
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
tak jsme se zase

pfiehoupli o jeden
rok dále, budeme
star‰í a pr˘ zku‰e-
nûj‰í,  ale   mnoho se
nezmûnilo. Zase nás
ráno budí ono pro-
nikavé zvonûní
budíku ãi mobilu
ohla‰ujíc, Ïe máme
vstávat.  Pitvofiíme

se a zkrá‰lujeme  pfied zrcadlem. Zhodnotíme,
jestli je svetr opravdu voÀav˘ a vypran˘ v per-
wollu, zdali je v kuchyni nale‰tûno tím nejzáz-
raãnûj‰ím cifem, boty vyãi‰tûné, celozrnná
a zeleninová svaãinka vût‰inou pfiipravená, pfie-
stoÏe nás cel˘ den honí mlsná na prav˘ ãesk˘
gulá‰ek. Od rána do veãera jsme pohánûni
reklamou nejzdravûj‰í v˘Ïivy, nejlep‰ích nákup-
ních stfiedisek, nejlep‰ích saponátÛ. Díky pitné-
mu reÏimu nás prohánûjí soutûÏe o nejzdravûj‰í
a nejpravûj‰í mok obsahujícíh správné mnoÏství
minerálÛ a vitaminÛ, to poté, co ráno stihneme
jednu aktivii, po které se bûhem15 dnÛ dostaví
zázrak. Tedy ãekejme zázraky úplnû ve v‰em!

Poãátkem února je‰tû b˘vají mrazy i chume-
lenice a skfiivani, klasiãtí poslové jara, tou
dobou tráví zbytek dovolené v pfiímofisk˘ch
letoviscích v Itálii. Koncem února a poãátkem
bfiezna se vracejí domÛ, stejnû tak konipasové,
ãejky ãi ‰paãkové. Cestou zpût musejí podstou-
pit tvrdou dfiinu.

Únor je také mûsícem, kdy hvûzdy jsou na
obloze nejkrásnûj‰í, staãí jen za pûkného poãa-
sí, zvednout hlavu k obloze a mÛÏete zhlédnout
nepfieberné mnoÏství tfipytu. To je moÏné jen za
mraziv˘ch veãerÛ. Koncem mûsíce pak b˘vá
vidût zvlá‰tní úkaz. Orion, dosud nejzfietelnûj‰í
zimní souhvûzdí, ztratí na jiskfiivosti ledov˘ch
krystalkÛ a najednou jako by oslepne. Jeho oãi
viditelnû pohasnou. Proã to? To kdesi v dálce
uÏ proudí tepl˘ vzduch a neviditelnû k nám vane
jaro. A sluníãko roztáhne své paprsky a zaãíná
pûknû hfiát.

V leto‰ním roce bude ãasopis vycházet opût
jako dvojãíslí a velmi rádi otiskneme va‰e pfii-
pomínky ãi dopisy. 

Zajímav˘ je urãitû ãlánek starosty obce.
Proãtûte si ho peãlivû a uvidíte, Ïe do „obecní
kasy“ mÛÏete pfiispût také vy. Mnoho z vás totiÏ
vyuÏívá v‰ech sluÏeb a infrastruktury obce, ale
jste trvale pfiihlá‰eni jinde. Tím sniÏujete pfiís-
pûvky od státu, které mÛÏe obec získat.

Také ve zprávû ze zastupitelstva najdete v‰e
potfiebné z obce, co se zde plánuje, na co jsou,
ãi nejsou peníze, jaké se schvalují v˘daje atd. 

SnaÏíme se, aby se zkvalitnila a roz‰ífiila
dûtská hfii‰tû, protoÏe pfied‰kolákÛ u nás pfiib˘-
vá, a i oni si chtûjí nûkde hrát.  V budoucnu by
se mûla tato hfii‰tû roz‰ífiit i pro teenagery – ale
i o tom se doãtete právû v dne‰ním Psárském
zpravodaji.

V rubrice Policie âR se dozvíte, co se v obci
událo za poslední tfii mûsíce a kolik dopravních
nehod nás roãnû pfiipraví o Ïivoty. Nehody jsou
vût‰inou zpÛsobeny nepozorností, nepfiimûfie-
nou jízdou, ale také nezodpovûdn˘mi fiidiãi,
ktefií se pfied jízdou posilní alkoholem, a myslí
si „ono se nic nestane“.  âasto se také z tisku
doãítáme, Ïe  …fiidiã od nehody ujel. I to je vel-
mi smutné. 

V na‰í ‰kole se stále nûco dûje. ProtoÏe je
Psársk˘ zpravodaj  dvoumûsíãník, pfiiná‰í
nûkteré události zpûtnû, ale v tuto chvíli vás,
hlavnû rodiãe prvÀáãkÛ, chceme upozornit na
zápis do ‰koly. Pozornû si v ãasopisu proãtûte
v‰e o ‰kole, aÈ víte, kdy jít k zápisu, co se ve
‰kole dûje, a hlavnû, co se ve ‰kole  plánuje
v nadcházejícím mûsíci. ·kolnímu skfiítkovi
ten hrozn˘ „fofr“ urãitû pofiádnû zamotává
hlavu.

Mûjte se rádi, pomáhejte si a nezapomeÀte!
BlíÏí se jaro a s ním je tfieba pfiipravit truhlíãky
a kvûtináãe. ProtoÏe jakmile jaro vypukne, zaã-
nou se za okny ukazovat rostlinky a nedlouho
potrvá a pokvetou. V‰ichni bychom mûli mít
veselé rozkvetlé okenice! A to chce pfiípravu uÏ
na jafie.

Monika Kábová
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 15-2005 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 14. listo-
padu 2005  v 18:00 hodin na Obecním úfia-
du, PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 216/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
Znûní Dohody o narovnání uzavfiené mezi obcí
a manÏeli Zvolánkov˘mi a zpûtvzetí Ïaloby.
II. Schvaluje  
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.148/11 s manÏeli Marií
a Vladimírem Zvolánkov˘mi, Sídl. ·tûdfiík
148, Psáry, za cenu  385 980 Kã.
2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky 148/5 s Hanou Kry‰tÛfko-
vou, Sídl. ·tûdfiík 148, Psáry, za cenu
150 727 Kã.
3. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.152/11 s manÏeli Dagmar
a Petrem Novotn˘mi, Sídl. ·tûdfiík 152, Psá-
ry, za cenu 233 073 Kã.
4. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 154/9 s Martinou Ivane-
govou, Sídl. ·tûdfiík 154, Psáry, za cenu
126 726 Kã.
III. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 217/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Zámûr prodeje pozemku parc. ã. 40/3
o v˘mûfie 495 m2 k. ú. Psáry.
II. Schvaluje  
Zámûr prodeje pozemkÛ parc. ã. 581/9
o v˘mûfie 302 m2, 621/19 o v˘mûfie 65 m2 st.
p. 829 o v˘mûfie 230 m2, k. ú. Dolní Jirãany

USNESENÍ ã. 218/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí 
S uzavfiením smlouvy o smlouvû budoucí
darovací na inÏen˘rské sítû v ulici Javorová.

USNESENÍ ã. 219/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Souhlasí
S podáním Ïádosti o dotaci na cyklostezky
z SROP v termínu do 31. 11. 2005 a zava-
zuje se uvolnit na tuto akci z rozpoãtu obce
finanãní ãástku aÏ do v˘‰e 4,1 mil. Kã.
II.  Souhlasí
S pfiípravou podkladÛ pro projekty, u nichÏ se
obec bude ucházet o získání dotace v roce
2006, konkrétnû na vodovod, plynovod
a kanalizaci dle projektu 4. a 5. etapy v˘stav-
by IS od ing. Pytelky a na dostavbu M·.
III. Ukládá
Starostovi, PhDr. B. Talábovi a V. Novákovi
projednat zadání projektu pfiístavby M·, a to
ve spolupráci s fieditelkou ‰koly a vedoucí
matefiské ‰koly.

USNESENÍ ã. 220/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Zavazuje  
V˘bor územního plánování a stavební v˘bor,
aby nevydávaly souhlasná stanoviska
k Ïádostem o ÚR a stavební povolení a se
stavbami v lokalitû Vápenka (Central Group)
z dÛvodu nedostateãného tlaku ve vodovod-
ním fiadu aÏ do doby vybudování ATS.
II. Zavazuje
V˘bor územního plánování a stavební v˘bor,
aby nevydávaly souhlasná stanoviska
k Ïádostem o ÚR a stavební povolení a se
stavbami v nov˘ch lokalitách do doby dokon-
ãení inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace bez
posledního finálního povrchu.

USNESENÍ ã. 221/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje  
Obecní úfiad pfiípravou kupních smluv na
pozemky s cestou k obecním vrtÛm a úprav-
nû vody v Psárech.

USNESENÍ ã. 222/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
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ZE ZASTUPITELSTVA
I. Schvaluje
Zámûr prodeje „trambusu“ SDH Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje  
V. Kadefiábka pfiípravou zámûru prodeje
„trambusu“ SDH Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 223/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
Se zmûnami v roãní tvorbû rezerv spoleãnos-
ti TONDACH âR na provedení rekultivace
v dob˘vacím prostoru Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 224/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S uzavfiením smlouvy s firmou ·lehofer na
úpravu odvodu de‰Èov˘ch vod a komunikace
na Sídl. ·tûdfiík aÏ do v˘‰e 320 000 Kã za
podmínky, Ïe SVJ 150 a SVJ 149 pfiispûjí
ãástkou ve v˘‰i 60 000 Kã za kaÏdé SVJ.

USNESENÍ ã. 225/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
Se zmûnou rozpoãtu ã. 7 obce Psáry pro rok
2005, nav˘‰ení na 41 924 310 Kã.

USNESENÍ ã. 227/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí 
S proplacením faktur dle pfiiloÏeného seznamu.

USNESENÍ ã. 228/15-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
Dopis AK Kvapil, ·ulc a spol. ve vûci soud-
ních sporÛ s p. Körblem. 
II. Povûfiuje
Starostu o mimosoudním narovnání.

místostarosta                      starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek      Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba            

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

Usnesení ã. 16-2005 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 12. pro-
since 2005  v 18:00 hodin na Obecním úfia-
du, PraÏská 137, 252 44  Psáry

USNESENÍ ã. 229/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
Rezignaci ing. Jifiího Tesafie na ãlenství
v zastupitelstvu obce Psáry k 1. 12. 2005
z dÛvodu pracovního vytíÏení a vznik man-
dátu k témuÏ dni dal‰ímu z pofiadí na kandi-
dátce SNK Psáry, Dolní Jirãany ing. Ivo
Vondráãkovi. 
Ing. Ivo Vondráãek sloÏil slib jako nov˘ zastu-
pitel podle § 69 odst. 2 zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích.
II. Volí
Ing. Ivo Vondráãka do funkce pfiedsedy kon-
trolního v˘boru namísto odstupujícího
ing. Jifiího Tesafie.

USNESENÍ ã. 230/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
Rezignaci Mgr. J. Vrby na funkci místostarosty
k 31.12. 2005 z dÛvodu pracovního vytíÏení.
II. Bere na vûdomí
Rezignaci Jany Valá‰kové na funkci pfiedsed-
kynû finanãního v˘boru i ãlenky tohoto v˘bo-
ru k 31. 12. 2005 z dÛvodu nesluãitelnosti
s funkcí místostarostky.
III. Volí
V souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ místostarostkou obce od 1. 1.
2006 Janu Valá‰kovou.
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ZE ZASTUPITELSTVA
IV. Volí
Mgr. Jana Vrbu do funkce pfiedsedy finanãní-
ho v˘boru od 1.1. 2006.
V. Schvaluje
Janû Valá‰kové za v˘kon funkce neuvolnûné
místostarostky a Mgr. Janu Vrbovi a ing. Ivo
Vondráãkovi za v˘kon funkce pfiedsedÛ
v˘borÛ zastupitelstva mûsíãní odmûny v sou-
ladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zfiízení), a Nafiízení vlády
ã. 697/2004 Sb. ze dne 22. prosince 2004,
o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastu-
pitelstev, a to v plné v˘‰i. 

USNESENÍ ã. 231/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní mimosoudní dohody uzavfiené mezi
obcí a manÏeli Viktorem Michalíkem a Rui-
xiou Liovou a zpûtvzetí Ïaloby.
II. Schvaluje
1. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.148/8 s manÏeli Viktorem
Michalíkem a Ruixiou Liovou, Sídl. ·tûdfiík
148, Psáry, za cenu 342 900 Kã.
2. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky 153/9 s manÏeli Patkov˘mi,
Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu 126 236 Kã.
3. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã.153/11 s manÏeli Anto‰o-
v˘mi, Sídl. ·tûdfiík 153, Psáry, za cenu
153 726 Kã.
4. Uzavfiení „Smlouvy o pfievodu vlastnictví“
bytové jednotky ã. 151/3 s Tomá‰em Poblem,
Sídl. ·tûdfiík 151, Psáry, za cenu 173 744 Kã.
III. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem tûchto smluv.

USNESENÍ ã. 232/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo po projed-
nání toto usnesení:
I. Schvaluje
Rozpoãet obce na rok 2006 ve formû vyvû‰e-
né na úfiední desce s tûmito tfiemi úpravami: 
1/ zahrnutí nájmÛ zafiízení pro WIFI v ãást-

ce 126 000 Kã do pfiíjmÛ (a související nav˘-
‰ení v˘dajÛ na opravy a údrÏbu za servis
tohoto zafiízení o stejnou ãástku),
2/ úprava v˘‰e investorského pfiíspûvku od
firmy Moonray na ãástku 1 870 000 Kã,
3/ nav˘‰ení v˘dajÛ obce na Z· a M· na
ãástku 1 350 000 Kã.

USNESENÍ ã. 233/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Pfievod finanãních prostfiedkÛ obce ve v˘‰i
500 000 Kã do fondu oprav SVJ 148.

USNESENÍ ã. 234/17-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Obecnû závaznou vyhlá‰ku obce Psáry
ã. 10/2005, která tvofií pfiílohu ã.1 obecnû
závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 16/2004.
II. Zru‰uje
Obecnû závaznou vyhlá‰ku obce Psáry
ã. 25/2004.

USNESENÍ ã. 235/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
Nav˘‰ení poãtu zamûstnancÛ Obecního úfia-
du o 1 osobu.

USNESENÍ ã. 236/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
Se znûním smlouvy o partnerství s obcí Ves-
tec na realizaci cyklostezek a zaji‰tûní
finanãních prostfiedkÛ obce Vestec, podepsa-
nou starostou J. Janatou.

USNESENÍ ã. 237/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní návrhu dohody o narovnání
s ing. Tomá‰em Körblem s tím, Ïe datum
dokonãení silnice vedle jeho pozemku bude
nejdfiíve 31. 10. 2006.
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ZE ZASTUPITELSTVA
II. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem této dohody. 

USNESENÍ ã. 238/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Povûfiuje
Starostu J. Janatu k zaslání souhlasného sta-
noviska k územnímu fiízení stavby praÏského
silniãního okruhu – 512 (Vestec - D1), ve kte-
rém budou stanoveny následující podmínky
pro územní fiízení: 
1. Vybudování ochrann˘ch valÛ ve smûru
k obci.
2. Vedení cyklostezky soubûÏnû s pfieloÏkou
silnice ll/105.
3. Ukonãení pfieloÏky silnice ll/105 aÏ ke kfii-
Ïovatce s ulicí Cihláfiská v DJ (narovnání
„esíãka“ pfied vjezdem do obce).
4. Zru‰ení ve‰ker˘ch propojovacích prvkÛ se
zam˘‰lenou dálnicí D3.

USNESENÍ ã. 239/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
S udûlením souhlasu na dûlení pozemku parc.
ã. 85/3 a st. p. 185, 494 a 604 k. ú. Psáry,
za podmínky, Ïe bude vypracován nov˘ geo-
metrick˘ plán vymezující pouze stavební plo-
chu pod budovou ã. p. 17 a pozemek v ‰ífii
cca 3 m pfied budovou smûrem k návsi.

USNESENÍ ã. 240/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní smlouvy se spoleãností EKO-KOM o zaji‰-
tûní zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ.
II. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 241/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje 
Uzavfiení smlouvy na prodej pozemku parc.
ã. 40/3 o v˘mûfie 495 m2 k. ú. Psáry
s p. Faragou za cenu 222 750 Kã.

II. Schvaluje
Uzavfiení smlouvy na prodej pozemkÛ parc.
ã. 581/9 o v˘mûfie 302 m2, k. ú. Dolní Jir-
ãany, parc. ã. 621/19 o v˘mûfie 65 m2, k. ú.
Dolní Jirãany a st.p. 829 o v˘mûfie 230 m2,
k.ú Dolní Jirãany s p. Otrubou za cenu
179 100 Kã s tím, Ïe ãást kupní ceny
(59 700 Kã) jiÏ byla kupujícím sloÏena v roce
2002 jako plnûní ze smlouvy o smlouvû
budoucí  o uzavfiení kupní smlouvy. 
III. Povûfiuje
Starostu J. Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 242/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
Znûní darovací smlouvy na ãástku 10 000 Kã
od p. Pafiíka.

USNESENÍ ã. 243/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Uzavfiení darovací smlouvy obce pro Ekolo-
gick˘ právní servis na ãástku 17 000 Kã.

USNESENÍ ã. 244/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
Proplacení faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

USNESENÍ ã. 245/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
SloÏení inventarizaãní komise: pfiedseda
ing. Vladimír Kadefiábek, ãlenové: ing. Jifiina
Kratinová, ing. Petr Odstrãil, Ivana ·imková,
Milena Procházková, Jana Valá‰ková, Lucie
Kubalo‰ová, ing. Pavel Kriegsmann.

USNESENÍ ã. 246/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Termíny vefiejn˘ch zasedání Zastupitelstva
obce Psáry pro ãást roku 2006.
16. ledna 2006 (schválení zámûrÛ na prodej
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ZE ZASTUPITELSTVA
pozemkÛ, schválení dodatku smlouvy s obcí
Vestec)
30. ledna 2006
13. bfiezna 2006
24. dubna 2006
5. ãervna 2006
17. ãervence 2006

USNESENÍ ã. 247/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
Se zadáním projektu na rekultivaci pozemkÛ
PK ã. 381, 382 a parc. ã. 378/1 k. ú. Dolní
Jirãany. 

USNESENÍ ã. 248/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Nesouhlasí
S dodatkem ã. 4 ke smlouvû o zabezpeãení
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ s firmou Rumpold–P,
s. r. o., na rok 2006 z dÛvodu nav˘‰ení ceny.

USNESENÍ ã. 249/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
Znûní dodatku ã. 2 ke smlouvû o spolupráci
se spoleãností Staving Olomouc, s. r. o., ze
dne 16. 6. 2004.
II. Povûfiuje
Mgr. Vrbu k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ ã. 250/16-2005
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
Znûní dopisu ve vûci uhrazení dluÏného pfiís-
pûvku obce Jesenice na rekonstrukci âOV
Psáry.
II. Povûfiuje
Starostu J. Janatu odesláním tohoto dopisu.

místostarosta                     starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek     Ing. Jifií Janata

místostarosta
Mgr. Jan Vrba

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

Usnesení ã. 1-2006 ze zasedání Zastupitel-
stva 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. 435-36-98.
lI. Schvaluje
Zámûry na prodeje obecních pozemkÛ dûle-
n˘ch na základû v˘‰e uveden˘ch GP. Jedná se
o pozemky parc. ã. 633/4 k. ú. Psáry o v˘mû-
fie 216 m2, 924/17 k. ú. Psáry o v˘mûfie
215 m2, 141/194 k. ú. Dolní Jirãany o v˘mû-
fie 165 m2, parc. ã. 395/10 k. ú. Dolní Jirãa-
ny  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.
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USNESENÍ ã. 2/1-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje  
Uzavfiení dodatku ã. 1 ke smlouvû s obcí Ves-
tec na realizaci projektu cyklostezek „Z me-
tropole na kole do kraje zlatokopÛ“.

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 Chlu-
mem st. a ZdeÀkem Chlumem ml., Sídl. ·tûd-
fiík 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. 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:
I. Souhlasí 
S roz‰ífiením nároku na kaÏdoroãní vyplace-
ní ãástky 1000 Kã i na Ïáky leto‰ní 3. tfiídy
jako motivaãní program pro úãastníky ‰kolní
docházky na Z· v Dolních Jirãanech.
II. 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 usnesení:
I. Schvaluje 
Proplacení faktur dle pfiiloÏeného soupisu.

místostarosta                      starosta
Ing. Vladimír Kadefiábek      Ing. Jifií Janata

místostarostka
Jana Valá‰ková            

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

ZE ZASTUPITELSTVA

Z OBCE
Úfiední hodiny Obecní úfiad Psáry
Obecní úřad Psáry
Pražská 137
252 44  Psáry
tel.: 241 940 454, fax: 241 940 514, e-mail: info@psary.cz
Pondûlí 8.00-12.00 13.00-17.00
Úter˘ pouze podatelna a nahlíÏení do spisÛ správního fiízení

8.00-12.00 13.00-16.00
Stfieda 8.00-12.00 13.00-18.00
âtvrtek pouze podatelna a nahlíÏení do spisÛ správního fiízení

8.00-12.00 13.00-16.00
Pátek pouze podatelna a nahlíÏení do spisÛ správního fiízení

8.00-12.00 ————————-
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I. Odkud obec peníze dostává   
a kolik jich je

Na webov˘ch stránkách obce si Ïádáte více

informací o obci. Myslím si, Ïe kdo informace

chce a dokáÏe sbírat, má kde je nalézt. Kromû

Zpravodaje fungují obecní internetové stránky,

ve‰keré dokumenty a hlavnû usnesení zastupi-

telstev jsou publikovány v obou zmínûn˘ch

zdrojích, na internetu lze nalézt obecnû závaz-

né vyhlá‰ky obce i její rozpoãet. Nemluvû

o moÏnosti úãastnit se vefiejn˘ch zasedání

zastupitelstva, na nich nûkteré vûci objasÀuje-

me znovu a znovu. Nemyslím, Ïe vysvûtlení

nepodáváme, tûÏké je v‰ak donést informaci

k obãanovi právû ve chvíli, kdy ho daná proble-

matika zaujala, kdy ji vnímá.

Vím, Ïe obecné povûdomí o dÛleÏit˘ch

vûcech fungování obce je u vût‰iny obyvatel

velmi nízké. Pfiitom obec hospodaří s nemalý-
mi finančními prostředky, které plynou

z našich kapes, hlavně z našich daní. Zatím-

co se o obsah vlastní penûÏenky staráme s vel-

kou péãí, je na pováženou, jak málo se zají-
máme o ty samé své peníze v obecní kase.

Bude proto cílem volného cyklu ãlánkÛ objas-

nit, odkud peníze do obce pfiitékají, kolik jich

je, co to ovlivÀuje, proã mají nûkteré obce

penûz dost a jiné jen dluhy, a dokonce proã jed-

na a táÏ obec má roky bídy a jindy prosperuje.

Série chce také ukázat, jak je dÛleÏité váÏit,

koho si lidé na Obec posadí i to, jak mohou

doplatit na to, kdyÏ udûlají kozla zahradníkem.

Chce ukázat i to, jak mohou b˘t samotná ãísla

o‰idná a víceznaãná, jak nûkdy tatáÏ ãísla

mohou b˘t povzbuzující a jindy varovná.

Samozfiejmû tyto obecné informace budou

posazeny na datech z na‰í obce.

S kolika penûzi obec hospodafií?  
Jak je patrno z obrázku 1, v posledních šes-

ti letech protékalo ročně naším obecním roz-

Obrázek 1: Příjmy obce a počet obyvatel v letech 2000–2005
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počtem od necelých dvaceti až do více než
padesáti milionů korun. 

âím jsou dány rozdíly v jednotliv˘ch
letech? 

Z obrázku 1 je jasn˘ vzestupn˘ trend celko-

v˘ch pfiíjmÛ obce. Jak˘koliv rok z období

2003–2005, tj. z volebního období tohoto

zastupitelstva, pfiedstihl sv˘mi pfiíjmy v˘znam-

nû kter˘koliv rok z období 2000–2002. V tom-

to volebním období jsou prÛmûrné roãní pfiíjmy

obce témûfi dvojnásobné oproti období 2000-

2002 (nárÛst o 91 %; viz tabulka 1). Je to zãás-

ti dáno rostoucím trendem poãtu trvale hlá‰e-

n˘ch obyvatel v obci (rÛst o 24 %), neboÈ

značná část příjmů obce se přímo odvozuje
od přesného počtu přihlášených osob v obci,
jak si vysvûtlíme vzápûtí. Obrázek 1 a hlavnû

tabulka v‰ak jasnû dokládají, Ïe i po přepočtu
příjmů na jednoho obyvatele se částky,
s nimiž hospodařila obec v obou srovnáva-
ných obdobích, značně lišily. Rozdíl je více
než 50 %.

BohuÏel ani tato celková ãísla nemohou

vypovûdût v‰e o stavu hospodafiení obce v obou

srovnávan˘ch obdobích, k tomu je nutno jít

hloubûji do struktury rozpoãtu. Hlavním sdûle-

ním tohoto odstavce je, Ïe obcí protékají
nezanedbatelné peníze, reálný odhad pro
toto volební období, tj. pro roky 2003-2006,
je dost přes 160 milionů korun! ZdÛrazÀuji

volební období, protoÏe jen a jen pfii volbách

vkládáme dÛvûru do rukou budoucích stráÏcÛ

na‰ich penûz v obecní pokladnû. 

Odkud peníze pro obec pfiicházejí?
Obrázek 2 ukazuje úplnû nejhrub‰í struktu-

ru pfiíjmÛ obce. Je z nûj vidût, Ïe podstatnou

a nejspolehlivûj‰í poloÏkou pfiíjmÛ obce jsou

daňové příjmy, které tvofií spodní segment

kaÏdého sloupce. Ty v na‰em pfiípadû plynule

narÛstají s rostoucím poãtem obyvatel obce.

U nich se za chvíli zastavíme podrobnûji.

Letmo se v‰ak nejprve zmíním je‰tû o zbyt-

ku pfiíjmÛ obce (dva horní segmenty kaÏdého

sloupce), tj. o příjmech ostatních. Ty jak patr-

no v jednotliv˘ch letech dost oscilují a do znaã-

né míry rozhodují o tom, zda se obci vede lépe,

ãi hÛfie neÏ obcím ostatním. Podrobnû si jejich

rozbor necháme napfií‰tû. Nyní si jen ukaÏme,

jak slabou vypovídací schopnost mají ãísla cel-

ková, a to konkrétnû na pfiíkladu vrchního svût-

lého políãka (na vrcholu nûkter˘ch sloupcÛ

v obrázku 2), které znázorÀuje finanãní pro-

stfiedky na mzdy personálu ‰koly. Ty z „kraje“

v nûkter˘ch letech procházely do ‰koly pfies

obec (období 2001–2004). Naopak v roce 2000

a znovu od roku 2005 jdou do ‰koly z „kraje“

pfiímo, dle nové zákonné úpravy. Je samozfiej-

mé, Ïe pro vlastní hospodafiení obce jsou tyto

peníze zcela neutrální, jen jí protékaly, av‰ak

vzhledem k ãástce mÛÏe jít i o desetinu celko-

v˘ch pfiíjmÛ obce. Toto je první z mnoha pfií-

kladÛ o‰idnosti rychl˘ch soudÛ podle celko-

v˘ch ãísel. Prostfiední ãást sloupeãkÛ z obrázku

2 je naopak velmi v˘znamná. Je v‰ak nutno ji

podrobnû roz‰ifrovat, kromû vyslovenû pozi-

tivních pfiíjmÛ (napfi. dotace ze státních pro-

stfiedkÛ, od sponzorÛ, pfiíjmy od investorÛ, pfií-

jmy z nájmu majetku) mÛÏe zobrazovat

i zbyteãné rozprodávání majetku obce anebo

„pfiíjmy“, které s sebou pfiiná‰ejí povinnost je‰-

tû vût‰ích v˘dajÛ (napfi. bytové hospodáfiství). 

Jak se dostanou danû z na‰í kapsy aÏ do
obecní kasy?

Ale teì zpátky k spolehlivému základu fun-

gování kaÏdé obce, k pfiíjmÛm daÀov˘m. Tvofií

v na‰em pfiípadû zhruba polovinu celkov˘ch

pfiíjmÛ. Nûkdy více, jindy ménû. V grafu na

obrázku 2 jsou k nim zafiazeny nejen pfiíjmy

z klasick˘ch daní vybíran˘ch státem, ale téÏ

Tabulka: Porovnání příjmů obce v obdobích 2000-2002 a 2003-2005
PrÛmûr. poãet obyvatel      PrÛmûrné pfiíjmy obce         PrÛmûr. pfiíjmy na osobu

osob % mil. Kã % tis. Kã %

Období 2000-2002 1729 100 22,1 100 12,8 100

Období 2003-2005 2145 124 42,2 191 19,9 155
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Obrázek 2: Struktura příjmů obce v letech 2000–2005
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„klasick˘ch“ daní je pozoruhodná hlavnû tím,

Ïe celá vybraná ãástka, tj. 100 %, z ní plyne do

rozpoãtu obce. Pfiesto ročně vybraná částka
z této daně nedosahuje ani milionu korun,
přičemž jde o sumu vybranou od trvale hlá-
šených i od chatařů. To vysvětluje, že limito-
vaná podpora chatových osad ze strany obce
není projevem zlé vůle, nýbrž důsledkem
absence finančních zdrojů vybraných z cha-
tových oblastí.

Vût‰ina ostatních daní (DPH, daň z příjmu
fyzických osob-zaměstnanců i osob samo-
statně výdělečně činných, daň z příjmu
právnických osob) se dûlí mezi stát a samos-

právné celky (kraje a obce) podle jednotného

pravidla; 20,59 % vybrané částky putuje do
obcí podle dost sloÏitého klíãe, kter˘ vymezuje

zákon ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení

daní. Ve zkratce shrnuto peníze se obcím roz-
dělují podle počtu „hlaviček“, rozuměj
v obci přihlášených osob, av‰ak není hlaviãka

pfiíjmy plynoucí do obce pfiímo, z místních

poplatkÛ. Jde tfieba o poplatky ze psÛ, z v˘her-

ních automatÛ, z vjezdu do vybran˘ch zón, ze

zhodnocení stavebních pozemkÛ, to v‰e je v‰ak

z pohledu celkov˘ch pfiíjmÛ zcela zanedbatel-

né. Je zde v‰ak jeden místní poplatek, kter˘

zanedbateln˘ není a kter˘ nadzvedává spoustu

z vás, totiÏ poplatek za likvidaci komunálního

odpadu. Ten nyní tvofií víc neÏ deset procent

daÀov˘ch pfiíjmÛ obce (v roce 2005 to bylo 2,7

mil. Kã). Vzhledem k oÏehavosti tohoto vûãné-

ho tématu nejen na‰í obce se v nûkterém

z pokraãování na nûj podíváme z pohledu

v˘voje tohoto pfiíjmu. Teì se omezím jen na

konstatování, Ïe i pfiesto, kolik od vás obec za

odpady vybírá, v˘daje na likvidaci komunální-

ho odpadu pfiíjmy pfievy‰ují, ostatnû tak tomu

i dle zákona b˘t musí.

Spolu s poplatky za odpad je bohuÏel jedi-

n˘m pfiíjmem, kter˘ obec získává od chatafiÛ,

pfiíjem z daně z nemovitosti. Tato první z fiady
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jako hlaviãka. Z jak˘chsi vy‰‰ích dÛvodÛ byly

definovány pfiepoãítávací koeficienty, které sil-

nû zv˘hodÀují nejvût‰í sídla; tak napfiíklad za

jednoho pfiihlá‰eného obyvatele dostává hl. m.

Praha 4,6x více, neÏ dostáváme za jednu osobu

pfiihlá‰enou v Psárech, a v malé obci do 100

obyvatel dostanou za osobu dokonce 6,5x

ménû neÏ v Praze. Na dÛvody se neradno ptát.

Tu‰ím, Ïe je to tak proto, aby prostû otesánci

(rozumûj velká mûsta) dostali tolik, kolik byli

vÏdy zvyklí dostávat. Zatímco malé obce musí

pfiizpÛsobit svou spotfiebu pfiidûlovan˘m pro-

stfiedkÛm, v pfiípadû metropole a nejvût‰ích

mûst se naopak stát pfiizpÛsobuje jejich letit˘m

zvyklostem a nárokÛm. Snad aby finanãnû

nezkolabovaly. Zeptejte se na to nûkdy premié-

ra, ten mûl finance v Praze na starosti dost

dlouho.

Zákon o rozpoãtovém urãení daní byl je‰tû

v roce 2001 novelizován, tehdy byla u dvou

daní zavedena tzv. motivační složka. Ta by

mûla rovnostáfisky pfierozdûlované danû podle

„hlaviãek“ (byÈ znaãnû nerovn˘m pravidlem,

jak zmínûno v˘‰e) pfiece jen trochu nasmûrovat

do míst, kde se vybraly. U danû z pfiíjmu

z fyzick˘ch osob-zamûstnancÛ tak putuje 1,5

% vybrané ãástky do obcí, na jejichÏ území

jsou daná zamûstnanecká místa. Netfieba zdÛ-

raznit, Ïe tato „motivace“ je akorát pro zasmá-

ní, pokud napfi. není na území maliãké obce

továrna velikosti kolínské automobilky. Nao-

pak z pohledu Psár není vÛbec zanedbatelné

to, Ïe v případě daně z příjmu osob samo-
statně výdělečně činných (OSVČ) putuje
adresně celých dalších 30 % (!) vybrané
daně přímo do obce, kde mají přihlášenou
živnost. Zde dnes skonãeme a pfií‰tû si ukáÏe-

me, Ïe tento pfiíjem je pro na‰i obec dost

v˘znamn˘ a pokud by v‰echny OSVâ mûly

svou Ïivnost pfiihlá‰enou v Psárech, bylo by

je‰tû o dost lépe. 

U voleb kaÏd˘ odevzdáváme penûÏenku
napakovanou penûzi

ShrÀme si dÛsledky dnes napsaného: âasto

se na obci rozãilují osoby, jak s jejich danûmi

nakládáme. DluÏno dodat, Ïe vût‰inou jim jde

o to, ukrojit nûco z obecních penûz pro sebe

a ohánûjí se povinností obce peãovat o blaho

sv˘ch obãanÛ. Je pozoruhodné, Ïe obvykle prá-

vû tyto poboufiené osoby v obci neb˘vají hlá‰e-

ny, zde mají jen svou nemovitost (plyne sem

tedy jen daÀ z nemovitosti) a také zde bydlí

a vyuÏívají sluÏeb placen˘ch trvale hlá‰en˘mi

obãany. Nezb˘vá, neÏ jim vysvûtlit, Ïe jejich

danû spravují jinde, vût‰inou v Praze. TakÏe

svÛj pfiídûl „posílají“ do metropole vynásoben˘

navíc tuãn˘mi pfiepoãítávacími koeficienty.

Tam se musí také hlásit o svá práva. 

ProtoÏe právû z daní pfierozdûlovan˘ch

podle místa bydli‰tû plyne do obce drtivá vût-

‰ina daÀov˘ch pfiíjmÛ, dá se zjednodušit, že
na každou přihlášenou osobu dostaneme
do obecního rozpočtu zhruba 7500 Kč roč-
ně. Proto těch odhadem 500-700 v obci
nepřihlášených osob nás ročně připraví asi
o pět milionů. Penûz z daní rezidentÛ sice

nemÛÏe b˘t tolik, aby bylo moÏno budovat

z obecních penûz cesty k novû postaven˘m

domÛm, jak si to nûktefií také pfiedstavují. Na

druhou stranu je to ãástka, která stojí za na‰i

pozornost. Za jedno volební období na kaž-
dého občana obce přijde do obecního roz-
počtu zhruba 30 000 Kč. Na čtyřčlennou
rodinu je to tedy za čtyři roky nějakých
120 000 Kč!

AÏ tedy budete na podzim váhat, zda jít
k volbám, zkuste si pro názornost napûchovat
víc neÏ sto tisíc do penûÏenky a pak ji jen tak
pohodit na ulici. Neúãast ve volbách je pfiitom
zcela rovnocenná tomuto po‰etilému poãínání.
A aÏ se rozhodnete k volbám pfiece jen zajít,
myslete na to, Ïe do urny nevhazujete jen bez-
cenn˘ volební lístek, ale zároveÀ úzké skupince
lidí, sv˘m zastupitelÛm, svûfiujete onu napako-
vanou penûÏenku. Nejsou to nûjaké „jako“
peníze, vÏdyÈ kaÏd˘ placení daní známe a poci-
Èujeme na vlastní kÛÏi velmi reálnû. Je hloupé
házet svoje peníze do kanálu…

Ing. Jifií Janata
starosta obce
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Z OBCE

Ze zápisníku místostarosty

Drobné opravy a akce OÚ Psáry v období od 11. 11. 2005 do 20. 1. 2006

1. Odvodnûní komunikace v budovû ã.p. 149 a ã. 150 Sídl. ·tûdfiík.

2. Vybourání panelÛ a zhotovení nového Ïiviãného povrchu na komunikaci Sídl. ·tûdfiík.

3. Profiezaní vûtví u komunikace od vodní nádrÏe smûrem do chatové oblasti Bába.

4. Profiezání vûtví na komunikaci od Kukaláku do chatové oblasti Vysoká.

5. Profiezání vûtví zasahujících do komunikace od ul. Na Stráni k chatafiské oblasti Danãí

louka.

6. Profiezání vûtví kolem komunikace v chatafiské oblasti k Danãí louce.

7. Oprava zafiízení v Z· a M· Psáry.

8. Pfiestûhování archivu obce do budovy OÚ Psáry.

9. Oprava v˘tlukÛ na komunikaci v ul. Javorová, Horní a U NádrÏky.

10. Vyãistûní ro‰tu a Ïlabu de‰Èové komunikace v ul. Ve StráÏi.

11. Úprava pfiechodu pro chodce v ul. Kutná.

12. Rozvezení posypového materiálu na ohroÏená místa po obci Psáry a Dolní Jirãany.

13. Zhotovení vûtrání do kotelny v budovû ã.p. 13 Dolní Jirãany.

14. V̆ mûna dvefií márnice na hfibitovû Dolní Jirãany.

15. Zimní údrÏba místních komunikací – prohrnování + posyp.

16. Zaji‰tûní nabourané rozvodné skfiínû el. energie u âOV Psáry proti zbofiení.

17. Dokonãení v˘stavby chodníku v ul . Pod Vápenkou s pfiechodem pro chodce.

18. Dokonãení v˘stavby chodníku v ul. Jílovská.

19. Dokonãení v˘stavby chodníku najíÏdûjící rampy pfied OÚ Psáry.

20. Pokraãování v dopravních úpravách na komunikaci II /105 k zv˘‰ení bezpeãnosti silniã-

ního provozu.

21. Instalace 2 ks ukazatelÛ rychlosti projíÏdûjících aut  v ul. Jílovská a v ul. PraÏská.

22. Oprava vefiejného osvûtlení v ul. U Potoka.

23. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a ãekáren.

24. Vymalování chodeb a sklepÛ v bytovém domû ã. p. 13 Dolní Jirãany.

Ing. Vladimír Kadefiábek
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Dětská hřiště v novém kabátě
Tajemnice Lucie Kubalošová nám řekla

něco o realizaci dětských hřišť. Právě od ní
jsme se dozvěděli, co všechno tato práce
obnáší, ale i to, že převážně mladí vandalové
některá hřiště stále dokola ničí.

Obnovy po vandalech stojí nejen plno penûz,
ale také zcela zbyteãnou aktivitu pracovníkÛ úfia-
du, která by mohla b˘t vyuÏita mnohem lépe. To,
Ïe vznikla nová, lep‰í hfii‰tû, potû‰ilo hodnû
maminek s mal˘mi dûtmi, ale pfiedtím musel
vzniknout nápad, získat pro hfii‰tû potfiebné
finanãní prostfiedky, a to v‰e muselo schválit
Zastupitelstvo obce Psáry.

„V souãasné dobû máme celkem pût hfii‰È,“
fiíká Lucie Kubalo‰ová a pokraãuje. „Z tohoto
poãtu obec realizovala ãtyfii hfii‰tû a jedna soukro-
má firma se postarala o zfiízení hfii‰tû pátého.

Hfii‰tû v Psárech, které bylo zaplaceno obcí, je
na fotbalovém hfii‰ti. Na jeho realizaci se ãásteãnû
podíleli zamûstnanci úfiadu, vãetnû ing. Vladimíra
Kadefiábka, a fotbalisté SK Rapidu Psáry. Na jafie
se zde dokonãí uÏ jen drobné sadové úpravy a vel-
ké hfii‰tû se tak vyloupne do své nové podoby.

Ze ãtyfi hfii‰È, jeÏ byla realizovaná obcí, se
o jedno hfii‰tû postarali fotbalisté âechoslovanu
Dolní Jirãany. Prací ve svém volném ãase a elá-
nem udûlat nûco pro nejmen‰í pomohli uskuteãnit
sen pro mnoho dûtí a maminek, tím, Ïe ho vybu-
dovali. Vyklubalo se pûkné dûtské hfii‰Èátko, ale
bez finanãní pomoci obce by to ne‰lo. Ta totiÏ
nakoupila potfiebné prolézaãky a hrací prvky.

Dal‰í hfii‰tû, které bylo vlastnû vytvofieno jako
první, je umístûno v Dolních Jirãanech na návsi za

b˘valou Jednotou. BohuÏel je ãasto niãeno noãní-
mi vandaly, pfieváÏnû náv‰tûvníky restaurace Na
Kopeãku. Opravy uÏ stály víc neÏ vybudování
nového hfii‰tû. Dfiíve byla na tomto místû skládka
a neÏ se zaãalo stavût hfii‰tû, pozemek pro‰el kom-
pletní rekultivací a nevhodn˘ materiál byl odve-
zen. Hfii‰tû v souãasné dobû vypadá tak, jak vypa-
dá, a z hlediska bezpeãnosti je velmi ãasto
nevhodné pro hrající si dûti, jelikoÏ po víkendu ze
dfieva trãí hfiebíky, které zamûstnanci obce musí
pravidelnû opravovat. Navíc je toto hfii‰tû vyuÏí-
váno ‰koláky – ‰kolní druÏinou.

Bereme-li hfii‰tû v Dolních Jirãanech, pak tfietí
malé hfii‰tû je umístûno mezi fiadov˘mi domky
a bylo vybudováno spoleãností Staving Olomouc,
s.r.o. Je urãeno tûm nejmen‰ím se skluzavkou
a houpaãkami, a právû tato firma podmínky územ-
ního rozhodnutí – kde se zavázala vytvofiit nûco
uÏiteãného pro obec ze sv˘ch nákladÛ - splnila.
Hfii‰tû je sice nejmen‰í, ale bohatû vyuÏívané
a rozhodnû vystaãující.

Úplnû nejstar‰í je oplocené hfii‰tû na Sídli‰ti
·tûdfiík, které bylo loÀského roku vylep‰eno, a na
jafie leto‰ního roku chystáme instalovat dûtskou
skluzavku. Zastupitelstvo toto pfiání rodiãÛ
respektuje, takÏe ke kovovému kolotoãi a prolé-
zaãkám pfiibude urãitû i ona vytouÏená skluzavka.
Toto hfii‰tû je umístûno pod okny obãanÛ ze sídli‰-
tû, takÏe je celkem hlídané a vandaly neniãené.

V souãasné dobû je podán návrh na dal‰í úpra-
vu hfii‰tû na ‰kolním pozemku, ale hledáme i dal-
‰í lokality, kde by mohly vzniknout nové sportov-
ní plochy, tfieba pro teenagery. S hledáním vhodné
plochy a návrhem na její vyuÏití nám pomáhají
i na‰i spoluobãané, zejména pan Vácha.“

V na‰í obci stále pfiib˘vá nov˘ch obãánkÛ, coÏ
je vidût z poãtu novû narozen˘ch dûtí. BohuÏel
trvale hlá‰en˘ch osob je zde stále málo, ale v‰ich-
ni ostatní, tedy i ti „nehlá‰ení“,  vyuÏívají a zatû-
Ïují na‰i infrastrukturu. Mnozí z vás zfiejmû nevû-
dí, Ïe podle trvale hlá‰en˘ch obãanÛ v obci se
odvíjejí i její pfiíjmy. Tedy: ãím více lidí bude
u nás trvale hlá‰eno, tím dostane obec od státu
více penûz. V‰imli jste si vÛbec vybudování
nov˘ch chodníkÛ, rozmístûní dopravních znaãek,
opravy ‰koly, dûtsk˘ch hfii‰È…?

Pfiipravila: mk  
Foto: archiv obce

psáry_unor06  21.2.2006  11:25  Str. 14



NA·E ·KOLA

15PSÁRSK¯
ZPRAVODAJÚNOR 2006

Novinky ze školy
Zápis k přijetí dětí

k předškolnímu vzdě-
lávání

pro ‰kolní rok
2006/2007 do matefiské
‰koly, souãásti Základ-
ní ‰koly a Matefiské
‰koly Psáry, okres Pra-
ha–západ, se koná dne
15. března 2006 od
13.00 do 18.00 hodin
v budovû matefiské
‰koly, PraÏská 155,
Psáry–·tûdfiík.

Pfiijìte i se sv˘m dítûtem a nezapomeÀte
s sebou vzít obãansk˘ prÛkaz, rodn˘ list dítûte
a dobrou náladu.

Při zápisu obdržíte formulář žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
který vyplněný odevzdáte v mateřské škole
ve dnech 29. nebo 30. 3. 2006 mezi 13.00
a 18.00 hod.

Rozhodnutí o pfiijetí, nebo nepfiijetí v soula-
du se stanoven˘mi kritérii bude vydáno do kon-
ce dubna 2006.

Tû‰íme se na Vás!
Mgr. Milena TrÛblová

fieditelka ‰koly

Kritéria pro pfiijetí dûtí
k předškolnímu vzdělávání do mateřské

školy, součásti Základní školy a Mateřské

školy Psáry, okres Praha-západ na školní
rok 2006/2007

Do matefiské ‰koly se pfiijímají dûti s trva-
l˘m pobytem obou zákonn˘ch zástupcÛ (nebo
samoÏivitele) a pfiijímaného dítûte v obci Psáry
na základû fiádnû vyplnûné pfiihlá‰ky, a to
v pofiadí podle následujících kritérií:

ll dítě, které dosáhne do 31. 8. 2007 šesti
let věku, nebo starší,

ll dítě samoživitele žijícího s dítětem (dět-
mi) osamoceně,

ll dítě rodičů (zákonných zástupců), kte-
ří jsou oba v pracovním poměru nebo samo-
statně podnikají.

Pokud po pfiijetí dûtí podle shora uveden˘ch
kritérií zÛstanou volná místa (kromû rezervy
pro pfiijímání dûtí podle písm. a) v prÛbûhu
roku), budou pfiijati sourozenci dûtí, které jiÏ
nav‰tûvují matefiskou ‰kolu a ktefií nesplnili
Ïádné z uveden˘ch kritérií pro pfiijetí, pfiípadnû
dûti ostatních zájemcÛ.

Adresa školy:
Hlavní 12, 252 44  Psáry, tel./fax: 241 940 657, 
e-mail: skolapsary@seznam.cz
Kontakt na ZŠ a MŠ Psáry
ZŠ - tel.: 241 940 657, 

e-mail: http://www.skola.cz, 

adresa: Hlavní 12, 252 44 Psáry

MŠ - telefon: 241 940 661, 

PraÏská 155, 252 44 Psáry

MŠ a ŠD U Lípy - tel.: 731 506 029, 

tel. ·D: 731 612 480, Hlavní 13, 252 44 Psáry
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Malé ohlédnutí
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe „O nejhezčího

Mikuláše, čerta, anděla a Ježíška“ bylo veli-
ce napínavé. Donesené výrobky byly všech-
ny tak zajímavé a krásné, že si porota vůbec
nemohla vybrat. Nakonec byli odměněni
kromě pěti nejkrásnějších i všichni ostatní.
Cenu si vybíral vždy nejmladší člen rodiny.
A už se těšíme na další rodinnou soutěž!

l V pfiedvánoãním ãase se uskuteãnily ve
v‰ech tfiídách Z· i M· vánoãní besídky.
Skfiítek ·kolníãek, rodiãe, babiãky a dûdeã-
kové se nestaãili divit, kolik dûti znají vtipÛ,
písniãek, básniãek a pohádek. 

val, jestli se o kaÏdé dûÈátko dobfie starají
pohádkové postaviãky z kouzelného lesa, ve
kterém si budoucí prvÀáãek nejprve pohrál
a pak sledoval i povídání dûtí s uãitelkami.
A Ïe byly v‰echny dûti moc ‰ikovné, dosta-
ly mal˘ dáreãek.

l Krásná atmosféra besídek vyvrcholila 19.
12. 2005 Vánoãním zpíváním v kostele sv.
Václava v Psárech – Dolních Jirãanech.

l 17. 1. probíhal v Z· zápis dûtí do 1. tfiídy.
A skfiítek ·kolníãek byl opût u toho – sledo-

l A vysvûdãení za první pololetí si ·kolníãek
také nenechal ujít. V noci si je v‰echna pro-
hlédl a byl moc spokojen˘. Jen nûkolik dûtí
se musí tro‰ku polep‰it, ale jinak se v‰echny
pilnû uãí, a to je moc dobfie.
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Co nás ãeká
Roční plán ZŠ a MŠ Psáry  
II. pololetí 2005/2006

ÚNORÚNOR
Vyhlá‰ení velké rodinné soutûÏe „O nejvtip-
nějšího velikonočního zajíčka, beránka
a nejkrásnější velikonoční kraslici“ pro MŠ
a ZŠ
02. 02. Projektové vyučování v ZŠ

03. 02.             Pololetní prázdniny

03. 02.–10. 02. Zimní škola v přírodě – 
Vítkovice v Krkonoších

06. 02.-03. 04. Plavání – MŠ, bazén 
v Hloubûtínû

08. 02. Divadlo v MŠ – „10 mal˘ch
ãernou‰kÛ“

20. 02.–26. 02. Jarní prázdniny

23. 02. Maškarní karneval v MŠ,
dopoledne

28. 02. Odpolední seminář pro 
pedagogické pracovníky
„Práce s dûtmi 
s dysfunkcemi“

BŘEZEN
Îabka Márinka vyhla‰uje soutûÏ „O nejchyt-
řejší rosničku“
Vrána Jifiina vyhla‰uje taneční soutěž pro MŠ
i ZŠ
15. 03. Zápis do MŠ

13.00–18.00 hodin
22. 03. Divadlo v MŠ

„Kocoufií trampoty“
28. 03. Den učitelů
29. 03.–30. 03. Vrácení vyplněných přihlá-

šek do MŠ od 13.00 do 18.00

Mgr. Milena TrÛblová
fieditelka ‰koly
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vyhlašuje  výběrové  řízení  na  pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

pro region Praha-západ

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

Co  nabízíme: společenskou prestiž uznávané firmy
volnou pracovní dobu
podmínky pro bezplatné vzdělávání
kompletní marketingovou podporu
možnost nadstandardních příjmů
auto, notebook, svěření kmene klientů

Kontakt a bližší informace: 
Dana  Vávrová

obchodní ředitelka
Tel.:  723 778 570, e-mail: dana.vavrova@volny.cz, dana.vavrova@cmss-oz.cz
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Z OBCE
SDùLENÍ PRO OBâANY

l Matriãní úfiad
Ministerstvo vnitra âR vyhovûlo na‰í Ïádosti

o zfiízení matriãního úfiadu v Jesenici pro obce Jese-
nice, Vestec a Psáry s úãinností od 1. ledna 2006.

Matrika vede matriãní knihy narození, manÏelství
a úmrtí, vydává z nich matriãní doklady a vyfiizuje:
– Ïádosti o vyhotovení nového obãanského prÛkazu

a cestovního pasu (podat Ïádosti o vyhotovení
obãanského prÛkazu a cestovního pasu lze i nadále
pfiímo na MûÚ âerno‰ce, Podskalská 19, Praha 2),

– Ïádosti o uzavfiení manÏelství,
– Ïádosti o zmûnu a jména pfiíjmení,
– Ïádosti o uznání otcovství,
– Ïádosti o v˘pis z rejstfiíku trestÛ,
– Ïádosti o vydání osvûdãení pro uzavfiení církevní-

ho sÀatku,
– Ïádosti o vydání vysvûdãení o právní zpÛsobilos-

ti k uzavfiení manÏelství na‰eho obãana v cizinû,
– Ïádosti o vyhledávání v matriãních knihách

a nahlíÏení obãanÛ do matriãních knih a sbírek
listin,

– pfiijímání Ïádostí o osvûdãení o státním obãanství
âeské republiky.

Úřední hodiny:
pondûlí a stfieda od 8.00-12.00 a 13.00-17.00 (jako
OÚ a SÚ)
Matrikářka:
Hana Rousová (zástup Katefiina Souãková)
Kancelář:
OÚ Jesenice, 1. patro, dvefie ã. 7, tel.: 241 021 741

l Poplatky za odpady

Připomínáme, Ïe koncem února 2006 je povinnost
kaÏdého obãana zaplatit poplatky za odpady. Cena se
v leto‰ním roce nezmûnila a podrobné informace obdr-
Ïeli v‰ichni obãané na letácích. Podrobné informace
najdete rovnûÏ na webov˘ch stránkách obce.      

l Poplatky za psy

Pejskafii, nezapomeÀte, Ïe i za pejska musíte
zaplatit.

l Tetrapack nádoby

Napfiíklad nádoby od dÏusÛ a trvanlivého
mléka, tzv. tetrapack, jsou z jedné strany papí-
rové, uvnitfi v‰ak mají alobalovou ãi jinou folii.
Po upotfiebení se se‰lápnou a vhodí do nádoby
s oznaãením „NÁPOJOVÉ KARTONY“. Pla-
stové víãko, pokud ho dûti nesbírají ve ‰kole,
patfií do plastu. V dobû uzávûrky tohoto ãísla se
pfiipravují broÏury pro v‰echny obãany i chata-
fie o tetrapackov˘ch obalech.

CO SE MùNÍ…

l Kufiáci

by mûli vûdût, Ïe podle zákona ã. 379 Sb. se od
1. ledna 2006 zakazuje koufiení ve ‰kolách, v kinech,
divadlech, sportovních halách, v budovách státních
úfiadÛ, na nástupi‰tích a dal‰ích vefiejnû pfiístupn˘ch
místech. Za pfiestoupení zákona se tedy napfiíklad
pokládá koufiení v pfiístfie‰ku stanice  hromadné
dopravy.

V restauracích podle hlavního hygienika  Micha-
ela Víta v‰ak stále platí zásada, která dovoluje koufiit
jen v restauracích se zvlá‰tními prostorami pro kufiá-
ky a dostateãn˘m vûtráním.

l Nové pravomoci mûstské policie

Od 1. ledna 2006 platí roz‰ífiení pravomoci
obecních a mûstsk˘ch policií. UmoÏÀuje jim kon-
trolovat osoby pod vlivem alkoholick˘ch ãi toxic-
k˘ch látek. StráÏník tak mÛÏe vyzvat fiidiãe, aby se
podrobil orientaãní zkou‰ce na alkohol. Má také
pravomoc nechat ãlovûka, kter˘ je pod vlivem tako-
v˘ch látek, odvést k lékafiskému vy‰etfiení ãi na
záchytnou stanici. Mûstská policie tak mÛÏe zasáh-
nout i proti osobám, které popíjejí alkohol na vefiej-
nosti.

– informace z obecního 
úřadu

– praktické informace
kontaktní údaje
statistiky

– historie, památky
turistické informace

– mapy, diskuze, ankety 
a další

www.psary.czwww.psary.cz
oficiální stránky obce Psáry
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Fotbalový klub 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany

Tento klub, jehož oddílovými barvami je červená a bílá, se těší na další sezonu a přináší
všem nejen nové, ale převážně potřebné informace.  Hraje se zde fotbal a nově i volejbal.
Navíc mají u svého hřiště koutek  (velmi pěkné dětské hřiště) vyhraněný výhradně malým
dětem.

„Rádi bychom,“ fiíká Jifií Olmer, „dali dohromady historii svého klubu. Hledáme proto pamûtní-
ky, ktefií by se rádi podûlili o své vzpomínky z tohoto fotbalového oddílu. 

V souãasné dobû má SK âechoslovan Dolní Jirãany  136 ãlenÛ ve fotbalovém oddílu. Dvû fot-
balová muÏstva dospûl˘ch hrají III. a IV. tfiídu okresu Praha-západ.

Novû vznikající volejbalov˘ oddíl má zhruba 20 ãlenÛ. Jedná se o smí‰ené druÏstvo v pfieváÏnû
dorosteneckém vûku, které je na poãátku své hráãské dráhy. V jarním období chystá klub rekonstru-
ovat souãasn˘ sklad na kabinu pro volejbalov˘
oddíl, která by mûla slouÏit i jako klubovna.
RovnûÏ by letos rádi nov˘ povrch hfii‰tû, aby se
v‰em lépe hrálo.

NejdÛleÏitûj‰í a snad nejradostnûj‰í se SK
âechoslovanu Dolní Jirãany jeví  spolupráce se
sportovním makléfiem, firmou Gepard sport.
V dobû uzávûrky Psárského zpravodaje se v‰ak
zatím jedná o v˘bûrové fiízení.

Ve‰keré potfiebné informace najdete na novû
vytvofien˘ch internetov˘ch stránkách   http://muj-
web.cz/Sport/skcechoslovandolnijiracany. 

PROPLATÍM I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ. 

HOTOVÉ PENÍZE NA COKOLIV. 

DO 100 TISÍC BEZ RUČITELE,

SPLÁTKA 1020 KČ/MĚSÍC.

VOLEJTE: 723 778 570

Kupujete nebo řešíte rekonstrukci vašeho bydlení? 
Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny své úspory?

Volejte: 723 778 570

Zdědili jste nemovitost? 

Rozvádíte se?

Přijedu a vyplatím podíl

na nemovitosti.

Kontakt: 

723 778 570
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DDěěttsskkáá  lléékkaařřkkaa  vv  mmííssttěě  bbyyddlliiššttěě
Jak by se vám líbilo mít dětskou lékařku v mís-

tě bydliště, která by ve večerních či nočních hodi-
nách zajistila  pohotovostní službu? Dnes vám
představujeme  MUDr. Evu Bartošovou,  praktic-
kou lékařku pro děti a dorost. Bydlí v Dolních Jir-
čanech. A právě ona je vašim dětem k dispozici ve
dne v noci.

Paní doktorko, jak vás napadlo otevřít si sou-
kromou praxi právě v této lokalitě?

Po promoci na Karlovû univerzitû jsem pracovala
ãtyfii roky v okresní nemocnici ve Vsetínû, ãtyfii roky
ve Fakultní nemocnici v Motole a pak jsme pracova-
la v Centrální poliklinice v Praze. KdyÏ jsem vidûla,
jak se zdej‰í region rozvíjí, rozhodla jsem se, Ïe by
bylo dobré otevfiít si praxi v domácím prostfiedí. Také
pro rodiãe je pfiíjemnûj‰í, kdyÏ mají dûtského lékafie
pfii ruce a nemusejí dojíÏdût. 

Jako dětská lékařka pro děti a dorost můžete
ošetřovat všechny děti?

Mohou ke mnû chodit dûti od narození  do 19 let,
v˘hledovû se uvaÏuje i o vysoko‰kolsk˘ch studen-
tech, ale v souãasné dobû jsou dána kritéria do 19 let. 

Pokud maminka ãeká dûÈátko, mÛÏe se u mû zare-
gistrovat  uÏ bûhem tûhotenství. Nûkteré gynekolo-
gické ordinace chtûjí, aby maminka, která pfiijde do
porodnice, mûla s sebou adresu pediatra. Jakmile
totiÏ pfiijde maminka s miminkem z porodnice domÛ,
má pfiedepsanou náv‰tûvu pediatra a miminko je
vy‰etfieno v domácím prostfiedí. 

A kdy následuje další prohlídka?
U kojence je pfiedepsáno devût preventivních pro-

hlídek za rok, které jsou pfieváÏnû spojené s oãková-
ním, a jsou hrazeny poji‰Èovnou. Maminky prvoro-
diãky jsou nezku‰ené a vût‰inou potfiebují poradit
ãastûji, neÏ stanovuje zákon. Není Ïádn˘ problém
domluvit si po telefonu schÛzku a vyjasnit si  kojení,
v˘Ïivu miminka, zkrátka cokoliv.

Pak následují prohlídky  v pfied‰kolním vûku,
zpravidla ve tfiech, pûti a sedmi letech. Jsou spojeny
s dal‰ím moÏn˘m oãkováním, ale provûfiují napfiíklad
i zrak nebo dutinu ústní vãetnû chrupu.  Mnoho bon-
bonÛ ãi cucání sladkého medu  a ‰patné ãi‰tûní mléã-
ného chrupu zpÛsobuje ukládání cukru okolo dásní
a zoubky se kazí. Pravdou je, Ïe nyní uÏ více mami-
nek dbá na správnou v˘Ïivu a dají dítûti chroupat tfie-
ba sladkou mrkev, ale stále pfieÏívají názory, Ïe napfií-
klad sladká kobliha je vhodn˘ pokrm.

Se stoupajícím sortimentem potravin přibýva-
jí i alergie…

ZboÏí na trhu je opravdu v ‰iroké ‰kále v˘bûru
a u mal˘ch dûtí musíme dávat pozor na alergie. Jed-
nak se mÛÏe jednat o dûdiãné sklony a jednak musí-
me b˘t opatrní pfii podávání prvního ovoce, jako jsou
jahody, citrusy, kiwi. Také mofiské plody mohou

vytvofiit alergickou reakci, tfieba v kombinaci s raj-
sk˘mi jablíãky. A je‰tû bych chtûla zdÛraznit, Ïe
nejen mnohé sladkosti obsahují rÛzné chemické slo-
Ïení pfiísad, tedy pfiísad vût‰inou prodluÏujících
trvanlivost v˘robku, a i ty mohou zpÛsobovat alergie.
Ale to uÏ je zase jiná kapitola nemocí.

Je známo, že pitný režim u dětí je velmi důle-
žitý,  i tady zřejmě platí omezení cukru…

Na sladké nápoje bych dûti vÛbec nezvykala,
osvûdãené jsou minerálky bez bublin, dobrá voda
nebo korunní a ãaje. Pozor na ovocné ‰Èávy z hledis-
ka alergií, ty doporuãuji fiedit  a vÛbec dûtem nepfií-
slu‰í koly a sladké limonády. Také rajská ‰Èáva je pro
kojence nevhodná právû z hlediska moÏnosti alergic-
ké reakce. Pitn˘ reÏim rozhodnû ano, ale nikoliv aby
kojenec pil hodnû (tfieba litr) v noci. Dítû se v noci
napije a poloÏí, tekutiny se vracejí zpût a mÛÏe dojít
k ãastûj‰ím prÛdu‰kov˘m onemocnûním. Návykové
noãní pití mÛÏe zhor‰it nemocnost dítûte. Ale aby
bylo jasné: urãitû pít hodnû a pfieváÏnû pfies den. 

V našem státě je dětská lékařská péče na velmi
dobré úrovni, včetně očkování, které dětem zajistí
potřebné protilátky. Některá očkování jsou však
dobrovolná. Můžete našim čtenářkám očkování
trochu přiblížit?

Oãkování rozdûlujeme na povinné a dobrovolné.
První oãkování nastává v porodnici, tzv. kalmetizace
proti tuberkulóze (TBC),  zdravé dûti ji absolvují
v porodnici. Reakce na levém ramínku se nûkdy
objeví aÏ po ‰esti t˘dnech, ãasto se maminky vydûsí,
ale je to jen reakce proti tuberkulóze, která nûkdy
trvá déle. NeÏ reakce zmizí, nemÛÏe probûhnout dal-
‰í oãkování. Ale to hlídá dûtsk˘ lékafi.

První oãkování pediatrem se uskuteãní mezi  9-12
t˘dnem vûku kojence za pfiedpokladu, Ïe je dítû vpo-
fiádku, dosáhlo potfiebnou váhu a je zhojeno ramínko.
(Pozn. red.: jizvu po kalmetizaci si hlídají i TBC
poradny – pro ná‰ region sídlí poradna na Karlovû
námûstí). Oãkuje se tedy proti pûti infekãním nemo-
cem: zá‰krtu, tetanu, ãernému ka‰li, hemofilu, zánûtu
mozkov˘ch blan a Ïloutence typu B.  Pozdûji, vût‰inou
v bfieznu kvûtnu  se oãkuje obrna na lÏiãku, její termí-
ny jsou pfiedepsány hygieniky. Toto v‰echno jsou
oãkování do jednoho roku a pak nepravidelnû následu-
jí nûkterá pfieoãkování – opût v‰e pohlídá pediatr.

A co nový trend očkování, využívá se?
Máte na mysli tzv. Hexavakcinu, o níÏ se mamin-

ky dozvûdí uÏ v porodnici. Je v ní zahrnuto v‰ech ‰est
oãkování vãetnû obrny najednou v jedné injekci.
Maminky se nemusí bát pfiehnané reakce, jedná se
v‰ak o relativnû drahé oãkování. Maminka si ho hra-
dí sama, kupuje v lékárnû a cena se pohybuje v roz-
mezí 1600-1800 za jednu aplikaãní dávku. Dítû musí
postoupit tfii dávky, ãili celková cena se ztrojnásobí.
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V této kombinaci - Hexavakcinû - je novû upravena
oãkovací dávka proti ãernému ka‰li, zatímco v oãko-
vání ze zákona a hrazeno poji‰Èovnou se oãkují dvû
injekce do kaÏdé strany zadeãku. Ale i toto hrazené
oãkování je dûtmi pfieváÏnû sná‰eno dobfie.  Pokud se
maminka rozhodne pro oãkování ze zákona, je stejnû
kvalitní jako moderní trend Hexavakcinou. A pokud
by nastala u dítûte nûjaká vût‰í reakce, pak má
maminka moÏnost získat ‰etrnûj‰í oãkování ze záko-
na. ZáleÏí opravdu na mamince, jak se rozhodne.

Někteří rodiče odmítají očkování,  myslíte, že
je to rozumné?

V souãasné dobû, kdy je vût‰í migrace, tedy vût‰í
stûhování lidí, si myslím, Ïe oãkování je rozhodnû
vhodné. Zde bych pfiipomnûla opatrnost pfii cestová-
ní s velmi mal˘mi dûtmi. V nûkter˘ch zemích se stá-
le vyskytují nebezpeãné choroby. Tam, kde nejsou
tyto choroby prooãkovány, pak mÛÏe dojít  k epide-
mii. A tím, Ïe rodiãe nechtûjí a nenechají oãkovat
dítû, zcela jistû riskují jeho Ïivot.

Ještě následují další očkování, kdy?
V patnácti mûsících jsou pfiedepsána oãkování:

spalniãky, zardûnky a pfiíu‰nice,  v pûti letech pfieoã-
kování proti zá‰krtu, tetanu a ãernému ka‰li a ve ãtr-
nácti letech se oãkuje tetanus. To jsou v‰echna povin-
ná oãkování. V souãasné dobû se je‰tû dooãkovávají
dvanáctileté dûti na Ïloutenku typu B – ty, co nebyly
oãkovány v kojeneckém vûku. Je to proto, Ïe toto
oãkování zaãalo b˘t povinné teprve pfied pûti lety a je
potfieba dooãkovat celou populaci. V‰e si v‰ak hlídá
dûtsk˘ lékafi, nemusíte mít Ïádn˘ strach.

Dobrovolná očkování, která přicházejí v naší
republice v úvahu, jsou jaká?

Jedná se o klí‰Èovou encefalitidu. (Pozn. red.:
nemá  Ïádnou souvislost s lymeskou nemocí, klí‰Èo-
vou borreliózou – to je zcela jiné onemocnûní, na kte-
ré u nás není dostupné oãkování pro lidi.)  Doporuãu-
ji hlídat si kaÏdoroãnû mapu hygienick˘ch stanic
a v místech postiÏen˘ch velk˘m v˘skytem klí‰Èat
doporuãuji oãkovat. Je vhodné i pro dospûlé, ktefií
chodí ãastûji do pfiírody. I toto oãkování probíhá
v nûkolika fázích a následn˘mi pfieoãkováními. První
vakcínu je vhodné aplikovat  právû v tuto zimní dobu.

UÏiteãné oãkování je proti meningokokovému
onemocnûní. V souãasné dobû je na trhu celoÏivotní
vakcína proti typu C, stojí kolem 750 korun. Sice
meningokoku jsou tfii typy, ale typ C je nejrychleji
probíhající onemocnûní a nejnebezpeãnûj‰í. Riziko-
vou skupinou jsou nejvíce pfied‰kolní dûti a adoles-
centi, tedy mezi 15. a 20. rokem, ktefií se pohybují
v kolektivech, na diskotékách atd. Myslím si, Ïe se
toto oãkování vyplatí v kterémkoliv vûku. 

Dal‰í dobrovolné oãkování je moÏné proti Ïlou-
tence typu A.

Mluví se o očkování  proti rakovině děložního
čípku…

Pro pfií‰tí rok se je‰tû neplánuje, ale v budoucnu
se u dívek pravdûpodobnû uskuteãní  v patnácti
letech oãkování proti rakovinû dûloÏního ãípku
v rámci prevence. O podrobnostech budou rodiãe
urãitû informováni pediatrem.

Jak má maminka připravit dítě k lékaři?
Rozhodnû s klidem a snaÏit se vysvûtlovat, co se

bude u lékafie dít. Ale jedná se o velmi individuální
pfiístup. Nûkteré dûti jsou schopny dva dny pfied
oãkováním breãet a v ordinaci jsou nepfiíãetné, pak je
moÏná zbyteãné mluvit o oãkování a dítû stresovat.
Na druhé stranû jsou dûti, které berou jako zradu,
kdyÏ se jim o oãkování nefiekne. Ale jsou také dûti,
jimÏ vadí, Ïe se v ordinaci svlékají, mûfií  a váÏí. Ale
pokud jsou nenásilnû a tfieba formou hry informová-
ny o vy‰etfiení, pak neb˘vají komplikace v ordinaci. 

Vyjíždíte jako pohotovostní lékařka?
Samozfiejmû. A vidím jako klad, kdyÏ dítû znám,

vím napfiíklad o jeho alergiích ãi psychick˘ch reak-
cích na vy‰etfiení nebo na aplikovan˘ lék.

Nepodceňujme v žádném případě očkování. A to
i v případech, kdy vyjíždíte do ciziny. Vždy se spoj-
te s hygienickou stanicí, která vám upřesní a nabíd-
ne  vakcíny potřebné k vaší cestě do zahraniční.
Určí termíny očkování i přeočkování. A protože
některé vakcíny jsou živé látky, další potřebné očko-
vání můžete získat třeba až za 4-6 týdnů. Proto před
cestou, zvláště do některých exotických krajů, je
třeba a hlavně s předstihem zjistit co a jak.

Text a foto: Monika Kábová

Kontakt: www.neonatologie.cz/bartosova
Tel.: 261 911 805, mobil: 732 925 245
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K vánoãní pohodû vám popfiál kpt. Josef SchÛt
pfiedev‰ím hodnû zdraví,  bezpeãnost pfii jízdû a opa-
trnost pfii pouÏívání pyrotechniky. Je vidût, Ïe jste
jeho rady neodmítli. Nikdo neutrpûl váÏné zranûní pfii
manipulaci s pyrotechnikou, nikdo nebyl váÏnû zra-
nûn. 

Jeho nástupce,  kter˘ bude na‰e ãtenáfie provázet
Psársk˘m zpravodajem, nadpraporãík Zdenûk Chalu-
pa, nám potvrdil, Ïe k Ïádn˘m váÏn˘m dopravním
ani trestn˘m ãinnostem nedo‰lo.

Jak to tedy vypadalo se situací v na‰em regionu:

pí, jedná se pfiedev‰ím o odcizování vozidel, o vlou-
pání do rekreaãních chat a u novostaveb a domkÛ
dochází k odcizování majetku. S tím samozfiejmû sou-
visí jeho fiádné zabezpeãení, coÏ mnohdy není.

S odcizením vozidel zase souvisí vloupání do
vozidel.  Stále totiÏ platí zásada nic nenechávat
v autû. Lidé jsou s touto situací neustále seznamová-
ni, ale ve vozidlech nechávají celé nákupy. Pfiijedou
pozdû veãer, je jim zatûÏko náklad vyloÏit a ráno pfii-
jdou k vykradenému vozidlu.

V chatov˘ch koloniích je pak situace s vykrádá-
ním nepravidelná, pfies zimní období majitelé tolik
chaty nehlídají, ale faktem je, Ïe k vykradení chaty
mÛÏe dojít kdykoliv, tfieba na jafie, kdy jejich majite-
lé naváÏejí draÏ‰í vûci zpût do chat a zlodûjové opût
mají pfiíleÏitost. Ale zdÛrazÀuji, Ïe „náv‰tûvy“ v cha-
tách jsou opravdu nepravidelné.“

¤idiãi, pozor!
Mezi Jílov˘m a Psáry a dále mezi Dolními Jirãa-

ny a Jesenicí dávejte pozor na vozovkách. Dochází
k náledí a na silnici patfií jen dobfie vybavená vozid-
la. Zimní pneumatiky nejsou sice u osobních vozidel
u nás povinné, ale dobfií a zku‰ení  fiidiãi vûdí, Ïe zim-
ní pfiezutí je nutné a vozidlo  pfii kolizi reaguje roz-
hodnû lépe neÏ na letních „klouzaãkách“.
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POLICIE âR

OObbvvooddnníí  oodddděělleenníí,,  JJíílloovvéé

ll V prosinci byla v této lokalitě zadržena
skupina lidí zabývajících se krádežemi pře-
vážně měděných okapů.

ll V období od konce září došlo ke spáchání
zhruba 18 trestných činů a 5 přestupků.
Přestupky se rozumí porušování občanské-
ho soužití a občas nějaké odcizení drobné-
ho majetku, např. kola.

ll K předvánočním krádežím v prodejnách
a restauracích došlo ve třech případech.

ll V osmi případech došlo k drobnému ublí-
žení na zdraví, k šarvátkám.

ll Psáry,  Dolní Jirčany a přilehlé chatové
oblasti se na trestné činnosti podílejí v sou-
časné době  zhruba 6 %, což není mnoho.

ll Každé 3 minuty dojde na českých silnicích
k dopravní nehodě!

ll Každých 17 minut je při nehodě lehce zra-
něn člověk!

ll Každou 7.  hodinu zemře v důsledku neho-
dy 1 člověk!

Víte, že je v České republice ročně odcizeno 
ll 25 000 vozidel?
ll 6000 součástek vozidel?
ll 65 000 věcí z vozidel?

„Pokud porovnáme situaci s cel˘m na‰ím regio-
nem,“  fiíká nprap. Chalupa, „bylo zaevidováno pouze
23 událostí. Pro nûkteré ãtenáfie se to zdá dost, pro Po-

licii âR
není ten-
to stav
nejhor‰í.
Je vidût,
Ïe ãin-
nost po-
licie se
v tomto
reg ionu
zlep‰uje.
Ale trest-
ní ãin-
nost nás
stále trá-

K prevenci a dodrÏování bezpeãnosti silniãních
pravidel se vrátíme v pfií‰tím ãísle zpravodaje.

mk
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Ohlédnutí
Mikulá‰ské odpoledne se

3. prosince 2005 konalo pro

v‰echny dûti. âert s Mikulá-

‰em a andûlem rozdával

dáreãky úplnû v‰em. Nûkdo

ãerta pofiádnû zlobil a poÀou-

kal, jiní se báli a s pláãem se

ukr˘vali za dospûláky. I to

v‰ak patfií k pofiádné miku-

lá‰ské. Tuto akci spoleãnû

pofiádaly SK Rapid Psáry,

SHD Psáry a KDU-âSL Psá-

Pfied dvaaãtyfiiceti lety zvítûzila Helena
Vondráãková v soutûÏi Hledáme nové talen-
ty. Následovala âervená fieka a kolotoã zná-
m˘ch písní v podání Heleny Vondráãkové
se roztoãil. Tento mezník zmûnil Helenû
Vondráãkové cel˘ Ïivot.  Dne 9. 12. 2005
nav‰tívila tato zpûvaãka Kulturní sál v Jese-
nici, aby zazpívala v pfiedvánoãním ãase
své hity. Pozvání na tuto zajímavou akci
pfiijalo mnoho vzácn˘ch hostÛ, napfiíklad
apo‰tolsk˘ nuncius Diego Causero i kardi-
nál Vlk. Akci pofiádala s místními spolky
KDU-âSL s pfiesvûdãením, Ïe podobná set-
kání znám˘ch osobností pomáhají utváfiet
vztah k místu, kde Ïijeme a pracujeme.

Helena Vondráãková opût ukázala, co
umí.

Z hvězdičky
stálice

ry. Tato místní  tradice pfiilákala nejen dûti,

ale i dospûlé.
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2. díl: JAK v‰e funguje v zahraniãí? 
Zku‰enosti z Evropské unie

V minulém ãísle jste se poprvé seznámili
s nov˘m seriálem, kter˘ vám odpoví na ãasté
otázky. UÏ víte, proã tfiídíme odpady a co je to
recyklace. Tentokrát se dozvíte, jak tfiídûní
a recyklace odpadÛ funguje v Evropské unii. 

Ve vût‰inû zemí Evropské unie fungují tzv.
systémy využití odpadů z obalů, kter˘m se
také fiíká systémy Zeleného bodu (o znaãce
Zelen˘ bod jste se dozvûdûli minule). Princip
tûchto systémÛ je jednoduch˘: firmy (v˘robci,
plniãi, distributofii, dovozci) jsou zodpovûdné
za zpûtn˘ odbûr a vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Aby
se mohly tûchto povinností zhostit, zaloÏí
neziskovou obalovou spoleãnost, která poté
koordinuje aktivity spojené s recyklací a vyuÏi-

tím odpadÛ z obalÛ v dané zemi. Pfiitom spolu-
pracuje s partnery z tûchto oblastí: prÛmysl,
obce, odpadáfiské firmy a v neposlední fiadû
také vefiejnost. U nás pÛsobí autorizovaná oba-
lová spoleãnost EKO-KOM, a.s. (více informa-
cí najdete na www.ekokom.cz).

A jak se vlastně odpady v jednotlivých
zemích třídí?

Princip je v‰ude stejn˘, sbírají se vût‰inou
tfii materiály: sklo, plasty (nebo v‰echny obaly)
a papír. 
ll SKLO – systém sbûru doná‰kov˘ – tzn., Ïe

musíte odpady donést do kontejneru umístû-
ného na ulici poblíÏ va‰eho domu. V nûkte-
r˘ch zemích se sbírají dvû nebo tfii barvy skla.

ll PLASTY – vût‰inou také doná‰kou do kon-
tejnerÛ. V Nûmecku, Rakousku, Belgii

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
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a Lucembursku pouÏívají pytle a nádoby pro
kaÏdou domácnost – tomu se fiíká odvozn˘
systém. V nûkter˘ch zemích se sbírá tzv.
„lehká obalová frakce“ – napfi. v Nûmecku
mÛÏete do Ïlutého kontejneru vhodit kromû
plastÛ i plechovky a nápojové kartony (kra-
bice od dÏusÛ a mléãn˘ch v˘robkÛ).

ll PAPÍR A LEPENKA - ve vût‰inû zemí
doná‰kov˘ systém, nûkdy nádoba pro kaÏ-
dou domácnost. âasto se papírové obaly
sbírají spoleãnû s dal‰ími odpady z papíru
(ãasopisy a noviny). 

Informace o systémech tfiídûní a recyklace
odpadÛ v jednotliv˘ch zemích naleznete na
www.pro-e.org. Na této stránce jsou také „pro-
kliky“ na webové stránky v‰ech organizací
v Evropû. 

A teď trochu zajímavých čísel:
ll uÏ 18 zemí v Evropě provozuje systémy

vyuÏití odpadÛ z obalÛ a pouÏívá znaãku
ZELEN¯ BOD 

ll více neÏ 400 miliard obalÛ je oznaãeno

ZELEN¯M BODEM (a vy uÏ z minulého
dílu víte proã)

ll více neÏ 200 milionů obyvatel má moÏnost
tfiídit odpady v systémech vyuÏití odpadÛ
z obalÛ 
v roce 2002 bylo vyuÏito (recyklováno) 

ll více neÏ 12 milionů tun obalÛ 

A jak je na tom ČR ve srovnání se země-
mi v Evropě?

Jak vidíte v grafu na str. 24, jsme na 9. mís-
tû ze v‰ech 18 zemí, kde fungují systémy Zele-
ného bodu.

Tento seriál pro vás pfiipravuje autorizovaná
obalová spoleãnost EKO-KOM, a.s., která se sta-
rá o recyklaci a vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Tato spo-
leãnost jiÏ od roku 1997 provozuje ‰kolní pro-
gram, jehoÏ patronem je Tonda Obal – odborník
na tfiídûní a recyklaci odpadÛ. MÛÏete mu zasílat
otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo nav-
‰tívit jeho web www.tondaobal.cz (web je urãen
dûtem, ale moÏná tam také najdete zajímavé
informace)

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

INZERCE

PROBLEMATIKA ODPADÒ
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Kam za kulturou 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
specializované na zlato v Čechách
Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 16, tel. 241 950 791, fax
241 950 877, e-mail: regmuz@cbox.cz, http://www.muze-
umjilove.cz
Otevfieno: dennû mimo pondûlí (pokud není svátkem) leden-
kvûten 9-12 a 13-16 h, ãerven-srpen 9-17 h, záfií-prosinec 9-12
a 13-16 h. Vstupné: základní 30 Kã, sníÏené 15 Kã, rodinné 70
Kã.
Stálé expozice:
Historie těžby a zpracování zlata v ČR
Z historie regionu
Tramping a turistika v jižním okolí Prahy (vzhledem
k rekonstrukci je tato stálá expozice uzavfiena)
ŠTOLA sv. JOSEFA: listopad-bfiezen: pouze pro skupiny nad
5 osob pouze na tel. objednávku 241 950 791
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás budeme informovat o společenském dění v Psá-
rech a v Dolních Jirčanech. Dozvíte se, co nového se událo a kdo oslavil svá životní jubilea.
Chcete-li, aby byla redakce přítomna u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme. 

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii
Počátkem nového roku přejeme těmto jubilantům:

LLeeddeenn
� MMaarriiee  HHrruušškkoovváá oslaví sedmdesáté narozeniny.
� AAnnnnaa  RRaakkoovváá počátkem ledna oslaví pětaosmdesátiny.

ÚÚnnoorr
� MMaarriiee  PPlleettiicchhoovváá  oslaví pětaosmdesáté narozeniny.

� JJiiřřiinnaa  LLííbbaalloovváá  oslaví pětasedmdesátiny.
� MMaarriiee  KKřříížžoovváá  oslaví pětaosmdesáté narozeniny.
� MMiirroossllaavv  HHrruubbýý  oslaví pětasedmdesáté narozeniny.

BBřřeezzeenn
� RRůůžžeennaa  ŠŠvveeccoovváá  oslaví  sedmdesáté narozeniny.
� JJaarrmmiillaa  DDvvoořřááččkkoovváá  oslaví pětasedmdesáté narozeniny.
� HHaannuušš  NNeekkoollnnýý  oslaví sedmdesáté narozeniny.

Také tentokráte mají všichni oslavenci krásná staročeská jména. Do dalších let vám
přejeme mnoho elánu, shovívavosti pro nás mladší i mnoho lásky v kruhu vašich
nejbližších. A nezapomeňte, že humor je kořením života!                                

Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová
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…A NùCO PRO ZÁBAVU

Dětem 
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás. ¤e‰e-

ní najdete na str. 31. Pokud nûkdo z vás pí‰e ver-
‰e ãi krátké povídky a máte-li zájem o jejich oti‰-
tûní v tomto ãasopisu, neváhejte a kontaktujte
mû. ( Mgr. Monika Kábová, mobil 606 310 655,
tel. 281 862 468, mfkaba@post.cz). Rádi je uve-
fiejníme.

Pro všechny máme hádanky, to abyste si
museli (všichni) namáhat své hlavinky. Tak
jdeme na to!

Hádejte!

1. Ti men‰í mají úkol. Nakreslete co nejvíce
vûcí, které zaãínají písmenem va‰eho pfiíjmení.
Nûkdo tedy bude malovat od písmene C, jin˘ tfie-
ba od písmene ¤. V nûkter˘ch pfiípadech to bude
obtíÏné.

2. Lev seÏere ovci za dvû hodiny, vlk za tfii
hodiny, pes za ‰est hodin. Za jakou dobu by ji
seÏrali spoleãnû?

3. Na pánvi se opékají topinky. Opeãení kaÏ-
dé strany trvá 30 sekund. Na pánev se vejdou
souãasnû dvû topinky. Za jakou nejkrat‰í dobu
lze opéci tfii topinky?

4. Odsouzenec k smrti Ïádal krále o milost.
Král odpovûdûl, Ïe o milosti rozhodne los.
Odsouzenec dostane sáãek s dvûma kuliãkami,
bílou a ãernou. Vytáhne-li bílou, bude voln˘,
vytáhne-li ãernou, bude popraven. Îaláfiník v‰ak
vûzni prozradil, Ïe se ho král chystá podvést,
v sáãku budou obû kuliãky ãerné. Pfiesto v‰ak
odsouzenec dosáhl toho, Ïe byl omilostnûn. Jak to
provedl?

5. Sudoku je zajímav˘ hlavolam, kter˘ se
z Japonska roz‰ífiil do celého svûta. Nepotfiebuje-
te znát slova, staãí jen trochu trpûlivosti. DoplÀ-
te tabulku tak, aby kaÏd˘ fiádek a kaÏd˘ sloupec
i kaÏdé pole o 4 políãkách obsahovaly v‰echna
ãísla od 1 do 4. Îádné ãíslo se nesmí vyskytovat
dvakrát v jedné stranû. Nûkterá ãísla jsme vám
uÏ napovûdûli.

Pro pokročilé
věkem

Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho
vylu‰tûní najdete v pfií‰tím ãísle ãasopisu. Je zima,
tak hurá za sportem!

Zimní sportování
Nováãkovi, HaÀkovi, Berná‰kovi a ·ulcovi (kaÏ-

dá rodina mûla jedno dítû) jezdí obãas v zimû na hory.
S tfiíletou Eviãkou stavûli snûhuláka, 14let˘ Nováã-
kÛv syn se pokou‰el o slalom, 9let˘ Honzík ovládal
uÏ docela dobfie sjezd. Karlíãek ·ulc je pûtilet˘. Mezi
dûtmi je i Mirek. HaÀkovi nemají dceru. Kdo sáÀko-
val? Uveìte celá jména dûtí, jejich vûk a sportovní
odvûtví.

Řešení logického problému z minulého prosin-
cového čísla – Š K O L A

Řešení:
Petr Ha‰ek – obchodní akademie,   3
Jan Jánsk˘ – gymnázium,  2
EvÏen Klásek – konzervatofi, 1
Sa‰a Tomíãek – stavební prÛmyslovka, 4

3

1 3

4 2

4

V˘stavy

REGIONÁLNÍ MUZEUM 

V JÍLOVÉM U PRAHY

Vás zve na v˘stavu

vy‰ívan˘ch obrázkÛ 

a jin˘ch textilních vûciãek na‰ich babiãek 

z depozitáfie Jílovského muzea

21. 1. - 1. 5. 2006
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CCAATT
ZZEEMMNNÍÍ AA VVÝÝKKOOPPOOVVÉÉ PPRRÁÁCCEE SSTTRROOJJEEMM JJCCBB  33CCXX

JIŘÍ ALFERY

Hlavní 19, Dolní Jirčany, 252 44 PSÁRY
tel.: 605 500 281

Dopis od Míši
„Dobr˘ den. Byla bych moc ráda, kdybyste do ãasopisu Psársk˘ zpravodaj otiskli tuto moji povídku,“ začí-

ná prosba Michaely ze Psár, která přišla loňského roku mailovou poštou.

Domeãek aneb Nebezpeãná hra
Jmenuji se Mí‰a a ráda bych vám vyprávûla svÛj pfiíbûh, kter˘ se opravdu stal.
Jednou, kdyÏ jsme se sestrou zrovna nemûly co dûlat, rozhodly jsme si postavit „domeãek“ u velkého stro-

mu, kter˘ roste na rozmezí potoka a pole. KdyÏ jsme pfii‰ly na místo a rozhlédly se, zjistily jsme, Ïe strom i jeho
blízké okolí jsou docela v zanefiádûném stavu. OkamÏitû jsme se pustily do práce. Staré zrezlé pletivo, které se
tu ledabyle válelo, jsme vyprostily z náruãí kopfiiv a posunuly na místo, kde by nám v dal‰í v˘stavbû nemûlo
vadit. BohuÏel se mi podafiilo se o to pletivo fiíznout do ruky. Aby toho nebylo málo, z rány mi zaãala téct krev,
a tak jsem si ruku omyla v potoce. Hned potom jsme zaãaly sbírat pohozené a rozbité hrníãky, abychom si je
mohly poskládat do „kuchynû“. Nastal veãer. Zaãínalo se stmívat, a tak jsme v˘stavbu odloÏily na dal‰í den.
Ráno, kdyÏ jsme se probudily, ‰ly jsme hned do domeãku. Nikdy by nás nenapadlo, Ïe mÛÏeme v poli potkat hla-
dového psa, kter˘ tu obãas slídí. Jak jsme ho zahlídly, daly jsme se na úprk. AÏ doma jsem si uvûdomila, kolik
chyb jsme za tyto dva dny udûlaly:

První byla hned na zaãátku – hrát si u potoka je velmi nebezpeãné! Mohly jsme do nûj spadnout. Byly jsme
velmi neopatrné.

Dal‰í byla, kdyÏ jsme pfiemísÈovaly staré zrezivûlé pletivo, o které jsem se fiízla a je‰tû k tomu jsem si umyla
ránu ve vodû, o které jsem nevûdûla, Ïe je ãistá.

Jistû v‰ichni víte, Ïe odpadky se nesbírají! To se pfiece nedûlá. Staré hrníãky vypadaly tak hezky, ale sbírat
jsme je nemûly. Mohly jsme se o rozbité ãásti fiíznout.

UÏ vÛbec jsme nemûly chodit na pole, kde bûhá neznám˘ pes. I kdyÏ jen obãas. Nikdy nevíme, kdy pfiibûhne
a rozhodnû je rychlej‰í neÏ my.

Dávejte si pozor, co dûláte. 
S pozdravem Michaela G., Psáry

Milá Mí‰o, dûkuji za dopis.
Jako malá jsem také stavûla domeãky a po smeti‰tích sbírala kde co, aniÏ to rodiãe vûdûli. I tato tajemství,

byÈ nesprávná, mûla svá kouzla a s pfiib˘vajícím vûkem na nû bude‰ vzpomínat. Ale to fiíznutí by opravdu chtû-
lo dÛkladné dezinfekãní o‰etfiení!

A hladov˘ pes? Pfiedev‰ím nezodpovûdn˘ majitel, kter˘ psa zfiejmû vyhnal,  si mûl uvûdomit následky. CoÏ
ale neudûlá. Mít pejska je hezká vûc, ale chce to plno péãe. A starosti i finanãní ãástky vloÏené do pejska mno-
ho majitelÛ pfiestane bavit a pak ãtyfinozí „pfiátelé“, ktefií tu byli dávno pfied lidmi, jsou v tom nejlep‰ím pfiípadû
vyhozeni na ulici. Psí útulky by mohly vyprávût celé historie, jak je s nûkter˘mi hafany nakládáno. Nedivme se
potom, Ïe se chovají zle k dospûl˘ch. V tvém pfiípadû asi pes zl˘ nebyl, rozhodnû by vás dohonil, je opravdu
rychlej‰í. Ale urãitû sama ví‰, Ïe za chování psa nese zodpovûdnost majitel. 

Michaelo, pi‰ dál! Monika Kábová
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âlenové ODS Psáry-Dolní Jirãany oznamují, Ïe v obci byla nedávno zaloÏena
základní organizace ODS a aktivizuje svoji ãinnost. Zájemci, ktefií uvaÏují
o vstupu do ODS a chtûli by se podílet na vefiejném Ïivotû v obci a jejím zvele-
bování, zveme na schÛzi, která se bude konat 16. bfiezna 2006 v zasedací míst-
nosti OÚ  od 19.00 hod.

BliÏ‰í informace o ODS (stanovy, program, podmínky ãlenství, aktuální témata)
naleznete na www.ods.cz, anebo si je mÛÏete opatfiit v kanceláfii organizace
Praha-západ www.odspz.cz

Na setkání se tû‰í

MS Psáry-Dolní Jirãany

AUTOOPRAVNA

Zdeněk Hiršl

• mechanické opravy

• výměny olejů

• nástřik podvozku

• seřízení světel

• zajištění STK

Dolní Jirčany
Javorová 112
tel.:  606 504 929
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VÒNù KO¤ENÍ

S t a fi í
¤ e k o v é
bobkov˘
list pova-
Ïovali za
r o s t l i n u
b o h a
Apollóna.
Ten b˘val
v y o b r a -
z o v á n
jako stat-

n˘ krásn˘ mladík s vlnit˘mi vlasy, které byly
ovinuty právû vavfiínov˘m vûncem. Proto se
toto kofiení tû‰ilo velké úctû. Báje praví, Ïe
Apollónovi, bohu Slunce, se zalíbila krásná
nymfa Dafné, která byla promûnûna ve vavfiíno-
v˘ strom.

Podle fiecké povûsti Apolló pfiemohl draka,
pak se vykoupal v údolí fieky Tempe a s vavfiíno-
vou vûtviãkou v ruce vtáhl do Delf. Tam prosla-
vená delfská vû‰tkynû P˘thia sedûla na tfiínoÏce
ovûnãené vavfiínem, Ïv˘kala tuhé vavfiínové lis-
ty a pfiitom vû‰tila. 

Pfiiná‰í symboliku i úctu
Od starovûku je bobek rostlinou dekorativní

i symbolickou, vavfiínové vûnce byly znakem
slávy a vítûzství, vûtviãky vavfiínu nosili proroci
vstupující do mûsta, byli jimi zdobeni umûlci
a básníci, stejnû jako vítûzní vojevÛdci ¤ekÛ
i ¤ímanÛ. Nikdy nesmûl vavfiín chybût pfii tri-
umfálním prÛvodu vítûzÛ, zdobili se jím také
vítûzové pythijsk˘ch, pozdûji olympijsk˘ch her,
tedy sportovci.

Je‰tû ve stfiedovûku dostávali mladí doktofii
pfii sloÏení úspû‰n˘ch zkou‰ek vûnce z plodn˘ch
vûtviãek vavfiínu. „Bacca laureati“ byli novope-
ãení absolventi vysoké ‰koly a z tohoto pojme-
nování se ãasem a zkomolením pravdûpodobnû
zrodilo ãeské pojmenování „bakaláfi“. Vavfiíno-

vé háje naz˘vali ¤ímané „lauretum“ nebo „lore-
tum“ a také tento název se pozdûji pfienesl do
jin˘ch zemí.

PfiestoÏe i dnes patfií vavfiín mezi symbol slá-
vy, krásy i moci, v podobû kofiení pfiichází do
kaÏdé kuchynû.

Co tedy s ním?
Dnes módní pûstování kbelíkov˘ch forem

bobkového listu pfiiná‰í radost nejen kuchafikám.
V pfiírodû roste ve Stfiedomofií, Íránu, S˘rii, ¤ec-
ku, ·panûlsku, Portugalsku, ale i na Krymu ãi
v Gruzii. Nejménû dvouleté listy se ruãnû sklíze-
jí a su‰í zvolna ve stínu. K nám se dováÏí bob-
kov˘ list z Albánie, ¤ecka a z b˘valé Jugoslávie,
obãas mÛÏeme zakoupit i nesu‰enou vûtviãku.
Nejvíce pouÏívan˘ je svou aromatickou a naho-
fiklou chutí znám˘ su‰en˘ „bobkáã“. Obsahuje
silice, glykosidy a hofiãiny, které podporují trá-
vení a chuÈ k jídlu. Lze ho pfiidat do polévek,
omáãek, ke konzervaci a nakládání masa, k aro-
matizaci okurek, hub, octa. Je nezbytn˘ pfii úpra-
vû zvûfiiny, pfii roÏnûní i grilování. Ve Francii
napfiíklad tvofií bobkov˘ list souãást kofiení do
polévek, nazvaného „bouquet garni“ (bobkov˘
list, petrÏelka, ãesnek, tymián aj.). 

Z tmav˘ch ãervenomodr˘ch bobulí (bobkÛ -
plody) obsahujících olejnaté semeno se lisuje
vavfiínov˘ olej pouÏívan˘ v lékafiství, zejména
pfii v˘robû hojiv˘ch mastí.

Rusové uvádûjí podstatné sníÏení cukru
v krvi i moãi diabetikÛ po poÏití odvaru z listÛ
vavfiínu. (Do necelého litru vody se rozemnou
dva sáãky su‰eného „bobkáãe“ a nechají ustát do
druhého dne. Potom se vafií na mírném ohni pfii
dolévání hladiny vody a obãasném zamíchání
40 minut. Obsah se scedí do lahve a uÏívá se
polévková lÏíce tfiikrát dennû pfied jídlem. Skla-
dovat v ledniãce! Toto mnoÏství vystaãí na 10
dní. Neberte tento  návod jako samoléãení diabe-
tu!!! A poraìte se s lékafiem!!!)

30 PSÁRSK¯
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Bobkový list
Vavfiín obecn˘, bobek, bobkáã, to v‰echno se

ukr˘vá pod názvem rostliny, kterou jako známé
kofiení najdeme snad v kaÏdé domácnosti.
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Odpovědi:

2. 1 hodinu

3. 90 sekund

4. Odsouzenec vytáhl kuliãku a hned ji spolkl, aniÏ by ji

nûkomu ukázal. Král, nechtûl-li pfiiznat svÛj podvod, musel

odsouzence omilostnit. V sáãku totiÏ zÛstala ãerná kuliãka.

5.          3    1    4    2

2    4    1    3

4    2    3    1

1    3    2    4

INZERCE

V·E PRO VA·E ZVÍ¤ÁTKA
nakupujte v PSÁRECH 136, ZUZANA BUDÁâOVÁ, 150 m pod továrnou HIT, naproti potravinám
� MASO, konzervy, pochoutky, vitaminy pro psy a koãky
� Suché krmení – granule ãeské i zahraniãní
� Zrní pro ptáky a hlodavce
� Chovatelské potfieby: vodítka, náhubky, klece, pelí‰ky, hraãky, antiparazitní kosmetika aj.

PARKOVI·Tù pro zákazníky
Otevfieno: út–pá 1000–1800 TELEFON: 241 940 725

so       800–1200 241 940 730
KDYKOLIV – jsme-li doma PORADÍME – POSLOUÎÍME

EUKANUBA
PURINA PRO PLANE
K 9, NUTRAM
BOSCH
a co nemáme – objednáme

A ‰petka zábavy nakonec. Slavn˘ Mattioli se
domníval Ïe: „listí bobkové poÏívané v nápoji
‰kodí Ïaludku, pfiivádí nechutenství a dávení,“
ale naopak „prá‰kovan˘ bobek smíchan˘
s medem a sladk˘m vínem v podobû fiídkého
lektvaru pomáhá pfii souchotinách, krátkém
a tûÏkém dechu a proti v‰elik˘m ‰lemÛm padají-
cím na prsa.“ Dále uvádí: „pfii bolení v u‰ích
a nedosl˘chavosti vytlaã si z ãerstv˘ch bobkÛ
‰Èávu, pfiidej k ní starého vína a rÛÏového oleje
a vkapávej si tuto smûs do u‰í a pomÛÏe.“ Ani
tento MattiolÛv „zázrak“ prosím nezkou‰ejte, je
mínûn pro pobavení ãtenáfiÛ.

Text a foto: mk

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, ploto-
vé 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
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Pfiejeme v‰em .................... (tajenka)!
Tajenka kfiíÏovky zní: hodnû ‰tûstí v roce 2006

VZHLED ·TùP SPOJKA ZÁNIK ANO
(RUSKY)

RYBONU-
KLEOVÁ

KYSELINA

EVROPSKÁ
¤EKA

ZÁJMENO
OSOBNÍ

MPZ
MAëARSKA

P¤ÍTEL
âLOVùKA

ZN.
PIVA

INICIÁLY SPIS.
PAVLOVSKÉ
DU·EVNÍ
OT¤ES

OZNAâENÍ
MOUKY

POVù¤ENÍ
1. âÁST
TAJENKY

MPZ.
·PANùLSKA

MO¤SK¯
PTÁK

P¤ÍRODNÍ
ÚKAZ

PLO·NÁ
MÍRA

CHEM.ZN.
ARSENU

ANTOU·EK
2. âÁST
TAJENKY

LESNÍ
POZEMEK

SMùNEâN¯
RUâITEL

P¤EDLOÎKA
VÒNù

CHEM.ZN.
BORU

MPZ
NùMECKA
FORMÁT
PAPÍRU

ZKRATKA
STÁT.PODNIKU

âASOV¯
ÚSEK

KONâETINA
INICIÁLY

PREZ.
MASARYKA

TRUDO-
VITOST

MUÎSKÉ
JMÉNO

ZAâÁTEK
ABECEDY

ÎENSKÉ
JMÉNO

P¤EDLOÎKA

SPZ
GUATEMALY
ZKR.SPORT.
SDRUÎENÍ

CHEM.ZN.
KYSLÍKU

P¤EDLOÎKA

SLOVENSKY
KA·E

SPZ
SEMIL

P¤EDLOÎKA

DOVEDNOST

âÍSLOVKA

REGISTR.
TUNA

SYMETRÁLA

ZKRATKA
KUS

SPOJKA

ARABSKY
XX

SPZ KLADNA

SPOJKA
CHEM.ZN.

YTTRIA

UZDY
NÁSTROJE

ÎENCE

P¤EDLOÎKA

V¯ROBCE
PEâIVA

P¤EDLOÎKA
âÁSTICE
LOKETNÍ

KOST

ZVRAT
SILN¯

PROVAZ

CHEM.ZN.
FOSFORU

PÍSM.¤ECKÉ
ABECEDY

ZÁMEZÍ
SOLMIZAâNÍ

SLABIKA
OSLOVEN¯

MUÎ

PÒL
TUCTU
MÓDNÍ

ZÁPOR
âESK¯
HEREC

NÁRODNÍ
STROM
SPOJKA

SPOJKA
DVOJ-

HLÁSKA

ZNAMENÍ
ZVùROKRUHU

OTÁZKA
1. PÁDU

STAROâES.
ZÁJMENO

INZERCE
CHEM.ZN.

SÍRY

SPOJKA

P¤EDLOÎ.

(ONI) SE
DIVÍ

âESK¯
HRAD
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