÏnû pﬁi zapoãetí jednotliv˘ch investiãních
zámûrÛ. V rychle rostoucí obci, jako je ta na‰e,
jsou pﬁíjmy od investorÛ spolu s pﬁíjmy z daní
a vysoutûÏen˘mi dotacemi základním pﬁíjmov˘m trojlístkem, bez nûho si nelze zdárnou existenci obce pﬁedstavit. Ostatní pﬁíjmy jsou jen
pﬁíleÏitostné a doplÀkové, aã mohou jednorázovû b˘t zdrojem v˘znamn˘m. Pﬁíkladem jsou,
vedle darÛ, tﬁeba prodeje majetku, které rozebereme pﬁí‰tû.
Prostﬁedky vybrané od investorÛ nejsou
dary obci, n˘brÏ pokusem nastolit korektní
a rovnováÏné vztahy mezi obcí a investory tak,
aby se dále neprohlubovalo zaostávání infrastruktury obce za rozvojem bytové v˘stavby.
To je v na‰em regionu snad nejvût‰í problém.
Jejich mnohaleté opomíjení v na‰í obci pﬁivodilo obrovské vnitﬁní infrastrukturní zadluÏení, se kter˘m se budeme je‰tû mnoho let pot˘kat: Chybí dal‰í vodojem na Vysoké v Dolních
Jirãanech, kapacita mateﬁské ‰koly je poloviãní
oproti souãasné potﬁebû, chybí úplná Z· v obci
(jsme nejvût‰í obcí Stﬁedoãeského kraje bez úplné Z·), chybí kulturní centrum obce, nedostateãná je sportovní vybavenost. Co je hor‰í, chybí
skoro 5 km kanalizace a podobná délka vodovodÛ a plynovodÛ ve staré zástavbû, stávající komunikace v obci jsou nevyhovující, nûkteré jsou aÏ
nesjízdné, a to nemluvím o pﬁístupov˘ch cestách
do chatov˘ch oblastí.
Ing. Jiﬁí Janata, starosta obce
PSÁRSK¯
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Více neÏ tﬁicet let
je dûtskou lékaﬁkou. MUDr. Ivanû Pobudové pr˘ pro‰ly
rukama bûhem té doby desítky tisíc dûtí, ale pﬁesn˘ poãet je‰tû nestaãila spoãítat. V souãasné dobû jich má v evidenci pﬁes
ãtrnáct set. Nesná‰í podfuky od rodiãÛ a vﬁele doporuãuje
„dûtské“ otuÏování. Kromû pﬁeváÏnû osmadvacetilet˘ch souãasn˘ch maminek na mateﬁské dovolené k ní chodí na radu
i tatínkové. I oni totiÏ zÛstávají s dûtmi doma.
V Psárech uÏ slouÏíte nûjak˘ ten rok…
Máte pravdu, do Psár jsem nastoupila zhruba pﬁed
více neÏ dvaceti lety. Po ‰kole jsem pracovala nejdﬁíve v Nymburce, pak v Podûbradech a na dûtském
oddûlení v Krãi. A odtud uÏ byl jen krÛãek do Jesenice a Psár, patﬁily tehdy dohromady, jako dvouobvod
a spadal pod nûj i Ústav sociální péãe pro dûti a mládeÏ, kter˘ v souãasné dobû dûtsk˘ uÏ moc není.
A toto uspoﬁádání trvá dodnes. TakÏe ordinuji jak
v Jesenici, tak v Psárech. Faktem je, Ïe ve své péãi
mám uÏ druhou generaci, dalo by se ﬁíci dûti dûtí, které jsem zde zaãínala léãit.
Stﬁedisko bylo vÏdy na stejném místû, jako je
tomu dodnes?
Mûla jsem vÏdycky ordinaci na tomto místû, vedle po‰ty a obecního úﬁadu. Pokud vím, je v tûchto
místech uÏ více neÏ 30 let, v Jesenici bylo stﬁedisko
dﬁíve ve staré budovû, v roce 1989 se pﬁestûhovalo do
souãasn˘ch prostor na adrese Budûjovická 4. Rodiãe
jezdí s dûtmi jak do Psár, tak mohou vyuÏít o‰etﬁení
v Jesenici podle potﬁeby. Navíc mají k dispozici mÛj
mobilní telefon.
Dﬁíve lékaﬁi nav‰tûvovali pravidelnû ‰kolní
i pﬁed‰kolní dûti, máte tuto povinnost i nyní?
Do základních ‰kol lékaﬁi docházeli zpravidla
jedenkrát mûsíãnû a pokud moÏno dvakrát do mûsíce
do ‰koly mateﬁské. Tam také chodívaly sestﬁiãky, sledovaly pﬁeváÏnû tzv. ranní filtry. Dûtem se prohlédla
dutina ústní, ruce a napﬁíklad i bﬁí‰ko, zdali se nevyskytuje nûjaká dûtská nemoc, pro kterou je typická
vyráÏka. Do jeslí jsme chodili jednou t˘dnû. Bylo to
dosti nároãné. Tato dﬁíve klasická „‰kolní zdravotní
sluÏba“ uÏ není. Do mateﬁské ‰koly by dítû s velkou
r˘mou a ka‰lem chodit rozhodnû nemûlo. V základních ‰kolách to uÏ tak jednoznaãnû ﬁíct nelze. KdyÏ po
dlouhé dobû pﬁed‰kolní dítû vyléãíme, je oslabené.
V kolektivu, kde se to virózou jen hemÏí, vyzdravené
dítû ihned chytne dal‰í nemoc. Dokonce v dobách dﬁívûj‰ích byla pﬁesnû stanovena kritéria, kdy dítû do
‰kolky smí, a kdy ne. Za jakou dobu po urãité nemoci. V‰echno asi nebylo ‰patné, organismus se totiÏ
musí dÛkladnû vyléãit a následnû zadaptovat, neÏ
nastane jeho nová zátûÏ. To, co dítû nastﬁádá v útlém
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vûku, se mÛÏe
p r o j e v i t
v
dospûlosti,
a pozor bychom
mûli
dávat
zvlá‰tû na streptokoková angínová onemocnûní a jejich nedoléãenou
a uspûchanou léãbu.
UÏ tedy nenav‰tûvujeme ‰koly, ale zveme rodiãe
k nám na preventivní prohlídky. Zveme je pozvánkami, eventuálnû kontaktujeme telefonicky, abychom
mûli jistotu, Ïe pﬁijdou.
A pokud se ve ‰kole vyskytnou nûjaké zdravotní
problémy, ﬁe‰íme konkrétní pﬁípady se ‰kolou spoleãnû. Tak napﬁíklad pﬁi Ïloutence máme ze zákona nad
‰kolou hygienick˘ dozor, provádíme vy‰etﬁení, oãkování, spolupracujeme s hygienickou stanicí.
Jak s vámi spolupracují rodiãe?
Za celou svoji éru jsem se setkala asi s pûti
maminkami, které odmítaly oãkování dítûte, ale
nakonec jsem je o dobru vûci pﬁesvûdãila. Jen jedna
odmítala oãkování Ïloutenky typu B, ale základní
oãkování její dítû absolvovalo. Jako lékaﬁka se
domnívám, Ïe základní oãkování má dítû mít.
Existují je‰tû oãkovací prÛkazy?
Oãkovací prÛkazy má dítû dokonce dvakrát. Ve
velk˘ch kníÏeãkách je je‰tû mal˘ oãkovací prÛkaz,
kter˘ se nechá vyndat, a kdyÏ dítû napﬁíklad jede na
tábor, staãí ta malá kníÏeãka.
âasto se hovoﬁí o tom, Ïe rodiãe vyÏadují antibiotika, mají pocit, Ïe léãba se urychlí. Ale právû
na antibiotika mÛÏe vzniknout rezistence. Je známo, Ïe u nás je rezistence na antibiotika pomûrnû
nízká, naopak v nûkter˘ch státech, kde jsou antibiotika k dostání bez lékaﬁského receptu, se rezistence zvy‰uje. Pokud dojde k tomu, Ïe antibiotika budeme opravdu potﬁebovat, mÛÏe se stát, Ïe
nezaberou, jen proto, Ïe to s nimi laicky ﬁeãeno
pﬁeháníme. A vezmeme-li to do dÛsledku, antibiotika jdou z tûla pﬁi moãení ven a následnû do pﬁírody – ale to uÏ jsem zabrousila úplnû jinam…
Jak tedy léãit?
Nejãastûj‰í nemocí, kromû klasick˘ch dûtsk˘ch
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nemocí, je r˘ma ka‰el. Ne kaÏd˘ ka‰el a r˘ma se
musí léãit antibiotiky, je to ãast˘ zlozvyk. Staãí brufen nebo paralen a nosní kapky. Ani starou osvûdãenou domácí léãbu nezavrhuji, doporuãuji tﬁeba ponoﬁení rukou a nohou do horké vody, aby se r˘ma
spustila. Navíc jsou v souãasné dobû k dispozici
inhalaãní prostﬁedky. Tﬁeba u nás máme na stﬁedisku
tﬁi inhalátory, které velmi ãasto pÛjãujeme maminkám. Je o nû velk˘ zájem. A pro kojence trpící r˘mou
mají od nás maminky k dispozici tzv. odsávaãky.
Vysvûtlíme maminkám, jak se s pﬁístroji pracuje,
a dáme jim moÏnost vyzkou‰ení.
Inhalárory jsou jednak ultrazvukové, jednak parní. Nûkteré se nasmûﬁují do post˘lky a vznikne jak˘si vlhk˘ stan. Dal‰ím typem jsou pﬁímo s maskou,
kdy si ji dítû nasadí. Ty jsou vhodné pﬁi suchém dávivém ka‰li, aby dítû inhalovalo zároveÀ ústy. Masku
není problém pouÏít u kojencÛ ve spánku, se star‰ím
dítûtem tﬁeba v dobû, kdy se dívá s maminkou na
pohádku. A to neznamená, Ïe pﬁi této léãbû se musí
podávat antibiotika. Staãí inhalaãní prostﬁedky.
Nûkteré ordinace mají pro rychlou diagnostiku tzv. marker CRP, kter˘ hned v ordinaci podle
kapky krve ukáÏe, zdali podat antibiotika, ãi nikoliv. Máte také tento pﬁístroj?
CRP (cé reaktivní protein) máme na kaÏdém na‰em
stﬁedisku. Zdali podávat antibiotika se dá pomocí tohoto pﬁístroje urãit, ale hlavnû v poãáteãní fázi onemocnûní. KdyÏ tedy má dítû 24 hodin teplotu, nabereme
malinko krve a okamÏitû zjistíme, jak vysokou hodnotu má CRP. Hodnota nízká není na antibiotika, vût‰inou
se jedná o virov˘ infekt, pokud je hodnota vysoká, hrozí pravdûpodobnû bakteriální infekce, a proto by mûla
b˘t podávána antibiotika po jejich peãlivém v˘bûru.
Ráda bych upozornila, Ïe vy‰etﬁení CRP pouze napomáhá ke stanovení diagnózy, není stoprocentní. U bûÏn˘ch viróz je v‰ak toto vy‰etﬁení velmi vhodné, napﬁíklad u kojencÛ, k rozeznání infekcí moãov˘ch cest,
u akutního zánûtu moãové soustavy, hlavnû ledvinné
pánviãky. Miminko nemá totiÏ ty samé pﬁíznaky, co
dospûl˘ ãlovûk (pálení pﬁi moãení…), má jenom horeãku, a pokud nabereme CRP a hodnoty jsou vysoké, je
nám jasné, o co se jedná. A kdybychom v tomto pﬁípadû do 48 hodin nenasadili antibiotika, mohlo by mít
dûÈátko jizvy na ledvinách. Jak vidíte, pﬁi tûchto diagnózách má CRP perfektní v˘znam.
Od 1. ledna 2006 je v‰ak u tohoto vy‰etﬁení
zastaveno proplácení poji‰Èovnami, bez rozdílu
v‰emi.
Ano, ale pokud je toto vy‰etﬁení nutné, nevidím
dÛvod, proã by nemûlo b˘t poji‰Èovnou hrazeno. Proã
by ho mûli platit rodiãe? KdyÏ potﬁebujeme rentgen,
tak ho pﬁece také nehradí pacient. Lékaﬁ zvaÏuje, zdali je toto vy‰etﬁení nutné. To jsou takové zázraky
techniky. Drahé, ale myslím, Ïe do standardu vy‰etﬁení by CRP patﬁit mûlo.
DUBEN 2006

Dají na va‰i lékaﬁskou radu rodiãe?
Ano.
Chodí sem také tatínkové?
Chodí a vzornû. Nejdﬁíve s miminy tak do 3-4
mûsícÛ, pak máme tatínky na mateﬁské dovolené.
Tatínkové také velmi peãlivû sledují, co s dítûtem
v ordinaci dûláme.
Chodí dûti samy, nebo s doprovodem rodiãÛ?
Chodí, podle zákona v‰ak mají b˘t striktnû
v doprovodu rodiãÛ do 15 let. Pokud je nemocné,
mÛÏe zkolabovat cestou domÛ. Ale ve v˘jimeãn˘ch
pﬁípadech jsem s maminkou v telefonickém kontaktu, to vût‰inou u sociálních pﬁípadÛ, kdy matka je
samoÏivitelka.
V poradnû pigmentov˘ch skvrn jsem si v‰imla
hojné náv‰tûvy dûtí…
Skvrn na kÛÏi si dne‰ní rodiãe více v‰ímají, hlavnû tam, kde rodiãe ãi prarodiãe mûli melanom.
Nemusejí mít obavu, ve speciálních poradnách skvrny peãlivû hlídají a rozhodují co dál.
V podstatû je kaÏd˘ pediatr v‰edoktor?
Jasnû, nejsme jenom distributoﬁi lékÛ, kontrolujeme celkov˘ zdravotní stav dítûte, jsme psychologové,
uãitelé, sociální poradci a hlavnû pﬁátelé dûtí i rodiãÛ…
Co drogy a cigarety? Pﬁiznali se vám malí
pacienti, Ïe je vyzkou‰eli?
VÏdycky. Vûdí, Ïe mám ráda jednání na rovinu.
Pokud jsou v ordinaci s rodiãi a není jim otázka milá,
rodiãe po‰lu do ãekárny. Nesná‰ím podfuky, ostatnû
na vesnici se nic neutají.
Chcete nûco vzkázat dospûl˘m a dûtem?
Chovejte se k sobû slu‰nû a respektujte se. Buìte
ohleduplní a tolerantní. Dospûlí, nikdy nezapomínejte, Ïe i vy jste byli dûtmi. Jablka nepadají daleko od
stromu…
V poradnû jedna maminka vyvûsila cedulku
s nápisem o pﬁezouvání. Podepsány jsou maminky
lezoucích dûtí. To snad mluví za v‰echno.
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Ze ‰koly
17. ledna – zápis dûtí do 1. tﬁídy Z·
U pohádkového zápisu dûtí do Z· Psáry se se‰li
nejen pﬁed‰koláãci, ale i lesní víly, princezny, princové a dal‰í pohádkové postaviãky. V‰echny tﬁídy byly
krásnû vyzdobené a vÛbec nepﬁipomínaly ‰kolní tﬁídy. V jedné byl kouzeln˘ les s kouzeln˘mi lesními
plody – dobrÛtkami, v jiné pﬁíjemná kavárniãka vonící ãajem a kávou, v dal‰í ãekaly usmûvavé paní uãitelky se stoleãky pln˘mi zajímav˘ch pﬁedmûtÛ
a obrázkÛ. Není divu, Ïe skﬁítek ·kolníãek zapsal do
první tﬁídy 19 dûtí.

9. 5.
12. 5.
18. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.

MC Donald’s Cup – Praha 4. AFK – Podolí
(1.–2.tﬁída )
Dopravní hﬁi‰tû pro 1.–3. tﬁídu Z·
Dopravní hﬁi‰tû pro 4.–5. tﬁídu Z·
Velká jarní slavnost nejen pro maminky
(M· a Z·) od 16.30 hodin
SoutûÏ v recitaci „O kouzelnou tuÏku
skﬁítka ·kolníãka“ pro M· a Z·
(ver‰e i vlastní tvorba)
Tﬁídní schÛzky
Divadlo Spejbla a Hurvínka pro M· a Z·
„Hurvínek uÏ zase zlobí“
ãerven

1. 6.

15. bﬁezna – zápis dûtí do M·
V mateﬁské ‰kole v Psárech vítaly dûti také kouzelné bytosti a dokonce si s nimi i hrály! Dûtem se
tam tak líbilo, Ïe vÛbec nechtûly odejít. Îabka Márinka musela nakonec pÛjãit jedné malé holãiãce svou
panenku domÛ, jinak Ïe budou pr˘ s maminkou ve
‰kolce spinkat. To inspirovalo skﬁítka ·kolníãka, kter˘ si tam chtûl také hrát aÏ do rána, ale vrána Jiﬁina
ﬁekla, Ïe mûla jen 42 pﬁihlá‰ek a uÏ Ïádnou nemá a uÏ
vÛbec ne pro skﬁítky, a pûknû ho vystrkala ze ‰kolky
ven. Právû vãas. Odbila zrovna pÛlnoc, a to musí b˘t
skﬁítek na stráÏi ve sluníãkové ‰kole. I skﬁítkové mají
své povinnosti, nejen zábavu...
Kontakty na Z· a M· Psáry
• http://www.skola.psary.cz/
• e-mail: skolapsary@seznam.cz
Základní ‰kola Tel./fax: 241 940 657, adresa:
Hlavní 12, 252 44 Psáry
Mateﬁská ‰kola Tel./fax: 241 940 661, adresa:
PraÏská 155, 252 44 Psáry
Tel.: 731 506 029, adresa:
Hlavní 13, 252 44 Psáry
·kolní druÏina Tel.: 731 612 480, adresa
Hlavní 13, 252 44 Psáry
Tel./fax: 241 940 657, adresa:
Hlavní 12, 252 44 Psáry

Co plánujeme na závûr ‰kolního roku
kvûten
1. 5.
2. 5.
8. 5.
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Svátek práce
MC Donald’s Cup – Praha 4. AFK –
Podolí ( 3.–5.tﬁída )
Den osvobození od fa‰ismu – státní svátek
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„Den dûtí“ dopoledne plné pﬁekvapení
– pro M·
1. 6.
„Den dûtí“ dopoledne plné pohádkového
vyuãování – pro Z·
2. – 9. 6. Jarní ‰kola v pﬁírodû M·, Z·
13. 6. Tﬁídní schÛzky pro rodiãe novû zapsan˘ch
dûtí do M· od 16.30 hodin
13. 6. Projektové vyuãování – Magic Trip
(Kouzelná cesta)
15. 6. Divadlo v M· – „O Honzovi“
20. 6. Pedagogická rada II. pololetí
20. 6. Tﬁídní schÛzky pro rodiãe budoucích
prvÀáãkÛ od 16.30 hodin
22. 6. Poslední zvonûní - rozlouãení s pﬁed‰koláky
M· a páÈáky Z· (areál M· – táborák)
23. 6. Sklárny Glasstav, 2.–5. roãník – v˘let
Cesta do pravûku, M· + 1. tﬁ. – v˘let
30. 6. Vysvûdãení za II. pololetí
Mgr. Milena TrÛblová
ﬁeditelka ‰koly

Platnost ﬁidiãsk˘ch
prÛkazÛ
Podle vyhlá‰ky 361/2000 Sb. bude podle § 134
v˘mûna dosavadních ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ provádûna:
(1) ¤idiãské prÛkazy vydané do 30. ãervna 1964
jsou jejich drÏitelé povinni vymûnit do dvou let ode
dne nabytí úãinnosti zákona.
(2) ¤idiãské prÛkazy vydané
a) od 1. ãervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou
jejich drÏitelé povinni vymûnit do 31. prosince
2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
drÏitelé povinni vymûnit do 31. prosince 2010,
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c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich
drÏitelé povinni vymûnit do 31. prosince 2013.
(3) ¤idiãské prÛkazy podle odstavcÛ 1 a 2 pozb˘vají platnosti uplynutím pﬁíslu‰né doby stanovené
pro jejich v˘mûnu.
Poslední stav textu nab˘vá úãinnosti aÏ od 1. 7.
2006.
Pozn. redakce: tyto úpravy o platnosti ﬁidiãsk˘ch
prÛkazÛ se neustále mûní.
O v˘mûnû obãansk˘ch prÛkazÛ jsme vás informovali v Psárském zpravodaji - kvûten 2005/str. 19, 27.
mk

MS Borovina Psáry
Dne 4. bﬁezna 2006 se konala v˘roãní schÛze
Mysliveckého sdruÏení Borovina. Byla pozvaná
nejen redakce, ale pﬁedev‰ím starosta obce. Na nûj
pak „padaly“ dotazy jeden za druh˘m. T˘kaly se pﬁedev‰ím zalesnûn˘ch ploch a D3. Mezi myslivci
a obcí by mûlo v budoucnu dojít k vzájemné spolupráci.

Slavnostní veãer pro
Ïeny

V sobotu 11. 3. 2006 pﬁipravilo KDU-âSL MO
Psáry spolu s místními spolky slavnostní veãer pro
Ïeny. Zazpívaly a zatancovaly jim dûti z M· a Z·
Psáry pod vedením ﬁeditelky Mgr. Mileny TrÛblové,
své vystoupení si s uãitelkou Vendulou ·tanclovou
pﬁipravily také dûti z místního Ústavu sociální péãe.
Ani zde nechybûla hudba a ceny.

mk
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Myslivci si pﬁipomnûli 55. v˘roãí vzniku spoleãenství honitby a památku sv˘ch ãlenÛ, kteﬁí svou
prací a osobním finanãním pﬁispûním obnovovali
z váleãn˘ch let silnû po‰kozené poãty zvûﬁe ve zdej‰í pﬁírodû.
Také zde nahrazují ve stále více intenzivnû vyuÏívané krajinû mizící pﬁirozené zdroje potravy a vody
(nehledû k posledním tuh˘m zimám) zv˘‰en˘m objemem kvalitního krmiva, soli a veterinárních pﬁípravkÛ.
V souãinnosti s praÏskou základní jazykovou ‰kolou bylo také sebráno mnoho kilogramÛ tvrdého
suchého chleba a peãiva, které by jinak pﬁi‰lo
nazmar.
Kolem zásypÛ se také soustﬁedila celá hejna zpûvného ptactva. MS pokraãovalo také ve vypou‰tûní
odchovan˘ch baÏantÛ a koroptví. Jen stav srnãí zvûﬁe je decimován na silnicích a volnû pobíhajícími psy
nesvûdomit˘ch majitelÛ.Také si nûkteﬁí náv‰tûvníci
honitby stûÏovali na nebezpeãí od tûchto volnû pobíhajících psÛ. Také lov srnãí zvûﬁe je zde minimální
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Z OBCE
Pro slu‰né lidi byly v‰ak zajímav˘m pouãením
i o platné legislativû.
Svou v˘roãní schÛzi ukonãili myslivci pﬁátelsk˘m posezením pﬁi hudbû a tombole.
mk

Ma‰kary ani letos
nezklamaly

a odhadovaná ‰koda jen na zvûﬁinû – nehledû k cenû
chovn˘ch Ïiv˘ch zvíﬁat – jde za rok do desetitisícov˘ch ãástek. âlenové MS se dále vûnovali kromû
celoroãní pravidelné práce v honitbû stﬁelecké pﬁípravû na stﬁelnicích, pﬁedepsan˘m zkou‰kám ãtyﬁ
nov˘ch loveck˘ch psÛ i uklízení nejkﬁiklavûj‰ího
odpadu po vandalech. Spolu s Lesy âR vypracovali
a vyvûsili vyhlá‰ky pro náv‰tûvníky lesa, ale jak se
dalo oãekávat, vût‰ina jich byla vandalsky strÏena.

Zatímco myslivci schÛzovali, obcí se klikatil
masopustní prÛvod. Ma‰kary neopomenuly obrazit
v‰echny domy, tedy pﬁedev‰ím jejich dámskou ãást,
aby vyloudily pro zahﬁátí hned nûkolik dou‰kÛ lahodného moku. A protoÏe byla zima, ‰tamprlátko pﬁi‰lo
k chuti. Nejen jedno. Ma‰kary vybíraly od ﬁidiãÛ,
kteﬁí projíÏdûli obcí m˘tné, hudba hrála oblíbené
lidovky a veselí nebralo konce. Za sebe mohu jen
podûkovat majitelce domu ã.90 z PraÏské ulice, která
mû nenechala úplnû zmrznout, a paní Kadeﬁábkové,
která mûla vynikající koblihy. Na druhé stranû obálky se mÛÏete pﬁesvûdãit, Ïe i v zimû se dovedeme
v‰ichni bavit.
mk

INZERCE

CYKLO Emap PÍSNICE
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR HORSKÝCH,
TREKOVÝCH A SILNIČNÍCH KOL
BIANCHI, APACHE, AUTHOR, MERIDA,
ROCKY MOUNTAIN,
Možnost splátkového prodeje s nulovým navýšením od
ESSOXU
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel. 261911452 www.emap-praha.cz
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, Čt 10-20, So 9-14
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PROBLEMATIKA ODPADÒ

Seriál o tﬁídûní a recyklaci odpadÛ
3. díl: Tﬁídûní odpadu, jeho rozdûlení
Tﬁídûní odpadÛ je v souãasné dobû velmi
populární téma. Málokdo v‰ak dokáÏe s jistotou ﬁíci, jak správnû odpady tﬁídit a jak
s nimi po vytﬁídûní nakládat. Potﬁebné informace jste v‰ichni obdrÏeli od OU Psáry.

Co je to odpad?
Odpad je jakákoliv movitá vûc, která se stává pro
ãlovûka nepotﬁebnou a on cítí potﬁebu se jí zbavit.
Existují i situace, kdy je obãan povinen se vûci zbavit, pokud ztratila svÛj pÛvodní úãel, nebo vlastnosti
– napﬁ. autovrak. Platné zákony naﬁizují kaÏdému
odpady tﬁídit a pﬁedávat je pouze firmám oprávnûn˘m k nakládání s odpady. Znamená to tedy, Ïe není
moÏné hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, Ïe
je to materiál potﬁebn˘ ke zpevnûní plotu pﬁed dotûrn˘m sousedem.
Odpady vznikající v domácnostech se naz˘vají
domovní odpad, komunální odpad je pak odpad, kter˘ vzniká na území obce, tzn. domovní odpad od
obãanÛ a odpad z údrÏby obce (odpadkové ko‰e, uliãní smetky, hﬁbitovní odpad…).

V praxi se domovní odpad tﬁídí
na ãtyﬁi skupiny
1. Objemn˘ odpad
Objemn˘ odpad je odpad, kter˘ se pro svoje rozmûry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na
odpad. Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozmûrné vybavení domácností. JelikoÏ se takov˘ odpad nevejde do
standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerÛ o objemu 5–32 m3. Tyto kontejnery jsou umístûny buì ve sbûrn˘ch dvorech, nebo
jsou pravidelnû rozmisÈovány v obci na veﬁejn˘ch
prostranstvích. V˘hodou sbûrn˘ch dvorÛ je jejich
pravidelná provozní doba a vy‰kolená obsluha, která
zabrání vzniku hromad odpadÛ okolo kontejneru.
Objemn˘ odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na skládky, pﬁípadnû se odstraÀuje ve spalovnách komunálních odpadÛ.
2. Nebezpeãn˘ odpad
Nebezpeãn˘ odpad je takov˘ odpad, kter˘ obsahuje jednu nebo více sloÏek nebezpeãn˘ch pro lidské
DUBEN 2006

zdraví nebo pro Ïivotní prostﬁedí, nebo má alespoÀ
jednu nebezpeãnou vlastnost. Proto je nezbytnû nutné takovéto odpady tﬁídit z domovního odpadu a pﬁedávat je specializovan˘m firmám ve sbûrn˘ch dvorech, nebo pﬁi mobilních svozech nebezpeãn˘ch
odpadÛ. Mobilní sbûry probíhají zpravidla dvakrát
roãnû a obec by o nich mûla v dostateãném pﬁedstihu
informovat. V Ïádném pﬁípadû není moÏné odhazovat nebezpeãné odpady do popelnic. V pﬁípadû, Ïe si
nejste jistí, zda se jedná o nebezpeãn˘ odpad, mÛÏete najít informace na obalu v˘robku (napﬁ. v˘robci
barev na obalech uvádûjí jak s obalem nakládat),
nebo s pﬁedmûtem jednejte jako by to nebezpeãn˘
odpad byl. MÛÏete tak zabránit pﬁípadnému po‰kození zdraví nebo kontaminaci prostﬁedí.
Jaké nebezpeãné odpady v domácnostech vznikají?
Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující tûÏké kovy
a rozpou‰tûdla a obaly od tûchto látek, prostﬁedky
domácí chemie nebo látky na hubení ‰kÛdcÛ ãi plevelÛ, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorov˘ch vozidel, akumulátory a vût‰ina baterií, záﬁivky a jiná zaﬁízení s obsahem rtuti, nepouÏité léky
vãetnû mastí, kyseliny, fotochemikálie, vyﬁazená
elektronika (zejména monitory) a chladniãky.
Nebezpeãné odpady se po sbûru od obãanÛ pﬁevezou speciálnû upraven˘m vozem k dal‰ímu nakládání.

INZERCE
Tomá‰ Husar

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, tel. 776 787 094
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PROBLEMATIKA ODPADÒ
Lednice, elektronika, záﬁivky, akumulátory se na
zvlá‰tních zaﬁízeních demontují, odstraÀují se z nich
nebezpeãné sloÏky, které se následnû bezpeãnû odstraÀují nebo pouÏívají pﬁi v˘robû nov˘ch v˘robkÛ. PouÏité minerální oleje se dají regenerovat napﬁ. na oleje
topné. Vût‰ina kapaln˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ, léky,
materiály zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi odpady se spalují
ve spalovnách nebezpeãn˘ch odpadÛ. Takov˘chto spaloven je v zemi celá ﬁada, jsou jimi vybaveny napﬁ. velké nemocnice, které tak likvidují infekãní materiál.
Ostatní nebezpeãné odpady, které nelze Ïádn˘m z v˘‰e
uveden˘ch zpÛsobÛ zpracovat ãi odstranit, se ukládají
na skládky nebezpeãn˘ch odpadÛ, coÏ jsou zaﬁízení,
kde se pﬁísnû dohlíÏí na bezpeãné uloÏení odpadu.
3. VyuÏitelné odpady
VyuÏitelné odpady jsou odpady, které se dají pouÏít k získání stejného nebo podobného materiálu, nebo
v˘robku. Tradiãnû se mezi tyto odpady ﬁadí papír, sklo,
plasty, kovy. VyuÏitelné odpady se dají pﬁi dodrÏení
pﬁesn˘ch pravidel sbírat do oddûlen˘ch nádob nebo na
sbûrná místa, dále upravovat, teprve poté mohou
poslouÏit k v˘robû jiného v˘robku ãi materiálu.

4. Smûsn˘ domovní odpad
Smûsn˘ odpad je odpad, kter˘ by mûl po vytﬁídûní pﬁedchozích sloÏek skonãit v popelnici. Z pravidelnû provádûn˘ch rozborÛ domovního odpadu v‰ak
vypl˘vá, Ïe souãasná prÛmûrná ãeská popelnice
obsahuje aÏ 30 % objemu plastÛ, aÏ 20 % objemu
papíru, témûﬁ 8 % skla, velké mnoÏství bioodpadu
a také nebezpeãné odpady. Je tedy jasné, Ïe pokud by
se odpady doopravdy dÛslednû tﬁídily, nemohly by
popelnice pﬁetékat odpady a v jejich okolí by se
nemohl vyskytovat nepoﬁádek.

Zásady správného tﬁídûní odpadÛ:
•
•
•
•
•
•

dodrÏujte pokyny uvedené na nádobách,
dodrÏujte pokyny a informace od obce,
odkládejte odpad jen do pﬁíslu‰n˘ch nádob,
nikdy neodhazujte odpad zneãi‰tûn˘ zbytky
potravin nebo chemikáliemi,
zmen‰ujte objem odpadu,
snaÏte se tﬁídit nápojové kartony a odpad ze
zelenû (bioodpad).

INZERCE

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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INZERCE
Osobní vysvûtlení starosty:
Proã nejsem Zelen˘m, pﬁestoÏe za nû opût kandiduji
Pﬁednû upozorÀuji, Ïe toto je placen˘ pﬁíspûvek, a proto si rozmyslete, zda jej chcete ãíst. Tato forma mi v‰ak dovoluje osvûtlit, proã (uÏ zase) kandiduji za Zelené, po krajsk˘ch volbách nyní i do parlamentu. Tedy rozhodnû ne proto, Ïe bych tam snad chtûl a vlastnû ani názorovû se Zelen˘m b˘t necítím.
A vzhledem k tomu, Ïe v Akademii vûd pﬁipravuji geneticky modifikované organismy (tzv. GMO), jsem
pro fundamentalistické ekology vyvrhelem…
Proã jsem na kandidátce? Mám tyto dÛvody, osobní i obecnû prospû‰né:
Za prvé: Patﬁím, jako mnozí dal‰í, do skupiny voliãÛ, která má pﬁed kaÏd˘mi volbami problém ztotoÏnit se s jakoukoliv stranou. Tﬁeba v USA, kde jsem dva roky pob˘val, bych mûl jasno, urãitû bych
volil liberálnûj‰í demokraty. Tady je stran mnoho, ale bohuÏel jsou postaveny jinak. Pokud budu vûﬁit
souãasnému zdání, Ïe Zelení nahrazují ekologick˘ fundamentalismus obecnûj‰ím dÛrazem na obãanskou aktivitu a zodpovûdnost, vãetnû té ekologické, pak zde vidím jakousi nadûji. ¤eknete, Ïe proti
korupci a klientelismu se to Zelen˘m mluví, kdyÏ se zatím nemohli namoãit. Dobrá, ale pﬁi vstupu na
kandidátku jsem musel podepsat souhlas s etick˘m kodexem ohlednû stﬁetu zájmÛ, kter˘ je daleko tvrd‰í neÏ souãasnû navrhovan˘ zákon a kter˘ jsou poslanci zavázáni prosazovat. Napﬁíklad by nebylo vÛbec
moÏné, aby se firma zastupitele mohla ucházet o veﬁejnou zakázku z daného územního celku. To je bohuÏel zatím i u nás v obci moÏné, pokud to dotyãn˘ sám necítí jako nepatﬁiãné.
A hlavnû za druhé: Jak jsem psal v ãlánku o dálnici D3, panuje v této vûci pln˘ soulad parlamentních stran. My mÛÏeme s Libﬁí jen vzájemnû bojovat o variantu pﬁed nebo za Libﬁí. Jsme nuceni si
vybrat, zda si nechat useknout pravou ruku nebo levou. Obû varianty jsou ‰ílené, zavleãou sem
zbyteãnû nepﬁedstavitelné mnoÏství nové dopravy, a pokud se dovr‰í ìábelsk˘ plán spojit právû tudy
Jaderské moﬁe se severem Evropy, pak se u nás srazí dva proudy kamiónÛ z D1-D5 a D3-D8. Jak to
nûkoho vÛbec napadlo? A to v‰e za na‰e peníze. Mnû se nechce vysolit za na‰i rodinu padesát tisíc za
takov˘hle pﬁedem ztracen˘ experiment, kter˘ se bude dal‰í roky i desítky let dopravnû napravovat a zase za na‰e danû. Zájem tisícovek lidí je upﬁednostnûn pﬁed zájmem milionÛ.
Vidím tuto ‰anci: Zelení se dostanou pohodlnû do parlamentu, to vypadá jasnû. Je pak nezbytné, aby
si odmítavé stanovisko k D3 udrÏeli i pﬁi povolebních licitacích. Klíãovou osobou je Ing. Eva Tylová.
KdyÏ b˘vala námûstkyní na MÎP, dálnice D3 se nepohnula ani o kousek. Kandiduje v PlzeÀském kraji na prvním místû, má tedy velkou ‰anci. ProtoÏe je to v‰ak kraj mal˘, potﬁebuje kolem 7 % hlasÛ. Aã
ji tedy u nás na kandidátce neuvidíte, díky pﬁepoãítávání pﬁevisÛ hlasÛ to berte tak, Ïe hlasujeme i zde
za ni. Ing. Tylová uÏ vysokou funkcí pro‰la, aniÏ by si jakkoliv zadala, takov˘m lidem se vûﬁit dá. Po
odchodu z funkce nezasedla na pﬁedpﬁipravené místeãko u nûjaké zv˘hodnûné firmy, n˘brÏ znovu prosazovala názory chud˘ch neziskov˘ch organizací. ProtoÏe má velmi dobré vztahy s pﬁedsedou Bursíkem, slibuji Vám, Ïe se v pravou chvíli po volbách za ním vydáme. Nyní pﬁed volbami jsou diskuze s lídry jalové, slíbí cokoliv. A zde jsme u pointy: Je jasné, Ïe velká ãást obyvatel Psár je jiÏ pro volby
rozhodnuta. (Doufám jen, Ïe ne pro sociální demokraty, tam je nûkde na hranici volitelnosti postaven ‰éf
dálniãáﬁÛ F. Vnouãek, tak toho prosím ne.) Ale my nerozhodní bychom si mohli pomoci v boji proti
D3. V krajsk˘ch volbách zde v Psárech Zelení dostali skoro 30 %. Byl to nejlep‰í v˘sledek v kraji,
ne-li v republice. Právû zdej‰í region (Jesenicko, Jílovsko a ¤íãansko) získal proto povûst krajské ba‰ty Zelen˘ch. Oni to vûdí, a pokud v˘sledek zopakujeme, bude to dobré i pro nás. Právû protoÏe jsem
navíc dostal velk˘ poãet preferenãních hlasÛ (velkou ãást pﬁímo v Psárech, bylo to tu víc neÏ stovka
a dûkuji Vám za to), opakovanû na mû Zelení naléhali, abych ‰el aspoÀ na poslední místo, symbolicky.
Tak aÈ je to tedy aspoÀ k nûãemu uÏiteãné, kdyÏ uÏ jsem to doma schytal…
Ing. Jiﬁí Janata,
starosta obce Psáry, kandidát i voliã strany ãíslo 18
(asi jako Ïe dospûla)
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Pﬁírodní vÛnû kÛÏe
SjíÏdûl divokou ﬁeku, protoÏe miluje plavání a rafting, závodnû bûhal s berlemi. Nav‰tívil snad kaÏd˘ koncert svûtov˘ch i na‰ich
hudebních skupin. Pﬁátelé mu jinak neﬁeknou neÏ „dÏegr“, i kdyÏ se jmenuje Jan Pilaﬁ.
PﬁestoÏe je „vozíãkáﬁ“, bere Ïivot, tak jak
jde, s nadsázkou a sv˘m osobit˘m humorem.
Otevﬁel si vlastní bra‰náﬁství JAGGER.
Kolem dokola se v malém krámku line
typická vÛnû kÛÏe, ale záliba pana Pilaﬁe alias
Jaggera byla v dûtství úplnû jiná. „Jako mal˘
kluk jsem chtûl b˘t samozﬁejmû automechanikem nebo popeláﬁem. Moc mû bavilo slepování modelÛ aut, stavebnice a puzzle. Jsem odmala postiÏen˘, a tak jsem si hrával pﬁeváÏnû za
pomocí rukou. Vychodil jsem základní ‰kolu,
talentové zkou‰ky na zlatníka nedopadly tak,
jak mûly, a pﬁem˘‰lel jsem, co dál. V ‰estnácti
letech jsem náhodou zhlédl v novinách oznámení, Ïe hledají do uãení bra‰náﬁe. Nevyptávali se na moje postiÏení, nevadilo jim, Ïe mám
berle. A tak jsem nastoupil do uãení. Parta byla
dobrá, práce mû zaãala bavit a odborné pﬁedmûty snad nejvíce,“ ﬁíká Jagger.
Jako mlad˘ naivní uãeÀ nastoupil Jan Pilaﬁ
do v˘robního druÏstva invalidÛ v Male‰icích.
âekal, Ïe se koneãnû bude vûnovat práci s kÛÏí.
„Pásová v˘roba s igelitem a umûl˘mi hmotami
mû vÛbec nebavila, kÛÏe mi chybûla a nepﬁíjemn˘ kontrolor stále ztrpãoval Ïivot,“ ﬁíká
Jagger a pokraãuje.
„ProtoÏe jsem tenkrát chodil na box, zaãal
jsem opravovat rukavice a Ïínûnky. A to mû
bavilo. To víte, byl jsem osmnáctilet˘ kluk po
vyuãení a nikdo mi nechtûl svûﬁit drahou opravu. Nastoupil jsem u firmy Zlatá ozdoba a pak
v koÏedûlném podniku na Vinohradech, kde
jsem se uÏ s kÛÏí poﬁádnû seznámil. Mezitím
jsem na‰el ve Zlat˘ch stránkách inzerát a zaãal
jsem pracovat doma.
Pozdûji, po revoluci v dobû euforie, jsem
zaãal podnikat pro sebe. Tû‰il jsem se, Ïe bude
dostatek materiálu – kÛÏí, cvoãkÛ, kování…
V domû, kde jsem bydlel, jsem získal volnou
koãárkárnu za solidní nájem a zaãal jsem.“
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Zrovna lehké to zpoãátku nebylo
Jagger pﬁiznává, Ïe zaãátky podnikání byly
tûÏké v tom, Ïe se musel nauãit jednat a komunikovat s lidmi jako správn˘ podnikatel. Ale
zákazníci ho ãasem dokonale vy‰kolili.
KoÏené vûci jsou krásné, ale i drahé.
A materiál také nûco stojí. „Zaãínal jsem na
sídli‰ti,“ ﬁíká Jagger, „kde bylo plno lidí a získal jsem tak mnoho dobr˘ch kontaktÛ. A lidé se
stále vraceli a posílali své známé, tak zákazníci
stále pﬁib˘vali.
Do Psár jsem se pﬁestûhoval pﬁed necel˘mi
dvûma lety, protoÏe je zde pûknû a nejsem
v paneláku. A zaãínám tady znova. Takovej je
Ïivot. Poﬁád se nûco dûje. Mám rád lidi, a proto mám otevﬁeno do pÛl osmé do veãera
a v sobotu i nedûli podle potﬁeby a domluvy.“
Pﬁezdívku Jagger si Jan Pilaﬁ vybral podle
ãlena skupiny Rolling Stones, v‰ak mu pﬁátelé
ani jinak neﬁeknou.
Své zákazníky dûlí na tﬁi skupiny. Nûkdo
pﬁijde, má nakresleno, co chce a spoleãnû se
„pﬁedmût“ doladí. Jin˘ pﬁijde s konkrétní prosbou, chce tﬁeba stejné pouzdro nebo penûÏenku, co uÏ doslouÏila. A pak jsou pr˘ i tací, kteﬁí pﬁijdou tﬁeba jen s fotkou nebo vystﬁiÏen˘m
obrázkem z novin.
„PokaÏdé, kdyÏ vytváﬁím nûco nového, mám
radost, kdyÏ se dílo zdaﬁí. Tﬁeba mû moc potû‰ilo, kdyÏ starej dûda pﬁinesl kufﬁík a chtûl ho opravit. Takov˘ ãlovûk má k té vûci vztah a vzpomínky a nikdy bych ho neodmítnul. A kdyÏ se práce
povedla, mûli jsme radost oba. Já i ten dûda.
DUBEN 2006
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Teì napﬁíklad opravuji známému, fandovi
do motorek, koÏenou dobovou helmu z padesátého tﬁetího roku. ¤ekl jsem mu: kdyÏ mi pﬁi
‰ití nepraskne skelet, tak koÏená oprava není
problém, zvládnu to. To se pûknû vyﬁádím.
Polehounku ‰iju steh za stehem, musí to b˘t
pﬁesné,“ doplÀuje Jagger.
Jisté je, Ïe Jaggera práce baví, nestalo se
mu, Ïe by si pro‰il prst, ruce musí b˘t rychlej‰í, neÏ kmitá jehla. Jsou pro nûj tolik potﬁebné.
Co totiÏ nezvládnou nohy, ruce nahradí. A proã
má Jagger prodlouÏenou pracovní dobu do
podveãerních hodin? Sám pﬁi‰el na to, Ïe
dopoledne lidé moc nechodili. âasto pﬁijíÏdûjí
po práci z Prahy aÏ odpoledne. A tak si veãer
zajdou koupit vínko, které rovnûÏ prodává,
a zároveÀ si nechají opravit ucha k ta‰ce nebo
vymûnit zip. Opravy Jagger zvládá do t˘dne,
sloÏitûj‰í podle domluvy se zákazníkem. To
kdyÏ se tﬁeba jedná o ‰ití dobov˘ch koÏen˘ch
replik, oblekÛ ãi rÛzn˘ch doplÀkÛ k filmÛm.
Ale zvládá pr˘ i koÏené doplÀky k váleãn˘m
autÛm z pûtaãtyﬁicátého roku.

¤emeslo provozuje uÏ ‰estnáct let
a moc se nezmûnilo. Ruãní práce stále zÛsta-

ne ruãní prací. Jagger v‰ak pﬁiznává, Ïe nerad
opravuje napﬁíklad francouzské ãi italské ta‰ky.
Oprava je nevdûãná, jedná se o nároãnou práci,
protoÏe ta‰ky mají tenké záloÏky a nekvalitní
nitû. Takové ta‰ky jsou levnou módní, sezonní
záleÏitostí, ale u nás jsou lidé zvyklí v‰echno
opravovat a mít nûkolik let. Snad je to i tím, Ïe
si zvykáme na urãit˘ typ ta‰ky a kdyÏ nám
„odejde“, neseÏeneme právû stejnou.
„Urãitû,“ ﬁíká Jagger, „kaÏd˘, i já si zvykáme na urãit˘ typ vûcí. Napﬁíklad sám mám na
sobû pásek z ãerné kÛÏe, na nûmÏ je krajka od
pravého Indiána. KdyÏ jsem pak od nûj tu krajku dostal, na‰il jsem si ji na pásek. A to uÏ je
hezk˘ch pár let.
Nebo jsem si jako mlad‰í u‰il z krokod˘lí
kÛÏe vestu a matka se vÏdycky pozastavovala
nad tím, Ïe s ní vyráÏím ven. A nedávno jsem ji
prodal, protoÏe jsem z ní vyrostl. Ale to jsou
vûci, které vás prostû baví. Tﬁeba kdyÏ jsme
s kamarádem vyrábûli dﬁevûné kabelky
z odﬁezkÛ od nábytku. Pﬁidali jsem koÏenku,
kování. Lidé se divili, ale kupovali je. A vidíte,
ty ta‰ky se dostaly aÏ do Ameriky.
Také jsem se podílel na v˘robû psích popruhÛ pro slepecké psy. Nevidomí lidé musí mít
v˘robky peãlivû provedené. U nich nejde
vÛbec o barvu kÛÏe, ale spoléhají se na to, Ïe
jim popruhy padnou pﬁesnû do ruky.
A jindy jsem si zase vyrobil krásn˘ koÏen˘
pásek, i ten jsem po ãase prodal. Uplynulo pár
let a já sedûl v hospodû u stolu s frajerem, kter˘ nemûl ãím zaplatit. A víte, co mnû nabízel za
to, Ïe jsem za nûj zaplatil? MÛj b˘val˘ pásek –
mûl ho na sobû.“
PﬁestoÏe mûl Jan Pilaﬁ v Praze plno znám˘ch zákazníkÛ, jako je napﬁíklad Petr
Kostka, Jiﬁí Korn ãi hudebníci v‰ech profesí,
pﬁestûhoval se do Psár. I tady hledá svoje
pravidelné zákazníky, kter˘ch stále pﬁib˘vá.
Jednoduché opravy udûlá do t˘dne a potû‰í
ho, kdyÏ mu nûjaká babiãka pochválí práci
a pﬁijde znovu. A takov˘ch „stálic“ je pr˘
i tady v Psárech a Jirãanech dost.
Text a foto: mk
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INZERCE
VOLEBNÍ PROGRAM
Vítáme Vás!
Nabízíme zdrav˘ rozum pro v‰echny pﬁem˘‰livé a pracovité lidi, kteﬁí chtûjí Ïít se sv˘mi rodinami ve svobodû a v bezpeãí
Pro rodinu jistotu a bezpeãí
Usilujeme o to, aby se rodinám dobﬁe Ïilo. Chceme
dosáhnout toho, aby se jednotliví ãlenové rodin a generací mohli na sebe vzájemnû spoléhat a stát se mohl opírat
o zdravá a tradiãní rodinná spoleãenství.
Na‰e cíle
• zmûna finanãního systému podpory rodin
• v˘znamné posílení postavení Ïeny a matky ve spoleãnosti
• sladûní rodinného Ïivota a zamûstnání
• podporu tzv. prorodinn˘ch sluÏeb a poradenství
• pozitivní rodinná politika, která bude pﬁispívat k ochranû
nenarozeného Ïivota
• zapojení obcí a krajÛ do podpory rodin
• Rodinn˘ pas
• zmûna kompetenãního zákona - vytvoﬁení ministerstva
pro rodinu
I po padesátce jste pro nás jedniãka!
DÛstojnou v˘‰i penze pro v‰echny obãany!
Chceme pomoci odstranit pocity zbyteãnosti a osamûní –
spoleãnost potﬁebuje Ïivotní zku‰enosti a moudrost seniorÛ
Na‰e cíle
• dÛstojnou v˘‰i penze pro v‰echny obãany – ná‰ návrh
penzijní reformy neposílá dÛchodce do oblasti chudoby
• podporu rodin prostﬁednictvím sníÏení pojistné sazby
pro rodiny s dûtmi – ãím více budu mít dûtí, tím ménû
budu odvádût na daních
• zachování dﬁívûj‰ího odchodu do penze pro Ïeny s dûtmi – usilujeme o zachování této v˘hody pro matky
• podpora neziskové organizace a rodiny, které peãují
o seniory formou dotací ãi grantÛ
I malé vesniãky si zaslouÏí velkou pozornost!
KDU-âSL chce zabránit vylidÀování venkova, aby se
nÛÏky mezi Ïivotem na venkovû a ve mûstû nerozevíraly.
SníÏení kvality Ïivota na venkovû totiÏ ovlivÀuje kvalitu
Ïivota i ve mûstech.
Na‰e cíle
• zv˘‰ení konkurenceschopnosti mal˘ch a stﬁedních podnikÛ
• vznik podnikÛ k zaji‰tûní odbytu produkce,
• rozvoj podnikání v cestovním ruchu a v obnoviteln˘ch
zdrojích energie
• obãanské vybavení sluÏeb,
• podpora vznikající Celostátní sítû rozvoje venkova a sítû
Národních center ‰etrné turistiky
• mobilita pracovních sil
• partnerství v rámci venkovsk˘ch mikroregionÛ
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• pﬁenesení rozhodování o podporách na co moÏná nejniÏ‰í úroveÀ
• spravedlivûj‰í zpÛsob rozdûlování v˘nosÛ daní pro malé
obce
• zavádûní místních Agend 21
Vzdûlávání pro budoucnost
Vzdûlání je klíãem k Ïivotnímu úspûchu, nejlep‰í investicí
do budoucnosti, nejúãinnûj‰ím nástrojem proti nezamûstnanosti. Îádn˘ talent nazmar.
Vzdûlávání pro budoucnost
Dne‰ní neadresné dotace do vzdûlávacího systému pﬁímo studentÛm
vyuãování informaãních a komunikaãních technologií jiÏ
na prvním stupni základního ‰kolství
• v˘uka minimálnû dvou svûtov˘ch jazykÛ, pﬁiãemÏ v˘uka
angliãtiny jiÏ od tﬁetí tﬁídy základní ‰koly
• rozvoj podnikatelského ducha jiÏ od prvního stupnû
základní ‰koly pomocí v˘uky základÛ podnikání
• zavedení systému ‰kolného na V· spolu se systémem
podpor a pÛjãek na ve‰keré náklady na vzdûlávání
• podpora celoÏivotního vzdûlání a zvy‰ování pracovní
flexibility jednotlivcÛ
Prostor svobody, bezpeãnosti a práva
Uskuteãnûní reformy policie - úãinn˘ nástroj
k ﬁe‰ení kriminality
Uplácet se nesmí vyplácet - revize a zabavení „neãistého“
majetku.
Bezpeãná a moderní doprava
Budeme i nadále prosazovat podstatné urychlení v˘stavby nov˘ch dálnic, rychlostních komunikací a modernizace Ïelezniãních koridorÛ. Víme, Ïe dopravní infrastruktura je nutn˘m pﬁedpokladem rozvoje
Sociálnû trÏní hospodáﬁství
Nabízíme moderní a osvûdãené pﬁístupy, na kter˘ch vznikl blahobyt západní Evropy. Odmítáme extrémy a riskantní experimenty
Hospodáﬁsk˘ program
• Principy sociálnû-trÏního hospodáﬁství
• âeská republika na úrovni hospodáﬁsky nejvyspûlej‰ích zemí
Na‰e politika vede obãany k vûdomí odpovûdnosti plynoucí z vlastnictví, a to odpovûdnosti svobodn˘ch jedincÛ,
a nikoli odpovûdnosti vlády ãi momentálnû vládnoucí politické reprezentace. Vláda musí obãanÛm vytváﬁet podmínky pro to, aby mohli plnû rozvíjet svou osobní iniciativu.
Hospodáﬁsk˘ rÛst
Lidské zdroje
Finance
Nástroje vy‰‰í produktivity a konkurenceschopnosti
Sociální smír
Vzdûlávání pro budoucnost
Vzdûlání je klíãem k Ïivotnímu úspûchu, nejlep‰í investicí
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do budoucnosti, nejúãinnûj‰ím nástrojem proti nezamûstnanosti. Îádn˘ talent nazmar.
Nezamûstnanost
SníÏení nezamûstnanosti je klíãovou prioritou hospodáﬁského programu
KDU-âSL.
Pracovat musí b˘t v˘hodnûj‰í neÏ pobírat sociální dávky.
Finanãní zdroje
Odpovûdn˘ pﬁístup bez zbyteãn˘ch dluhÛ
• sníÏení míry pﬁerozdûlování s dÛrazem na demotivaãní (pﬁímé) danû
• modernizace sociálního systému a systému veﬁejného
zdravotního poji‰tûní
• pﬁevést maximum rozhodovacích pravomocí co nejblíÏe obãanovi, tj. místní samosprávû
• vláda musí b˘t levnûj‰í a její sluÏby klientsky orientované
Zelená pro Ïivnostníky a podnikatele
Zdravá ekonomika = prosperující malí a stﬁední podnikatelé
• budeme usilovat o zásadní zjednodu‰ení státní správy
a zv˘‰ení v˘znamu profesní samosprávy,
• budeme usilovat o spoleãenskou prestiÏ ﬁemesel a drobného podnikatelského stavu,
• odstraníme zbyteãné ãi protekãní regulace,
• zlep‰íme podmínky pro podnikání a vymahatelnost práva v âR
• budeme usilovat o zásadní zjednodu‰ení státní správy
Danû
• sníÏíme demotivaãnû pÛsobící danû z pﬁíjmu,
• sníÏíme vysoké zdanûní práce úpravou danû z pﬁíjmu
fyzick˘ch osob a sociálního poji‰tûní
• zru‰íme daÀ z nemovitosti u vlastnictví zemûdûlské pÛdy
• pﬁiblíÏíme sazby DPH, trváme na zachování sníÏené
sazby pro sociálnû citlivé poloÏky, zejména potraviny,
léky atd.
Jen soudrÏná a solidární spoleãnost mÛÏe prosperovat
• rodinná politika a vznik ministerstva pro rodinu
• reformy sociálních dávek
• podpora sociálních sluÏeb
• reforma penzijního systému
• program 50+
• podpora seniorÛ
Ekologie – motor,
ne brzda rozvoje
Pro na‰e dûti chceme zachovat ãeskou krajinu, ãistou
a líbeznou.
Investice do perspektivních, moderních a ekologicky ‰etrn˘ch technologií, vzdûlání a sluÏeb jsou investicemi do
na‰í budoucnosti.
Prosperující zemûdûlství - prosperující venkov
Prosadíme pro na‰e zemûdûlce podmínky srovnatelné
s ostatními zemûmi EU.
Podpoﬁíme nepotravináﬁskou zemûdûlskou produkci
DUBEN 2006

Spravedlivé podmínky bydlení pro v‰echny
Na dosavadní systém doplácejí pﬁedev‰ím mladé rodiny
s dûtmi. Zru‰ení dvojích cen umoÏní adresnû pﬁispût na
bydlení právû takov˘m rodinám. PomÛÏe také uvolnit byty
pro obãany, kteﬁí jsou ochotní se za prací pﬁestûhovat.
Ve stﬁedu zájmu obãan – pacient
Zdraví není jen soukromou hodnotou kaÏdého z nás, ale
dÛleÏit˘m spoleãensk˘m bohatstvím.
Na‰ím zájmem je kvalita a dostupnost na celém území âR
Na‰e cíle
• poskytovat ve‰keré informace,
• garantovat dostupnost kvalitní péãe
• jasnû definovat plnû hrazenou ãásteãnû hrazenou
a nehrazenou péãi,
• nastavit parametry dostupnosti plnû hrazené péãe, ãi
péãe se spoluúãastí,
• optimalizovat systém tak, aby se nepropadal do ekonomick˘ch krizí,
• dÛslednû kontrolovat nakládání s prostﬁedky vloÏen˘mi
do zdravotnického systému,
• odstranit korupci spojenou s ãekáním pacientÛ.
Více rozhodování a ménû úﬁadování pro soudce
Na‰ím cílem je rychlá a pruÏná justice pﬁi zachování nejvy‰‰í moÏné kvality rozhodování. Chceme odstraÀovat
pﬁetrvávající nedostatky postupn˘mi kroky, nikoli revoluãními zmûnami.
Rozvoj informaãních technologií je zelenou pro v‰echny
PovaÏujeme za dÛleÏité, aby spolu s rozvojem ICT nedocházelo k postupnému rozdûlování spoleãnosti na ty obãany, kteﬁí moderní technologie umûjí vyuÏívat, a na ostatní,
kter˘m se moÏnosti jejich uÏívání vzdalují.
Kultura
Mimoﬁádné kulturní a architektonické dûdictví jsme povinni ochránit pro dal‰í generace
Ve v‰ech regionech podpoﬁíme Ïivou kulturu
Suverenita a bezpeãí
Budeme bránit suverenitu státu na jeho hranicích a se sv˘mi spojenci budeme chránit hodnoty demokracie a humanity.
Nepolevíme v boji s terorismem.
Dialog a spolupráce
Prioritou zahraniãní politiky kﬁesÈansk˘ch demokratÛ je
ochrana míru a stability v Evropû i ve svûtû.
Jen pﬁi zachování tûchto hodnot lze zajistit dÛstojn˘ Ïivot
v‰em lidem, vytváﬁet podmínky pro demokratick˘ v˘voj,
prosperitu a zvy‰ování Ïivotní úrovnû.
VOLEBNÍ PROGRAM
Dûkujeme za pozornost!
KDU-âSL, místní organizace Psáry
K Junãáku 406, 252 44 Psáry-·tûdﬁík
tel.: -420 241 940 281
e-mail: kdupsary@seznam.cz
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí obãané, v této spoleãenské kronice vás informujeme 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
Počátkem nového roku přejeme těmto jubilantům:
Duben
F Josef Tolar oslaví pětasedmdesáté narozeniny.
F Růžena Havlíčková slaví pětaosmdesátiny.
Těmto aprílovým oslavencům přejeme pohodu, lásku a přátelství, a především hodně
zdraví.
Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

KAM ZA KULTUROU
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) ledenkvûten 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, rodinné
70 Kã.
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)
·TOLA sv. JOSEFA: listopad-bﬁezen: pouze pro skupiny nad
5 osob pouze na tel. objednávku 241 950 791
V˘stavy:
AÏ do 1. 5. 2006 probíhá v regionálním muzeu v Jílovém v˘stava textilních vûciãek na‰ich babiãek.

…A NùCO PRO ZÁBAVU

Dûtem

museli (v‰ichni) namáhat své hlavinky. Tak
jdeme na to!

Milé dûti, hádanky jsou tu
opût pro vás. ¤e‰ení najdete na str. 30.

Hádejte!
1. Pro nejmlad‰í je úkol jednoduch˘.
Nakreslete v‰e, co souvisí s jarem.
2. Víte, co jsou to „APENEPA“? To jsou slova,

Pro v‰echny máme hádanky, to abyste si
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…A NùCO PRO ZÁBAVU
která se ãtou stejnû zezadu jako zepﬁedu, napﬁíklad
slovo mávám. Napi‰te takov˘ch slov co nejvíce.
3. V Aritmetice Görla z Gör‰tejna, napsané
v roce 1577, je uvedena tato prastará úloha:
Jeden ‰el z Prahy. Ptali se ho, kolik hodin bilo
na PraÏském hradû, kdyÏ vy‰el. Odpovûdûl:
„Kdyby bylo bilo je‰tû jednou tolik hodin
a polovinu toho a je‰tû sedm úderÛ k tomu, tehdy by bylo dvanáct hodin.“ Kolik hodin vlastnû
bylo, kdyÏ vy‰el z Prahy?

Pro pokroãilé
vûkem

Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní najdete v pﬁí‰tím ãísle ãasopisu.

Velikonoãní kviz
Kde jsou ty doby, kdy na chatách a chalupách skromnû vybaven˘ch se vaﬁila jednoduchá „chalupáﬁská“ jídla a vrcholem oslav b˘val

DUBEN 2006

‰pekáãek napíchnut˘ na klacku a na ohni‰ti
upeãen˘. Mûlo to v‰ak svÛj pÛvab. Dnes je na
chatách vût‰inou elektﬁina, plyn, koupelny, grily, udírny…, a tak se – zvlá‰tû o svátcích – plánuje mnohem nároãnûj‰í vaﬁení. Koubovi, Jandovi, Vale‰ovi a StaÀkovi chystali sváteãní
velikonoãní obûdy. AneÏka Koubová tradiãní
nádivku s kopﬁivami. Jiﬁí pomáhal své Ïenû
Magdû, Vale‰ Simonû. Naìa pekla kachnu na
pomeranãích, Stanislav se tû‰il na tradiãní jehnûãí, jiná rodina pﬁipravovala klasiku: vepﬁovou, zelí a bramborov˘ knedlík. Ale‰ nemûl
drÛbeÏ. I Karel pomáhal v kuchyni. Jedin˘ muÏ
mûl iniciály ze dvou stejn˘ch písmen.
Urãete jména a pﬁíjmení v‰ech pﬁátel a druhy jídel, která chystali.
¤e‰ení logického problému z minulého únorového
ãísla – zimní sportování
Berná‰ková Nováãek
HaÀka
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VÒNù KO¤ENÍ

Kopﬁiva
Kopﬁiva, prhlinka, prlice, Ïáhavka, Ïíhavka, Ïihlava – to jsou známá
krajová pojmenování pro tuto rostlinu. PﬁeváÏnû je roz‰íﬁená na
severní polokouli od níÏin aÏ po horská pásma. Roste v kﬁovinách,
u plotÛ, v pﬁíkopech, na rumi‰tích a u cest, nejãastûji jako úmorn˘
plevel v blízkosti na‰ich obydlí ãi chat. Vyskytuje se rovnûÏ v jehliãnat˘ch nebo listnat˘ch lesích. Dodejme, Ïe její hojn˘ v˘skyt je dokladem
vy‰‰ího dusíku v pÛdû.
Kopﬁiva je v‰em dobﬁe známá jako vysoká bylina s vûtvit˘m oddenkem, ãtyﬁhrannou lodyhou a s ﬁapíkat˘mi dlouze za‰piãatûl˘mi listy, na líci tmavû zelen˘mi a na okrajích
jak pilka zubat˘mi. V‰ak také pûknû pálí, to proto, Ïe je celá
pokryta Ïahav˘mi ‰tûtinat˘mi chlupy. A právû tyto chlupy
zpÛsobují ono povûstné pálení aÏ s otoky u alergick˘ch lidí.
Kvete od ãervna dlouho do záﬁí, nûkdy i déle. Jako drogy se
v léãitelství vyuÏívá její list, celá naÈ i koﬁen.
Kopﬁiva dvoudomá je známá více neÏ její pﬁíbuzná
„Ïahavka“ – kopﬁiva Ïahavka, která je ãasto plevelem pﬁedev‰ím na zahradách a paﬁeni‰tích. Vyskytuje se v niÏ‰ích polohách a má obdobné vlastnosti jako kopﬁiva dvoudomá.
SBùR A SU·ENÍ
Pﬁedev‰ím potﬁebujeme pﬁi jejím sbûru rukavice. Sice se
ﬁíká, Ïe vy‰lehání kopﬁivami odvádí z tûla revmatismus –
podle na‰ich babiãek pr˘ zaruãenû pomÛÏe na „regma“, ale
tuto ochrannou pomÛcku nepodceÀujme.
MÛÏeme sbírat jednotlivé listy, celou naÈ, ale i oddenek
s koﬁeny. NaÈ a listy sbíráme na bezpra‰n˘ch místech, kdyÏ
je rostlina men‰í, maximálnû do 30 centimetrÛ, ale hlavnû
kdyÏ je mladá. Od ãervna do záﬁí si tak mÛÏeme pﬁipravit do
zásoby su‰ené listy do ãajov˘ch smûsí. NaÈ mÛÏeme seÏínat
i srpem.
Su‰it ji musíme ve slab˘ch vrstvách na místû dobﬁe vûtratelném, v su‰iãkách se nedoporuãuje su‰it nad 50 stupÀÛ
C. Jen správnû usu‰ené listy si ponechávají pÛvodní barvu,
jsou bez pachu, chuti nahoﬁklé a slabû trpké. Pﬁi su‰ení drogu neobracíme, ani nestlaãujeme, protoÏe by docházelo
k zapaﬁení a lámání listÛ. Rozdrobené a zãernalé listy vyhazujeme. ·patnû usu‰ená droga plesniví a ztrácí svoji pﬁirozenou barvu. ZáleÏí na jejím kvalitním uskladnûní (nikoliv na
svûtle, svûtlou sklenici mÛÏeme obalit napﬁíklad alobalem).
Nûkdo ji ukládá do tmav˘ch sklenic se zabrou‰en˘m závitem, jin˘ do jutov˘ch pytlÛ.
ÚâINNÉ LÁTKY
Listy kopﬁivy jsou dÛleÏitou v˘vozní drogou. Je známou
surovinou k v˘robû chlorofylu, z nûhoÏ se pﬁipravuje fytol,
surovina pro syntézu vitaminu E.
Hlavní úãinky drogy nejsou je‰tû zcela probádané. Vedle kyselin, napﬁíklad mravenãí, kﬁemiãité ãi octové, byly
dosud zji‰tûny acetylcholin, histamin a také serotonin. Droga dále obsahuje jedovatou bílkovinu, z natû byla izolována
ﬁada karotinÛ, vitamin B2, B6, C a kyselina pantotenová.
Vlastní „kopﬁivov˘ jed“ je bezdusíkatá neprchavá látka pryskyﬁiãného charakteru, která v nepatrném mnoÏství vyvolává
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známé pálení a svûdûní. Su‰ená bylina uÏ svûdiv˘ úãinek
nemá, a také ho nemají zahﬁáté v˘taÏky, i kdyby byly pﬁipraveny z rostliny ãerstvé. Zachovávají si jej pouze lihové
extrakty z ãerstvé natû.
List, naÈ a koﬁen pÛsobí diureticky, mladé listy celkovû
posilují organizmus a sniÏují hladinu cukru v krvi.
CO TEDY S KOP¤IVOU?
Nejãastûji se uÏívá jako ãaj. Jedna lÏiãka ﬁezané drogy na
‰álek vody se uÏívá 3x dennû. Kromû jiÏ zmínûného posílení
organizmu se jedná o mírnû moãopudn˘ prostﬁedek pﬁi revmatismu, otocích a pﬁi zánûtliv˘ch onemocnûních cest moãov˘ch. PÛsobí jako podpÛrn˘ prostﬁedek pﬁi cukrovce (diabetes) a jako prostﬁedek pﬁi jaterních a Ïluãníkov˘ch
chorobách. Kopﬁiva je souãástí ãajov˘ch smûsí urologick˘ch
a proti dnû, ale má vyuÏití i v kosmetice.
Ale ani u kopﬁivy nemÛÏeme pít odvary a ãaje neustále!
Odvary, které se pouÏívají na vlasy (100 g su‰en˘ch listÛ povaﬁit v 1 l vody a pﬁidat 3 lÏíce octa), sice urãitû dodají
vlasÛm lesk, ale jejich úãinek na rÛst vlasÛ je pr˘ pochybn˘
(i kdyÏ v tomto názoru se vûdci jaksi nemohou domluvit).
Mlad˘ch kopﬁiv je moÏno pouÏít jako zeleniny k posílení
a pﬁeladûní ãinnosti stﬁevní a pﬁi chudokrevnosti. Velmi znám˘ je ‰penát z ãerstv˘ch kopﬁiv, pﬁipravovan˘ podobnû jako
listov˘ ‰penát. Mlaìouãké listy mÛÏete nasekat také do jarní
polévky. Nejlep‰í, ﬁíkávala moje babiãka, jsou mladé kopﬁivové lístky v nádivce. Nemusíte ãekat aÏ do doby jejich sbûru, jakmile se zaãne zelenat traviãka a sluníãko nasmûruje své
teplé paprsky na zem, zaãne se náramnû daﬁit i plevelÛm –
mezi nimi i na‰í kopﬁivû. Staãí jen malilinkaté rostlinky natrhat, oprat a jemnû nasekat. A uÏ vás zaãne honit mlsná.
V‰ak také kaÏdá hospodyÀka ví, Ïe do dobré nádivky
patﬁí minimálnû tﬁi hrsti nasekan˘ch kopﬁiv. Ty vám ostatnû
mÛÏe nasbírat, nasekat i oprat vá‰ partner.
PﬁestoÏe doby se mûní, dobrá nádivka zÛstává. ZÛstává s ní i jedno kopﬁivové rãení, nad kter˘m se lze uÏ
jenom pousmát. Víte, co znamená: V kopﬁivách se narodit? V dﬁívûj‰ích dobách to znaãilo narodit se jako
nemanÏelské dítû.
Text a foto: mk

Odpovûdi na hádanaky ze str. 28 a 29:
2. napﬁíklad: krk, míjím, nepochopen…
3. 2 hodiny
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SUDOKU
Sudoku je v souãasné dobû velmi populární. Cílem vyﬁe‰ení je vyplnit ãíselnou mﬁíÏku tak, aby
v kaÏdém ﬁádku, kaÏdém sloupku a zároveÀ v kaÏdém ze „ãtvereãkÛ“ 3x3 pole byla zastoupena v‰emi ãíslicemi od 1–9. To znamená, Ïe v kaÏdém ﬁádku, sloupci a tuãnû ohraniãeném
„ãtverci“ musí b˘t právû ãíslice 1–9. Vylu‰tûní najdete na stranû 29.
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