
SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
pfied rokem jsme

psali o ruãiãce blíÏí-
cí se ke dvanáctce
a uÏ je to tady zase!
Vánoãní období plné
shonu a dokonãová-
ní sladkostí, to pro-
to, aby v‰eho bylo
hojnû. Ale není toho

pfiece jenom moc? V poslední dobû se Vánoce
stávají doslova honem na nejvût‰í pfiekvapení,
na nejvût‰ího kapra, nejvût‰í mnoÏství jídla, na
nej…

Co to zkusit trochu jinak? Tfieba místo cuk-
roví zvolit ovoce máãené v kvalitní hofiké ãoko-
ládû? Já vím, ono uÏ je stejnû pozdû, a pak –
tradice nûkolika druhÛ cukroví je pfiece jasnû
dána.

Ale abychom se dostali k na‰emu ãasopisu,
kter˘ vám i pfií‰tí rok bude pfiiná‰et nejen co se
v obci dûje, ale opût uvefiejníme nûkolik repor-
táÏí s místními starousedlíky, ãi novû pfiistûho-
van˘mi.

V dne‰ním ãísle  vás seznámíme, jak je to
s dálnicí a silniãním okruhem, pfiipomeneme, Ïe
na ·tûdfiíku je pás zelenû, Ïe v obci probíhá
architektonická soutûÏ, ale pfieãtete si i repor-
táÏ s obãanem z Dolních Jirãan, kter˘ se uÏ
nûkolik let vûnuje, a to velmi úspû‰nû,  kovov˘-
robû. Je známo, Ïe v âesku vymírají fiemeslníci,
a tak zlat˘ch ãesk˘ch ruãiãek, kter˘ma se âe‰i
ãasto py‰ní, ub˘vá. A ti lep‰í odcházejí do cizi-

ny. O tomto problému se hovofií stále, tak uvidí-
me, jak se s ním zástupci státu poperou.

Dne 10. listopadu jsme vítali  obãánky, cel-
kem bylo pozváno 18 dûtí.  Paní Ivanû ·imkové,
která má pravidelnû tyto akce dobrovolnû na
starosti, vydatnû pomáhaly ãlenky Sboru pro
obãanské záleÏitosti, ale i paní Kramosilová.
Není to jen tak: Musí se pfiipravit dáreãky
a kytiãky a hlavnû kronikáfika Martina ·merglo-
vá maluje do „Kroniky vítání obãánkÛ“ úÏasné
obrázky s dûtskou tematikou. Její tatínek Josef
Bach tentokráte fotografoval, a tak jste si moh-
li na druhé stranû obálky uÏ v‰imnout mal˘ch
psársk˘ch obãánkÛ, tedy tûch nejmen‰ích.

Mimina za obec pfiivítal Mgr. Jan Vrba.
A koho vítal tentokrát? Zdenka, Jaroslava,
Karolínu, dvakrát Kry‰tofa, Emu, dvakrát
Jana,  Katefiinu, Luká‰e, Hanu, Adélu, Agátu,
Krist˘nu, Eli‰ku, Leu. TakÏe dûvãata mûla pfie-
vahu.  Na varhany doprovázela dvû zpívající
holãiãky, tedy spí‰e sleãny,  Markéta MatûjÛ.

A ze strany vítan˘ch? Jak jinak: kromû rodi-
ãÛ i hojná úãast babiãek a dûdeãkÛ. 

AÏ u vás na ·tûdr˘ den  zazvoní zvoneãek,
zavoní cukroví,  purpura i franti‰ek, vzpomeÀte
si na své blízké i na  ty, co nejsou uÏ mezi námi.
A nemraãte se na svût a mûjte se  v‰ichni moc
a moc  rádi! Pfiedsevzetí si moc nedávejte, vût-
‰inou se stejnû nedodrÏí, ale snaÏte se, aby ten
dal‰í nov˘ rok byl pfiíjemn˘ pro vás i va‰e oko-
lí.

Monika Kábová
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Víte, Ïe… Zelené Vánoce – bílé Velikonoce
KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í.
Na Silvestra-li vûtry a ráno slunce svítí, 
nelze nám dobrého vína se nadíti.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 4-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 22. 8. 2007 v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 66/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
Ïivotního prostfiedí Stfiedoãeského kraje ve
v˘‰i 5 000 000 Kã na akci „ Kanalizace–Psá-
ry, Dolní Jirãany“ mezi obcí Psáry a Stfiedo-
ãesk˘m krajem. 
lI. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 67/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní dodatku ã. 3 smlouvy o dílo mezi obcí
Psáry a Stfiedoãeskou údrÏbou komunikací,
s.r.o. Pfiedmûtem dodatku je úprava rozsahu,
ceny a termínu dokonãení díla – „InÏen˘rské
sítû 4. a 5. etapa – Psáry, Dolní Jirãany“.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

USNESENÍ ã. 68/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Annou DaÀkovou (kupující). Pfied-
mûtem smlouvy je prodej  pozemku parc.
ã. st. 222, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem
24 800 Kã.
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (pro-
dávající) a Ing. Lenkou Rostovou (kupující).
Pfiedmûtem smlouvy je prodej  dílu „a“
pozemku parc. ã. 1079/13  o v˘mûfie 51 m2

k. ú. Psáry za cenu celkem 61 200 Kã.
III. Schvaluje

znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a Ing. Michalem Stiebalem (kupující).
Pfiedmûtem smlouvy je prodej  pozemku
parc. ã.141/198  o v˘mûfie 51 m2, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za cenu celkem 110 400 Kã.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
kupních smluv.

USNESENÍ ã. 69/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení
l. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Milanem Schejbalem. Pfiedmûtem smlouvy
je smûna pozemku parc. ã. 343/105 ve
vlastnictví obce za pozemky parc. ã. PK
47/1, 107/2 a 107/3, v‰e v k. ú. Dolní Jir-
ãany.
II. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Hanou Krejzovou, Franti‰kem Hru‰kou,
Janou Li‰kovou, Radkou Fleissigovou a Tere-
zou Hru‰kovou. Pfiedmûtem smlouvy je smû-
na pozemkÛ parc. ã. 141/185 a 141/186
ve vlastnictví obce za pozemky parc. ã.
135/4 a 135/5, v‰e v k. ú. Dolní Jirãany.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smûnn˘ch smluv.

USNESENÍ ã. 70/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ zámûr prodeje pozemku parc. ã. st. 168
o v˘mûfie  31 m2, k. ú. Dolní Jirãany.
2/ zámûr prodeje pozemku parc. ã. 141/200
o v˘mûfie 114 m2, k. ú. Dolní Jirãany.
II. Schvaluje
zámûr smûny pozemkÛ parc. ã. 161/87
o v˘mûfie 81 m2, 161/88 o v˘mûfie 12 m2,
161/89 o v˘mûfie 69 m2, 161/90 o v˘mûfie
70 m2, 161/91 o v˘mûfie 117 m2 k. ú. Psá-
ry, za pozemek parc. ã. 161/86 o v˘mûfie
67 m2, k. ú. Psáry.
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 71/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
názvy nov˘ch ulic v lokalitû Skalka – ulice
Polní, V Domkách, U Statku, Lomená, Úzká.

USNESENÍ ã. 72/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. 343/83, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏ-
by a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné
bfiemeno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
lI. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. 343/3, k. ú. Dolní
Jirãany, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏby
a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné bfie-
meno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívá-
ní ãásti pozemku parc. ã. PK 1100/1, k. ú.
Psáry, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏby
a oprav vedení kabelÛ NN a VN. Vûcné bfie-
meno se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
IV. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
vstupu mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ
Distribuce, a.s. Pfiedmûtem smlouvy je strpû-
ní, umístûní, zfiízení a provozování zafiízení
„Psáry, Dolní Jirãany – kNN – parc.
ã. 129/2“ na pozemcích parc. ã. 1284/
a 128/8, k. ú. Dolní Jirãany. Vûcné bfiemeno
se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 73/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení
vûcného bfiemene mezi obcí Psáry (oprávnû-
n˘) a âeskou republikou - Úfiadem pro zastu-
pování státu ve vûcech  majetkov˘ch (povin-
n˘). Pfiedmûtem smlouvy je oprávnûní zfiídit,
provozovat, udrÏovat a opravovat sítû tech-
nického vybavení (vodovod, spla‰ková
a de‰Èová kanalizace vã. pfiípojek) na pozem-
ku parc. ã. 343/73, k. ú. Dolní Jirãany.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o smlouvû budoucí o zfiízení vûcné-
ho bfiemene.
III. Ru‰í
usnesení ã. 29/2-2007 ze dne 11. 4. 2007.

USNESENÍ ã. 74/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
pofiízení zmûny ã. 4 územního plánu sídel-
ních útvarÛ (ÚPnSÚ) Psáry a Dolní Jirãany,
o kterém rozhodlo zastupitelstvo z vlastního
podnûtu podle § 44 písm. a) zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní
zákona ã. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební
zákon“);
II. Souhlasí
se zafiazením „PoÏadavkÛ na zmûnu platné-
ho ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãany“ dle pfiílohy
tohoto usnesení do návrhu zadání zmûny
ã. 4.
III. Povûfiuje
Radu obce a zástupce stavební a územnû
plánovací komise (Ing. ·imeãek a JUDr. Pod-
laha) k tomu, aby spolupracovali s pofiizova-
telem zmûny ã. 4 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirãa-
ny jako „urãen˘ zastupitel“ ve smyslu
stavebního zákona.

USNESENÍ ã. 75/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
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ZE ZASTUPITELSTVA
l. Schvaluje
uzavfiení smlouvy o dílo mezi obcí Psáry
a spoleãností EKO-EKO, s.r.o. Pfiedmûtem
smlouvy je zpracování projektové dokumen-
tace na roz‰ífiení âOV Psáry za cenu celkem
546 210 Kã s DPH, z toho 39 000 Kã za
zpracování technické pomoci-studie,
296 000 Kã za zpracování projektové doku-
mentace v rozsahu pro územní rozhodnutí,
124 000 Kã za zaji‰tûní inÏen˘rské ãinnosti
pro vydání územního rozhodnutí. Pfied uza-
vfiením této smlouvy bude projednáno zkrá-
cení termínÛ plnûní.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o dílo.

USNESENÍ ã. 76/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní dodatku ã. 5 smlouvy o provozu âOV,
kanalizace, úpravny vody, vodojemu, vodo-
vodu a âS mezi obcí Psáry a Vodohospodáfi-
skou spoleãností Bene‰ov, s.r.o. Pfiedmûtem
dodatku je závazek provozovatele uhradit
obci nájemné 250 000 Kã za pronajatou
infrastrukturu. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

USNESENÍ ã. 77/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
metodiku pro zadávání vefiejn˘ch zakázek
podle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch
zakázkách vypracovanou finanãním v˘bo-
rem obce.
II. Bere  na  vûdomí
zápisy z kontrol hospodafiení obce Psáry
a Základní a Matefiské ‰koly Psáry provede-
n˘ch finanãním v˘borem za 1. ãtvrtletí 2007.
Pfiipomínky k zápisu ze strany obce Psáry
a opatfiení k nápravû nedostatkÛ budou pro-
jednány v prÛbûhu následné kontroly za 2.

ãtvrtletí 2007. Ze strany Z· a M· Psáry
k zápisu Ïádné pfiipomínky nejsou.

USNESENÍ ã. 78/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
3. rozpoãtové opatfiení obce Psáry za rok
2007.

USNESENÍ ã. 79/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
se sídlem vznikajícího „Rodinného centra
Dolní Jirãany“ v ul. Spojovací 600, Psáry-
Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 80/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní Smlouvy o spolupráci ã. 2 mezi obcí
Psáry a Aulistav, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je
pfiíspûvek obci na rozvoj infrastruktury ve
v˘‰i celkem 3 549 600 Kã – v˘stavba lI. a III.
etapy rodinn˘ch domÛ v lokalitû Skalka. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy o spolupráci.

USNESENÍ ã. 81/4-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlenka zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

„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.“
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 5-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 10. 10.  2007  v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 82/5-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Bere  na  vûdomí
Informaci hodnotící komise z posouzení
nabídek podan˘ch v rámci zadávacího fiíze-
ní na vefiejnou zakázku „Rekonstrukce
a nástavba matefiské ‰koly Psáry“, zadáva-
nou podle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiej-
n˘ch zakázkách (dále jen “zákon”), ve zjed-
nodu‰eném podlimitním fiízení zahájeném
odesláním v˘zvy k podání nabídky dne 11.
9. 2007, uvedenou v protokolu ã.1 z jednání
komise, která uvádí, Ïe komise pfii posouze-
ní nabídek identifikovala v návrzích smluv
uveden˘ch v jednotliv˘ch nabídkách nabíd-
kové ceny, které v˘raznû pfievy‰ují limit pro
zadání podlimitní vefiejné zakázky na sta-
vební práce, coÏ v˘raznû pfievy‰uje limit pro
zadání podlimitní vefiejné zakázky na sta-
vební práce formou zjednodu‰eného podli-
mitního fiízení, kter˘ je uveden v § 25 písm.
b) zákona ve v˘‰i 20 000 000 Kã (bez DPH)
a pfiedpokládanou v˘‰i finanãní nároãnosti
stavby, kterou stanovil zadavatel pfied zahá-
jením zadávacího fiízení.
II. Rozhoduje 
o zru‰ení zadávacího fiízení, v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona, a to na zákla-
dû identifikované v˘‰e nabídkov˘ch cen, kte-
ré neodpovídají finanãní nároãnosti stavby,
kterou stanovil zadavatel pfied zahájením
zadávacího fiízení a pro kterou byly zji‰Èová-
ny finanãní prostfiedky; tato skuteãnost je
povaÏována ve smyslu cit. ustanovení záko-
na za dÛvod hodn˘ zvlá‰tního zfietele, pro
kter˘ nelze na zadavateli poÏadovat, aby
v zadávacím fiízení pokraãoval.
III. Povûfiuje
(1) starostku Janu Valá‰kovou k pfiezkoumání

a rozhodnutí o pfiípadn˘ch námitkách poda-
n˘ch v zadávacím fiízení.
(2) starostku Janu Valá‰kovou k úkonÛm
zadavatele, které jsou stanoveny v § 84
zákona.
IV. Ukládá
starostce Janû Valá‰kové, aby v souladu
s ust. § 84 odst. 8 zákona neprodlenû ozná-
mila rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry
o zru‰ení zadávacího fiízení ve smyslu bodu
II. tohoto usnesení v‰em uchazeãÛm o vefiej-
nou zakázku.

USNESENÍ ã. 83/5-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Povûfiuje 
starostku Janu Valá‰kovou a obecní úfiad
revidovat zadávací dokumentaci zejména
s cílem upravit obchodní podmínky a poloÏ-
ky v˘kazu v˘mûr, tak aby bylo reálné získat
nabídky, které odpovídají finanãnímu zaji‰tû-
ní ze strany obce a odpovídaly zadání pod-
limitní vefiejné zakázky na stavební práce.
lI. Schvaluje 
zámûr vyhlásit zadávací fiízení na vefiejnou
zakázku „Rekonstrukce a nástavba matefi-
ské ‰koly Psáry“, zadávanou podle zákona
ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách
(dále jen “zákon”), ve zjednodu‰eném podli-
mitním fiízení.
IIl. Ukládá 
starostce Janû Valá‰kové vyhlásit zadávací
fiízení na vefiejnou zakázku „Rekonstrukce
a nástavba matefiské ‰koly Psáry“, zadáva-
nou podle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiej-
n˘ch zakázkách (dále jen “zákon”), ve zjed-
nodu‰eném podlimitním fiízení.
IV. Jmenuje 
hodnotící komisi pro otevírání obálek
s nabídkami, posouzení a hodnocení nabí-
dek v zadávacím fiízení na vefiejnou zakázku
„Rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly
Psáry“ ve sloÏení: Jana Valá‰ková, Ing. Jifií
Janata, PhDr. Bedfiich Taláb, Ing. ·tûpánka
Nezmarová, Ing. Vladimír Kadefiábek,
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ZE ZASTUPITELSTVA
a jako náhradníci Mgr. Monika Kriegsmano-
vá, Milan Vácha, Lucie Kubalo‰ová, Václav
Novák, Mgr. Jan Vrba.
V. Povûfiuje a zmocÀuje
starostku Janu Valá‰kovou k procesnímu
zaji‰tûní prÛbûhu a k provádûní v‰ech
potfiebn˘ch právních úkonÛ v rámci za-
dávacího fiízení na vefiejnou zakázku
„Rekonstrukce a nástavba matefiské ‰koly
Psáry“, smûrujícím k uzavfiení smlouvy s vítû-
zem soutûÏe, vãetnû rozhodnutí o vylouãení
uchazeãe ze soutûÏe, oznámení rozhodnutí
zadavatele o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky,
vypofiádání opravn˘ch prostfiedkÛ spojen˘ch
s námitkami, rozhodnutím ãi rozkladem
orgánu dohledu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlenka zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová

„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. 6-2007 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 17. 10.  2007 v 18:00 hodin 
na Obecním úfiadu, 
PraÏská 137, 252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 84/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Schvaluje
znûní Smlouvy o dílo s Ing. Martinem Pfiího-
dou na zpracování dokumentÛ a pfiípravu
vefiejné zakázky na akci „Rekonstrukce
a nástavba matefiské ‰koly Psáry“.

II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 85/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s poskytnutím finanãního pfiíspûvku 5000 Kã
pro SK âechoslovan Dolní Jirãany na akci
Drakiáda.

USNESENÍ ã. 86/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1 / zámûr prodeje pozemku parc. ã. 621/20
o v˘mûfie  271 m2, k. ú. Dolní Jirãany
2 / zámûr prodeje pozemku parc. ã. 589/21
o v˘mûfie 76 m2, k. ú. Dolní Jirãany.

USNESENÍ ã. 87/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a manÏeli Podhorsk˘mi (kupující).
Pfiedmûtem smlouvy je prodej  pozemku
parc. ã.141/200, k. ú. Dolní Jirãany, za cenu
celkem 136 800 Kã.
lI.  Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a D. Horákem (kupující). Pfiedmûtem
smlouvy je prodej  pozemku parc. ã. st. 168, k.
ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem 24 800  Kã.
lII. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 88/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi obcí Psáry a Sta-
ving Olomouc, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je
bezúplatná smûna obecních pozemkÛ parc.
ã. 161/87 o v˘mûfie 81 m2, 161/88 o v˘mû-
fie 12 m2, 161/89 o v˘mûfie 69 m2, 161/90
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o v˘mûfie 70 m2, 161/91 o v˘mûfie 117 m2,
za pozemek parc. ã. 161/86 o v˘mûfie
67 m2, v‰e k. ú. Psáry.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 89/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
mezi obcí Psáry (povinn˘) a âEZ Distribuce,
a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívání ãásti
pozemkÛ parc. ã. 631/1 a 659/1, k. ú. Psá-
ry, za úãelem zfiízení, provozu, údrÏby
a oprav vedení kabelÛ NN. Vûcné bfiemeno
se zfiizuje za 500 Kã jednorázovû.
lI.  Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
(povinn˘) a âEZ Distribuce, a.s. Pfiedmûtem
smlouvy je uÏívání ãásti pozemkÛ parc.
ã. 1089/10, k. ú. Psáry, za úãelem zfiízení,
provozu, údrÏby a oprav vedení kabelÛ NN.
Vûcné bfiemeno se zfiizuje za 500 Kã jedno-
rázovû.
III.  Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
(povinn˘) a âEZ Distribuce, a.s. Pfiedmûtem
smlouvy je uÏívání ãásti pozemkÛ parc.
ã. 128/4 a 128/8, k. ú. Dolní Jirãany, za
úãelem umístûní, zfiízení a provozu vedení
kabelÛ NN. Vûcné bfiemeno se zfiizuje za
500 Kã jednorázovû.
IV.  Schvaluje
znûní smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
(povinn˘) a Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. Pfiedmûtem smlouvy je uÏívání ãásti
pozemkÛ parc. ã. 128/4 a 128/8, k. ú. Dol-
ní Jirãany, za úãelem zfiízení, provozu,
oprav a údrÏby vefiejné telekomunikaãní sítû.
Vûcné bfiemeno se zfiizuje za 500 Kã jedno-
rázovû.

V. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 90/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l.  Schvaluje
názvy nov˘ch ulic v Dolních Jirãanech. V loka-
litû Pod Kostelem ulice „PrÛjezdná“ a v lokalitû
Skalka se z dÛvodu duplicity mûní název ulice
Úzká (usnesení ã. 71/4-2007) na ulici „Boãní“. 

USNESENÍ ã. 91/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere na  vûdomí
informaci o zaslaném odstoupení ze strany
obce od Smlouvy o pfievodu vlastnictví  byto-
vé jednotky ã.152/9 s manÏeli Kordíkov˘mi,
Sídl. ·tûdfiík 152, Psáry. 

USNESENÍ ã. 92/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s podáním Ïádosti âeské spofiitelnû, a.s.,
o poskytnutí investiãního úvûru na dofinanco-
vání v˘stavby infrastruktury obce do max.
v˘‰e 5 000 000  Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem Ïádosti
a následnû i smlouvy o poskytnutí úvûru.

USNESENÍ ã. 93/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
upravené znûní Vefiejnoprávní smlouvy mezi
obcí Psáry a obcí Jesenice. Pfiedmûtem
smlouvy je spolupráce s obecní policií v roz-
sahu jednoho stráÏníka za 42 000  Kã
mûsíãnû. 
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 94/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:

ZE ZASTUPITELSTVA
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l. Odvolává
Milana Váchu z funkce neuvolnûného místos-
tarosty obce.
II. Volí 
neuvolnûnou místostarostkou obce Lucii
Kubalo‰ovou.
III. Volí 
ãlena rady obce Josefa ÎiÏku.

USNESENÍ ã. 95/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
odmûny novû zvolené místostarostce obce
a novû zvolenému ãlenu rady obce, a to
v plné v˘‰i v souladu s § 71-73  zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, a podle aktuál-
ního provádûcího nafiízení vlády za v˘kon
funkce ãlenÛm zastupitelstva.
l. Schvaluje
vyplacení odmûny dle §75 odst. 4 zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, pro odvolaného
neuvolnûného místostarostu.

USNESENÍ ã. 96/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
4. rozpoãtové opatfiení obce s nav˘‰ením
3 076 118 Kã.

USNESENÍ ã. 97/6-2007
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Milan Vácha

ãlenka zastupitelstva
Lucie Kubalo‰ová                     

„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.“

MMiillíí oobbččaannéé,,
rok 2007 se přehoupl jako vlna
v moři a do nového roku zbývá už
jen pár dní. V Psárech i Dolních
Jirčanech  se mnoho nového 
udělalo, o čemž svědčí články
v Psárském zpravodaji. Nejen
pomocí nich se snažíme 
informovat všechny občany o dění
v naší obci. 
Naše práce není vždycky 
jednoduchá, mnohdy se potýkáme
s byrokracií na vyšších úřadech,
a tak jsme rádi, když nám 
pomáháte. Třeba jen tím, že se
v obci přihlásíte k trvalému
pobytu. 
Také nadále vás chceme jak 
prostřednictvím  vývěsek
a našich webových stránek, tak 
prostřednictvím našeho 
zpravodaje seznamovat s naší
činností. Všichni tak můžete
nahlédnout do pravidelných 
zápisů ze zastupitelstva.
Všem občanům Dolních Jirčan
i Psár přejeme klidné Vánoce
a spokojený nový rok. 
Hodně zdraví, pohody i štěstí
přejí 

starostka obce,
zaměstnanci obecního úřadu

a členové zastupitelstva

ZE ZASTUPITELSTVA Z OBCE
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Z OBCE

1.   Dokonãila se stavba chodníku v ul. Horní.
2.  Byla provedena montáÏ retardéru v ul. Horní.
3.   Bylo provedeno propojení vodovodního fiadu z ul. Hlavní do ul. Javorová.
4.   Byla zhotovena vsakovací jímka a ‰tûrbinov˘ Ïlab v ul. Na Vápence.
5.   Byla  dokonãena realizace vodovodního fiadu a spla‰kové kanalizace vãetnû 

pfiípojek v ul. V Tfie‰Àovce, napojení vodovodního fiadu pro ul. Kutná.
6.   Byla zahájena pfiíprava rekonstrukce b˘valého kadefinictví v Dolních 

Jirãanech  na Matefiské centrum.
7.   Zahájena realizace místní komunikace K-3 v ul. K LÛÏku.
8.   Oprava mfiíÏe de‰Èové kanalizace v ul. Hlavní.
9.   Oprava ‰achty de‰Èové kanalizace na Sídli‰ti ·tûdfiík, v ul. Na Vápence, 

v ul. Kutná.
10. Realizováno vefiejné osvûtlení v ul. Sluneãná.
11. Oprava asfaltového povrchu místní komunikace v ul. Na Stráni a 

v ulici Hlavní.
12. Po obci bylo rozmístûno na stanovi‰tû recyklovan˘ch odpadÛ  12 kusÛ 

kontejnerÛ na sbûr tetrapakÛ.
13. Zahájilo se oplocení vrtÛ pitné vody.
14. Zahájena realizace chodníku z ul. Hlavní do ul. Javorová.
15. Oprava demolovan˘ch ãekáren v ul. Psárská.
16. Úklid spadaného listí z chodníkÛ, na hfibitovech, M·, Z·.
17. Pravideln˘ úklid vefiejného prostranství a kolem kontejnerÛ recyklovan˘ch 

odpadÛ.
Ing. Vladimír Kadefiábek

Co se v obci udûlalo?

Obec Psáry uzavfiela 
vefiejnoprávní smlouvu smlouvu s obcí Jesenice na spolupráci s Obecní policií –
Jesenice. Znamená to tedy, Ïe od 1. ledna 2008 se tato policie bude pohybovat
také na území Dolních Jirãan a Psár.
Podrobnosti vám pfiineseme v únorovém ãísle Psárského zpravodaje.
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Letos nás v‰echny dvakrát vykolejily staveb-
ní akce spojené dopravními omezeními na stát-
ních silnicích v obci i v blízkém okolí. Nejprve
jsme o prázdninách vzhledem k v˘stavbû inÏe-
n˘rsk˘ch sítí v ulici Kutné nemohli projet do
Libfie déle, neÏ se pfiedpokládalo, v listopadu
jsme kroutili hlavami nad chaotickou organiza-
cí opravy silnice II/603 v úseku Vestec-Jeseni-
ce-Horní Jirãany. Cílem tohoto ãlánku je proto
upozornit, co nás ãeká napfiesrok i v letech dal-
‰ích, dále shrnout novinky na pfiípravû v˘znam-
n˘ch dopravních staveb v okolí a koneãnû
i zodpovûdût nûkteré nejãastûj‰í stále se opaku-
jící dotazy k tématu.

Co a kdy?
Dopravy v okolí se dotkne pût akcí:
První tfii jsou jiÏ v pokroãilé fázi pfiípravy,

jejich realizace je jistá vãetnû ãasového plánu,
poslední dva jsou zámûry, jejich konkrétní rea-
lizace mÛÏe b˘t dost odli‰ná, nebo se nemusí
realizovat vÛbec.

Celková oprava ulice Kutná v Psárech
a úseku silnice III/1051 Psáry-Libefi (rok 2008)

„Narovnání esíãka“ na silnici II/105 pfied
Dolními Jirãany (cca rok 2010)

„Dálniãní okruh“ Prahy, úseky 513 (Jeseni-
ce-Lahovice) a 512 (D1-Jesenice) vãetnû pfie-
loÏky úseku silnice II/105 u Jesenice (rok
2008-2010?)

Dálnice D3 Jesenice-âeské Budûjovice (do
roku 2015? Po roce 2015?)

Metrobus/tramvaj/lehké metro do Jesenice
(po roce 2015? kolem roku 2018?)

V‰echny tyto stavby jsou stejn˘mi ãerven˘-
mi ãísly oznaãeny i v mapce, jejímÏ podkladem
je platn˘ Územní plán velkého územního celku
PraÏského regionu, konkrétnû v˘kres „Vefiejnû

prospû‰né stavby“. Cel˘ plán i jednotlivé
v˘kresy jsou na webov˘ch stránkách Stfiedo-
ãeského kraje v sekci Územní plánování. Pfiím˘
odkaz je   http://www.wmap.cz/vucprazskyre-
gion/.  Stavby 1 a 2 jsou z vût‰í ãásti pfiímo na
území katastru obce, v obrázku jsou zv˘raznû-
ny ãerven˘m obdélníkem. (Pozn. red.: K v˘fie-
zÛm z map se je‰tû vrátíme. Uvefiejníme je
v pfií‰tím ãísle Zpravodaje v barvû na 2. stranû
obálky.) Ostatní velké dopravní stavby v okolí
(4, 5 a 6) se nás dot˘kají sv˘mi ‰ir‰ími souvis-
lostmi, v obrázku jsou zv˘raznûny ãerven˘mi
ãarami podél jejich tras.  

1. Kutná bude pfií‰tí rok je‰tû jednou
doãasnû neprÛjezdná
Zatímco po loÀské a leto‰ní v˘stavbû inÏe-

n˘rsk˘ch sítí na dotãen˘ch místních komunika-
cích vznikl definitivní povrch, vût‰inou mno-
hem kvalitnûj‰í neÏ ten pfied stavbou, povrch
ulice Kutná je jen provizorní. I ten je snad
o nûco málo lep‰í neÏ pfied opravou, ale není
definitivní. Ulice Kutná je souãástí silnice III.
tfiídy a patfií Stfiedoãeskému kraji. Její úplná
rekonstrukce v celé délce od návsi v Psárech aÏ
do Libfie je zafiazena do plánu akcí Stfiedoãeské-
ho kraje na rok 2008, celkové náklady se pfiiblí-
Ïí 30 mil. Kã. Pfiesn˘ termín není zatím urãen,
jakmile se ho dozvíme, zvefiejníme jej. Pfiiprav-
te se proto opût na nûkolikat˘denní nepfiíjem-
nosti, av‰ak snad se v‰ichni shodneme, Ïe jde
o akci pro obec velmi oãekávanou a potfiebnou. 

2. AÏ do Jirãan zanedlouho dojedeme po
‰iroké rovné cestû 
Státní silnice  II/105 mezi Jesenicí a Dolními

Jirãany sv˘mi parametry jiÏ dávno nestaãí. Je
úzká, lemovaná nebezpeãn˘mi hlubok˘mi pfiíko-

Dopravní stavby v okolí obce
– co nás ãeká a kdy?
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py, chybí jí stfiedové znaãení a v rovném terénu
se nepochopitelnû vlní. StûÏuje si na ni kdekdo,
hlavnû v zimû konãí v pfiíkopech auta skoro kaÏ-
d˘ t˘den. To se brzy stane minulostí. Z mapky
vidíte, Ïe  její první ãást u Jesenice bude pfieloÏe-
na do zcela nové stopy v souvislosti s v˘stavbou
Silniãního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP).
O SOKP i pfieloÏce více v pfií‰tím odstavci. Jak
vidíte na mapce z ãerveného rámeãku 2, nová
pfieloÏka silnice II/105, znaãená modrou pfieru‰o-
vanou ãarou, se napojí na stávající silnici zhruba
nûkolik set metrÛ pfied vjezdem do Jirãan. Tam
uprostfied polí mûlo b˘t náhlé zúÏení vozovky
o dva metry a pokraãovat se mûlo „úzkou klika-
ticí“ vãetnû zrádného „esíãka“ pfied obcí. S tím
obec nesouhlasila a dala si jako podmínku sou-
hlasu se stavbou 512 SOKP mj. i prodlouÏení
pfieloÏky silnice aÏ za kfiiÏovatku s budoucí
v˘znamnou místní komunikací K3 (nedávno
postavená levá odboãka z hlavní silnice ve smû-
ru od Prahy pfied obcí s novou zástavbou, po pro-
dlouÏení obslouÏí vût‰inu Dolních Jirãan) a za
kfiiÏovatku s ulicí Cihláfiská k cihelnû. Jednání
s ¤editelstvím silnic a dálnic (dále ¤SD) a Stfie-
doãesk˘m krajem se táhla skoro dva roky pro
‰patnou komunikaci odborÛ Kraje. Teprve letos
v srpnu byla podepsána trojstranná dohoda, která
fie‰í úkoly jednotliv˘ch smluvních stran. Obec se
zavázala zajistit zmûnu územního plánu, coÏ také
plníme, ¤SD prostfiednictvím projektanta (Pra-
goprojekt) pfiipravuje dokumentaci pro územní
rozhodnutí a bude stavbu financovat. V‰e probí-
há tak, aby se tento úsek stavûl souãasnû se stav-
bou 512 SOKP a s navazující pfieloÏkou úseku
silnice II/105 u Jesenice. Tam je termín rok 2010,
mûl by tedy stejn˘ platit i zde. Poãátkem listopa-
du jsem dohadoval s lidmi z Pragoprojektu detai-
ly pro projekt, tedy to hlavní: Na celém úseku
pfieloÏky II/105, vãetnû úseku u na‰í obce, se
poãítá, Ïe bûhem stavby bude doprava vedena po
provizorní komunikaci. Nemûla by se tedy opa-
kovat leto‰ní zoufalá situace, kdy byla silnice do
Jesenice zavfiena. Na druhou stranu je tfieba poãí-
tat s tím, Ïe v˘stavba potrvá celou letní stavební
sezonu, tedy mnoho mûsícÛ. VyÏádali jsme si,

aby po dokonãení byly pfied vjezdem do obce
zpomalovací prvky a také odboãovací pruhy pfied
kfiiÏovatkou s místní komunikací K3. Podél nové
komunikace bude vést cyklostezka (stejnû tak
i v navazujícím úseku do Jesenice), na stranû
zástavby v obci budou chodníky s osvûtlením.

3. Okruh a dálnice D3 jsou dvû zcela 
rÛzné vûci
Silniãní okruh kolem Prahy (SOKP) je fak-

ticky ãtyfiproudá dálnice se v‰ím v‰udy, aã se
jmenuje silniãní. Je to dálniãní okruh obepína-
jící Prahu a jeho jiÏní v˘seã v okolí na‰í obce je
na mapce vyznaãena ãervenou ãarou a ãíslicí 3.
Je nutn˘ pro Prahu a i lidem z blízk˘ch obcí
usnadní cesty do rÛzn˘ch cílÛ v Praze, napfií-
klad pro nás na druh˘ bfieh Vltavy nebo tfieba
na leti‰tû. Proto obec pfiípravu této stavby pod-
poruje, av‰ak dbá pfiitom na prosazování zájmu
sv˘ch obãanÛ. Neustále se opakují dotazy,
z nichÏ je vidût, Ïe SOKP si mnoho lidí plete
s dálnicí D3. Ta pfiivede dopravu z jiÏních âech
a z jihu Evropy a má ústit právû do SOKP na
dohled na‰í obce. Na mapce je D3 oznaãena
ãíslicí 4. V‰imnûte si, Ïe s D3 souvisí i dal‰í
vefiejnû prospû‰ná stavba na území na‰í obce,
v územním plánu vyznaãená zelenou pfieru‰o-
vanou ãarou, je to pfiípojka na dálnici ze Psár.
Mnozí ji uvítají, protoÏe v Jirãanech ubude
tranzitní provoz do Psár, obyvatelÛm v okolí
ulice Kutné to v‰ak  pfiinese v˘znamné zv˘‰ení
dopravy v úzké ulici kolem jejich domÛ.
Koneãnû si pov‰imnûte i hrozby zkratky dopra-
vy  z posledního exitu D3 na Jesenick˘ exit
SOKP. Urãitû by k tomu docházelo obãas pfii
haváriích a zácpách, bude-li D3 placenou dál-
nicí, hrozí v‰ak zkracování i mimo kalamitní
situace. Na rozdíl od SOKP byla D3 odmítnuta
obecním referendem v roce 2004, toto rozhod-
nutí je pro kroky zastupitelstva závazné.

Kdy se svezeme po Okruhu?
V blízkosti jsou dva stavební úseky SOKP:

Dfiíve zahájen˘ úsek 513 vede z Lahovic pfies
Vltavu a tunelem pfies Dolní BfieÏany do Jese-
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nice. Tunel se sice razí, av‰ak na druhé
ãásti u Jesenice se protáhl v˘kup pozem-
kÛ a stavební povolení stále není vydá-
no, snad by to mohlo b˘t na pfielomu
roku. Proto probíhají pouze terénní úpra-
vy, asi jste si jich v‰imli hlavnû po cestû
do Prahy poblíÏ motorestu U Krbu. Není
to pfiímo SOKP, ale jen sjezd z nûho,
takzvan˘ Vesteck˘ pfiivadûã, kter˘ je
prvním úsekem del‰í komunikace „Ves-
tecké spojky“ propojující dálnice D3
a D1. Ta je vyznaãena v mapce pfieru‰o-
vanou silnou modrou ãarou. Souãástí
SOKP je jen její první kousek (mezi dvû-
ma ãerven˘mi puntíky) konãící na
VídeÀské ulici. Pokraãování dál je ve hvûz-
dách, dotãené obce a mûstské ãásti se mu tvrdû
brání a ani Kraj k stavbû nemá. Úsek 512 Jese-
nice-dálnice D1 je na tom je‰tû hÛfi neÏ 513,
teprve nyní na podzim bylo vydáno územní
rozhodnutí, takÏe v˘kup pozemkÛ teprve zaã-
ne. A aÏ po nûm bude vydáno stavební povole-
ní, mÛÏe to b˘t dfiív jak koncem roku 2008?
TûÏko. Co je hlavní: Oba úseky 513 a 512
budou otevfieny souãasnû, jinak by se Jesenice
dopravnû poloÏila. Proto i pfies silná slova praÏ-
ského primátora jsem dost skeptick˘, Ïe se v‰e
stihne postavit do roku 2010 (a to nedávno pla-
til i termín 2009), vûfiím roku 2011. Ale
v posledních mûsících po letech otálení tempo
pfiíprav znatelnû vzrostlo, v Praze jsou v roce
2010 volby… AÈ to bude 2010 nebo 2011, urãi-
tû to bude brzy. Stavbû SOKP nikdo nebrání,
nikdo proti ní neprotestuje, prÛtahy jsou dány
prostû nedostateãnou kapacitou dotãen˘ch úfia-
dÛ. Navíc jsou obû stavby SOKP Minister-
stvem dopravy âR zafiazeny do tzv. Operaãní-
ho programu (OP) Doprava, mûly by na nû b˘t
peníze z EU.  Více informací o SOKP najdete
na: http://www.prazskyokruh.com/. 

Jak se zmûní pfiíjezd z Jesenice (obrázek
Pragoprojekt). Na mapce je silnice 603 znaãe-
ná modfie; na obrázku smûr pravo-lev˘, Jeseni-
ce-Bene‰ov: Nebudeme odboãovat u nákupní-

ho stfiediska Albert (mimo obrázek vlevo), dále
projedeme dva kruhové objezdy ve smûru Hor-
ní Jirãany, mezi nimi pfiekfiíÏíme SOKP (hlavní
komunikace v pfiedo-zadním smûru)  a tûsnû
pfied stávající benzínovou pumpou (na obrázku
bílá skvrnka zcela vpravo) je patrná pfieloÏka
„na‰í“ komunikace II/105 (slabá ãára vpravo).
Komunikace soubûÏná s SOKP vlevo je pfieloÏ-
ka komunikace II/101, obchvat Jesenice.  

4. a 5.: Co byste radûji: dálnici D3 do
Budûjovic nebo lehké metro z Pankráce
do Jesenice?
K obûma zámûrÛm jen telegraficky, oba oÏí-

vají se snahou Ministerstva dopravy âR (MD)
resp. hl. m. Prahy zafiadit je do v˘‰e zmínûného
OP Doprava a získat tak na nû „peníze z Evro-
py“. 

O dálnici D3 jsem informoval uÏ mnoho-
krát, naposledy o tom, Ïe do Územního plánu
praÏského regionu byla ze dvou variant v pro-
sinci 2006 schválena ta pro obec pfiíznivûj‰í,
procházející za Libfií. MÛÏete se o tom konec-
koncÛ pfiesvûdãit i v mapce. Rok 2007 pfiinesl
snahu MD zafiadit dálnici D3 do OP Doprava,
tedy postavit ji za evropské peníze do roku
2015. To je termín ‰ibeniãní i v pfiípadû bez-
konfliktní pfiípravy. Komplikace v‰ak byly
hned dvû a stfiedoãesk˘ úsek dostaly dle mého
názoru do role outsidera: 1. Ministerstvo Ïivot-
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ního prostfiedí âR v rámci zji‰Èovacího fiízení
procesu EIA vyhodnotilo podnûty obcí, organi-
zací a jednotlivcÛ a poÏaduje variantní posou-
zení jednotliv˘ch tras D3 na území Stfiedoães-
kého kraje, vãetnû novelizované varianty
Promika  pofiízené sdruÏením obcí Klid. Jedná
se o trasu mimo Jílovsko sledující souãasnou
komunikaci I/3. 2. Vláda âeské republiky pfii-
jala dne 19. 9. 2007 usnesení, kter˘m mj.
„ukládá ministru dopravy ve spolupráci
s místopfiedsedou vlády a ministrem Ïivotního
prostfiedí jmenovat skupinu odborníkÛ, která
vyhodnotí variantní
fie‰ení v˘stavby dál-
nice D3 ve Stfiedoães-
kém kraji“. Nechci
prognózy D3 hodno-
tit, uvítal bych k této
problematice názor
protistrany, rád s ním
budu polemizovat. 

K zámûru alternati-
vy tramvaj-lehké met-
ro je‰tû struãnûji, celá
vûc je v bûhu a poãát-
kem prosince se usku-
teãní informativní
schÛzka pro obce
a Stfiedoãesk˘ kraj:
Praha chce první ãást
trasy metra D Pank-
rác-Nové Dvory stavût
za evropské peníze
(OP Doprava) do roku
2015. Pospíchá
i s návazností do Písni-
ce, plánuje ji na rok
2018. Navíc pfiipravu-
je zmûnu územního
plánu a povûfiená fir-
ma DIPRO má za úkol
zpracovat alternativnû
buì navazující tram-
vajovou trasu od

koneãné trasy D a depa (viz nepfieru‰ovaná ãára
5) ve smûru Jesenice, nebo dokonce pokraãování
lehkého metra tamtéÏ. Nav‰tívil jsem DIPRO,
ukazovali mi své pfiedstavy, chtûjí se napojit na
trasu „metrobusu“, tento zámûr jsme tady pfiedsta-
vili vloni (byl pÛvodnû plánován jako návaznost
z Jesenice na souãasné metro C na Chodovû, viz
teãkovaná ãára 5). Trasa alternativy metro/tram-
vaj z Písnice do Jesenice je vyznaãena pfieru‰ova-
nou ãarou 5, otázkou zÛstává umístûní terminálu,
budeme informovat o dal‰ím v˘voji.

Ing. Jifií Janata



·TùD¤ÍK
– místo pro odpoãinek

ZástupcÛm komise sportovní a zájmové ãinnosti a vedení obce se podafiilo získat do
pronájmu (vlastník Arcibiskupství PraÏské ) neudrÏovan˘ zelen˘ pás v okolí Záhofianské-
ho potoka, kter˘ se nachází v blízkosti hustû osídlené ãásti – sídli‰tû ·tûdfiík. Obec tímto
krokem vyslala jasn˘ signál developerÛm, ktefií by zde velmi rádi vybudovali novou, jis-
tû atraktivní lokalitu k bydlení, Ïe hodlá pozemky chránit a zamezit tak zhor‰ení kvality
bydlení stávajících obyvatel, ke kterému by s ohledem na hustotu zástavby v dané lokali-
tû zcela urãitû do‰lo. 

Pfiedstava obce a zástupcÛ odborn˘ch komisí je od té developerské zcela odli‰ná. Vizí
budoucnosti z pohledu obce je vytvofiení sportovnû relaxaãní odpoãinkové zóny parkové-
ho typu. K uskuteãnûní tûchto pfiedstav je v‰ak nutné získat tyto pozemky do vlastnictví
obce, coÏ je‰tû nûjakou dobu potrvá a kladn˘ v˘sledek je vázán na dohodu mezi státem
a církví. Tím v‰ak není vylouãena snaha obce uvést pfiedmûtné pozemky jiÏ  nyní do
„rozumného“ stavu. Po zaji‰tûní pfiíslu‰n˘ch povolení bychom rádi v první fázi odstranili
skládku, která zde bûhem nûkolika let samovolnû vznikla, a na základû posouzení odbor-
né spoleãnosti  provedli úpravu stávajících dfievin, které v mnoha pfiípadech vykazují
známky naru‰ení. S ohledem na skuteãnost, Ïe se v první fázi bude jednat pfieváÏnû o zem-
ní práce provádûné tûÏkou technikou (odvoz nevhodného materiálu a naváÏení vhodné
zeminy) slouÏící k osetí zelen˘ch ploch, máme snahu tyto práce zajistit v zimním období,
kdy je zemina pevnûj‰í, a zmírnit tak krátkodob˘ negativní vliv na nejbliÏ‰í okolí. 

O rozsahu uvaÏovan˘ch úprav budeme místní obyvatele informovat pfied zahájením
prací prostfiednictvím informaãní tabule, kterou hodláme osadit v místû plánova-
n˘ch úprav. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe se pfiedstavy obce setkají s kladnou odezvou a v˘‰e

uveden˘ zámûr se
podafií realizovat ke
spokojenosti nej‰ir‰í
vefiejnosti.

Milan Vácha, 
pfiedseda komise

sportovní a zájmové
ãinnosti, 

a Milan Zetocha

Návrh studie 
naleznete na 
www.psary.cz

15PSÁRSK¯
ZPRAVODAJPROSINEC 2007

Z OBCE



REPORTÁÎ

16 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

Poté, co jsme se rozhodli uspofiádat pod-
zimní draãí rej pro jirãanské dûti, peãlivû
jsme sledovali pfiedpovûdi poãasí. Tam nás
nezajímalo, jak bude hezky svítit sluníãko,
ale jak˘ bude foukat vítr. KdyÏ zhruba
mûsíc pfied nûkolikrát zmûnûn˘m termínem
ani nefouklo, stále jsme vûfiili, Ïe se v den
drakiády v‰e zmûní. 

KdyÏ jsme se ale v nedûli 28. fiíjna probudi-
li, bylo jasné, Ïe se na‰e nejhor‰í obavy naplni-
ly. Nefoukal ani ten nejmen‰í vánek, kter˘ by
umoÏnil létat alespoÀ tûm nejlehãím dráãkÛm,
prostû nic. Následovala rychlá porada, zru‰ení
jsme zamítli, a tak jsme se rozhodli pojmout
draãí rej tro‰ku ‰ífieji a zab˘vat se ten den v‰ím,
co „létá“.

Historie nám v tomto bodû dala za pravdu,
protoÏe ve více neÏ dvoutisícileté draãí historii
opravdu draci slouÏili coby létací stroje k ritu-
álním, náboÏensk˘m, ba i vûdeck˘m a váleã-
n˘m úãelÛm. A jsou to vlastnû pfiedchÛdci
v‰ech dne‰ních letadel, protoÏe mimo jiné

i rÛzné modely drakÛ slouÏily zakladatelÛm
aviatiky ke zkoumání fyzikálních zákonitostí
proudûní vzduchu a k experimentÛm s létáním
pfiedmûtÛ tûÏ‰ích neÏ vzduch.

Se‰li se zde dûti i dospûlí
I pfies nûkolikrát mûnûn˘ termín, nevhodné

poãasí a je‰tû pfiechod na zimní ãas na‰la si ces-
tu na hfii‰tû SK âechoslovanu Dolní Jirãany asi
padesátka soutûÏíchtiv˘ch dûtí. Na úvod probû-
hl takov˘ mal˘ jirãansk˘ leteck˘ den, ukázka
dálkovû fiízeného leteckého modelu v podání
pana Jana Bejdy. I kdyÏ ne kaÏd˘ je leteck˘
modeláfi, mûla i tato ukázka velmi pozitivní
odezvu. Potom uÏ se mohly dûti pustit do vlast-
ního soutûÏení. Nejprve jim byly vysvûtleny
disciplíny a dûti mûly ãas si v‰e natrénovat. Ti,
kdo pfii‰li bez vlastního draka,  si ho mohli na
místû postavit, nûkolik dûtí a tatínkÛ tuto moÏ-
nost opravdu vyuÏilo. âasovû se v‰ak vût‰inou
uÏ nestihli zapojit do soutûÏí, alespoÀ v‰ak mají
draka na pfií‰tí rok.

(Ne)poruãíme vûtru, de‰ti aneb
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Dûti zaãaly soutûÏí v propichování balonkÛ
a následovala soutûÏ v hodu do dálky vlastno-
ruãnû vyrobenou vla‰tovkou. Ukázalo se, Ïe ne
kaÏd˘ umí vyrobit dobfie létající papírovou
vla‰tovku. Ale abych nebyl nespravedliv˘,
hned v následující soutûÏi se ukázalo, Ïe to
neumí ani jiní. Jednalo se o soutûÏ v hodu do
dálky polystyrenov˘mi modely letadel z jedno-
ho nejmenovaného hypermarketu. A letadélka
nelétala o nic lépe neÏ vlastnoruãnû vyrobené
vla‰tovky. 

A na závûr? Drakiáda
Koneãnû jsme mohli pfiistoupit k soutûÏím

s draky. Dûti si nejprve probûhly na ãas dráhu
zruãnosti a potom v‰ichni zároveÀ vypustili své
draky, abychom mohli zjistit, kter˘ z nich
vylétne nejv˘‰e. Následovala hlavní soutûÏ
o to, kdo udrÏí draka nejdéle ve vzduchu.
V tom absolutním bezvûtfií to znamenalo neu-
stále bûÏet, takÏe to dÛkladnû provûfiilo jak
konstruktérské schopnosti majitele, tak jeho
fyzickou kondici. Zvlá‰tní ocenûní si zaslouÏí

vítûzové této soutûÏe Ivan a ·imon, protoÏe
tam oba nechali témûfi v‰echny své síly a kdy-
bychom je nezastavili a neprohlásili oba za
vítûze, tak tam snad bûhají dodnes.

V prÛbûhu celého odpoledne byli vyhodno-
ceni téÏ nejmen‰í, nejvût‰í a nejoriginálnûj‰í dra-
ci. Na závûr probûhlo vyhlá‰ení vítûzÛ a ti, kdo
to dosud nestihli, se mohli posilnit vyuzenou
klobásou. Cel˘ draãí rej probûhl v soutûÏivé, ale
pfiátelské atmosféfie. I kdyÏ malí majitelé drakÛ
do toho ‰li s opravdov˘m nad‰ením, kaÏd˘
pochopil, Ïe vyhrát nemÛÏou v‰ichni a stejnû
dÛleÏité jako vyhrát, je taky zúãastnit se. 

Odcházel jsem s pocitem pfiíjemnû proÏité-
ho odpoledne a za to bych chtûl podûkovat
nejen v‰em zúãastnûn˘m, ale hlavnû mlad˘m
jirãansk˘m volejbalistÛm, ktefií celou drakiádu
pfiipravili, naplánovali i uskuteãnili témûfi sami.
Nakonec ani to bezvûtfií nevadilo. Ukázalo se,
Ïe není nutné poruãit vûtru, de‰ti, ale poruãit
sám sobû, jak pfiistupovat pozitivnû k problé-
mÛm nejen s poãasím.

Petr Ja‰ko, listopad 2007
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Drakiáda za úplného bezvûtfií
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Rodinná firma je u KalouskÛ naprostou
samozfiejmostí, vÏdyÈ i jméno Jindfiich se zde
dûdí z generaci na generaci.  Otec se synem
spoleãnû podnikají v kovoobrábûcí v˘robû.
NeÏ se v‰ak dopracovali k úspûchu a zamûst-
nancÛm, poznali pofiádnou dfiinu, riskování,
ale i ‰tûstí.

Starousedlík z Dolních Jirãan bydlel spoleã-
nû s manÏelkou v bytovkách b˘val˘ch cihelen,
na ·tûdfiíku. Celou tu dobu spoleãnû koukali na
prostor pod bytovkou, kde se nacházela ãistiã-
ka odpadních vod. Ani ve snu by  je tenkrát
nenapadlo, Ïe jednou -  právû v místû ãistiãky -
budou podnikat.

Jindfiich ( III.) Kalousek senior pracoval nej-
dfiíve v cihelnû, pak ve Vestci, ale nakonec dal
v˘povûì. V Dolních Jiraãech si postavil
domek. V roce 1992 zaãal podnikat s jedním
soustruhem, jak on fiíká na kolenou, ve své kÛl-
nû. Tak by se dalo v kostce shrnout podnikání
pana Jindfiicha Kalouska. VÏdycky se opíral
o své fiemeslo – obrábûã kovÛ - soustruÏník.

KÛlna v‰ak nestaãila
Své sluÏby nabízel Jindfiich III. nejdfiíve

novû pfiíchozím: kdo co potfieboval, pan Kalou-
sek vyrobil. Posléze se objevila firma Vágner
(dnes Vágner pool), se kterou spolupracuje
dodnes a jejich zakázky tvofií více neÏ 70 pro-
cent. KaÏdého zákazníka si nesmírnû váÏí, jeho
v˘robky jsou vysoce kvalitní, a tak není divu,
Ïe zákazníkÛ zaãalo kvapem pfiib˘vat.

¤emeslo se rozjelo a bylo nutné shánût dal-
‰í nové prostory. Jindfiich senior tenkrát zaÏádal
na obecním úfiadû o pozemek s jiÏ nefunkãní
ãistiãkou odpadních vod, která hyzdila okolí,
a obecní úfiad mu vy‰el vstfiíc.

Zaãalo se stavût.  Kalouskovi stavûli pouze
svépomocí, tedy stavûlo hlavnû muÏské duo
otec se synem – Jindfiichem IV., a to o sobotách
a nedûlích. V roce 2001 mûli  postaveno. Pak
následovaly nákupy strojÛ. Star˘ stroj se prodal
a koupil nov˘, modernûj‰í, a postupem stroje
pfiib˘valy. Posléze Kalouskovi zjistili, Ïe
s nárÛstem a nároãností v˘roby musejí je‰tû
koupit speciální obrábûcí stroje, které jsou fiíze-

Jak vládnou rukou spoleãnou
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ny poãítaãem. Stroje jsou na‰í v˘roby, ale
jejich finanãní hodnota je znaãná. Zariskovali
a vyplatilo se to. Jindfiich senior dodává: „Kdy-
by nebyl syn, ne‰el bych do toho. Já mám svo-
je pracovní hodiny, on má svoje hodiny. Kon-
flikty nemáme rádi, i kdyÏ se také pracovnû
dohadujeme.“ Oba se smûjí a ukazují mi svoji
vzornû vedenou „docházku“.

Spoleãn˘mi silami k rodinné firmû 
Pan Kalousek má dceru, která nyní dokon-

ãuje doktorské studium, a syna, jenÏ se vyuãil
leteck˘m mechanikem. Také on zaãal posléze
studovat na Strojní fakultû âeského vysokého
uãení technického a stal se jejím absolventem.

„Stroje jsou dnes moderní, a tak se nám
vysoká ‰kola  syna hodí,“  fiíká pan Kalousek
senior, ale neopomene dodat, Ïe jeho syn u nûj
dostal také fiádnou praktickou lekci. Jako vyso-
ko‰kolsk˘ student si totiÏ u svého otce pfiivydû-
lával na brigádách. Nakonec slovo dalo slovo
a rukou spoleãnou postavili dílnu, ve které pra-
cují. 

„Rodinná firma je vûc úÏasná, ale pracná,“
pochvalují si oba Jindfiichové, „ale musí b˘t
disciplína a spolehlivost.“

V dílnû zamûstnávají Kalouskovi celkem  2
zamûstnance a 3 brigádníky - dÛchodce. Na
seniory pr˘ nedají dopustit. Náhrada za nû roz-
hodnû není, uãÀovsk˘ dorost totiÏ v tomto

fiemesle není. A tak plánují,  Ïe by si v tomto
oboru sami vyuãili mladé zájemce.

TotiÏ i malé firmy, jako jsou Kalouskovi,
mají uÏ s kvalitními fiemeslníky problémy spo-
ãívající v nedostatku precizních pracovních sil.

Jindfiich junior doplÀuje: „Faktem je, Ïe
i my s tátou stále získáváme od na‰ich seniorÛ
jejich dlouholeté zku‰enosti z praxe. Jsou to
v˘borní, ‰piãkoví pracovníci. Dne‰ní obrábûcí
stroje jsou sice nároãné z hlediska v˘poãetní
techniky, z hlediska programování, ale vyuãení
je také nezbytné, napfiíklad pro tzv. kusovou
práci, která se dûlá jen ruãnû. Tak napfiíklad pan
Jifií Hladík ze Psár je specialista nástrojafi na
pfiípravu v˘roby, Zdenûk Hácha z Dolních Jir-
ãan specialista na frézování a Miroslav PotÛãek
z Osnice na vrtání a opravy strojÛ… parta je
zde skvûlá, práce funguje, vzájemnû si v‰ichni
radí.“

Ale abychom nezapomnûli na v‰echny pra-
covníky pánové Kalouskovi uvádûjí je‰tû dal‰í
fiemeslníky: Josefa Koubu ze Psár, Jana Baldu
z Jílového, a neopomenou pfiipomenout svoji
poãetnou rodinu, která rovnûÏ pomáhá.

KaÏdé plus má své minus 
Práce se dafií, ale ve‰keré podnikání Jindfii-

cha III. a Jindfiicha IV. jde na úkor rodiny. A tak
jsou dovolené  krátké, Ïádné vyvalování
u mofie. Zkrátka,  nûco za nûco.

Jindfiich III. a Jindfiich IV.
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Jarmila Kalousková, manÏelka
a maminka v jednom, bere jejich
práci uÏ velmi stateãnû,  pr˘ si za ta
léta zvykla a svému muÏi i synovi
fandí. Tfieba zde bude jednou
zamûstnán i její vnuk Jindfiich
V. Ten je totiÏ v souãasné dobû nej-
mlad‰ím velk˘m ‰éfem a zdatn˘m
soustruÏníkem. Ve sv˘ch ‰estnácti
mûsících  chodí zdárnû  nakukovat
do dílny plné strojÛ, kaÏdého strej-
du pr˘ pozdraví  a je hroznû hroznû
zvûdavej.

A Jindfiich senior, kter˘ to v‰ech-
no zpÛsobil? Má stále dal‰í plány do
budoucna.

První investice jsou pr˘ vÏdycky
vysoké a obor se musí umût. Ale
pak uÏ to jde skoro samo. Chce to
pofiádnou kupu vûdomostí o oceli
bûÏn˘ch tfiíd, nerezavûjící oceli,
barevn˘ch kovech, jako jsou hliník,
slitiny hliníku, mûdi, mosazi, ale
i o plastech. I ty se dají totiÏ velmi
dobfie obrábût. V dne‰ní dobû to
v‰ak nestaãí,  „fiemeslo“  se musí seznamovat
i s v˘poãetní technikou strojÛ a stále a stále se
ve v‰em zdokonalovat. Co to vlastnû kovov˘-
roba je? Kovov˘roba je v˘roba souãástí, ãástí,

a tzv. bazénová technologie -  rÛzné trysky
v provedení plastu ãi nerezu. 

Pfii kaÏdé ãinnosti, tedy i pfii kovov˘robû,
vzniká odpad – ocelové tfiísky. Jak se svornû
shodnou oba Jindfiichové, dnes  uÏ není pro-
blém je zlikvidovat.  Firma  Kovo‰rot Hostivafi
po telefonické domluvû ocelové tfiísky odveze.
V‰echno naprosto klape, protoÏe právû tato
ocel se pfiidává do hutí, takÏe je Ïádaná, a eko-
logické tfiídûní je jedna báseÀ.

U Jindfiicha Kalouska jsme zaãali, Jindfii-
chem konãíme. Îe jste z tûch jmen trochu uÏ
popletení? Nevadí. 

Prozradím je‰tû to, Ïe Jindfiich Kalousek
senior má velkou zálibu v chovu po‰tovních
holubÛ a v roce 2003 získal ocenûní Vítûz
holoubat Stfiedoãeského kraje. Ale o tom zas
nûkdy pfií‰tû.

Text a foto: mk
Foto Jindfiicha V.: archiv rodiny KalouskÛ

dílÛ rÛzn˘ch strojÛ  a zafiízení. Je to tedy klasic-
ké obrábûní: soustruÏení, frézování, brou‰ení,
vrtání, fiezání závitÛ, fiezání. A mÛÏe to b˘t také
napfiíklad v˘roba souãástí k ohfiívání bazénu

REPORTÁÎ
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Architektonická soutûÏ 
Obec Psáry ve spolupráci s âeskou komorou architektÛ vyhlásila dne 10. 

záfií 2007 architektonickou soutûÏ o návrh revitalizace a dostavbu budoucího ·kolního
námûstí v Dolních Jirãanech. 

Dne 26. fiíjna 2007 byl termín pro odevzdání soutûÏních návrhÛ v 1. kole. Doruãeny
byly celkem ãtyfii návrhy, z nichÏ soutûÏní porota na svém zasedání dne 1. 11. 2007 vybra-
la tfii návrhy, které vyzvala do druhého kola. Jsou to: ateliér DÛm a Mûsto, Ing. Arch.
Tomá‰ Adámek a atelier FACT. Termín pro odevzdání návrhÛ v 2. kole je dne 7. prosin-
ce 2007 a následnû dne 11. prosince zasedne soutûÏní porota k závûreãnému hodnocení.

SoutûÏní návrhy budou vystaveny v prÛbûhu mûsíce ledna v prostorách Obecního úfia-
du Psáry a uvefiejnûny na webov˘ch stránkách obce a v pfií‰tím vydání Psárského zpravo-
daje. 

Dotace od Stfiedoãeského kraje
Za pfiispûní dotace Stfiedoãeského kraje ve v˘‰i 5 milionÛ korun se v obci dokonãuje

investiãní akce budovan˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí v ulicích: V Tfie‰Àovce, Hlavní, Horní,
SportovcÛ, Slepá, DláÏdûná, Pod Skalou, Kutná.

Obci Psáry se podafiilo
získat z Ministerstva financí âR mimofiádnou dotaci na rekonstrukci a nástavbu matefi-

ské ‰koly.
Práce tak mohly b˘t zahájeny i díky pochopení a vstfiícnosti fieditele Domova Laguna

PaedDr. Ladislava Adámka, kter˘ umoÏnil ve svém areálu umístit jednu tfiídu matefiské
‰koly.

(Pozn. red.: podrobnûj‰í informace uvefiejníme v pfií‰tím ãísle.)

Psársk˘ zpravodaj
je dvoumûsíãník a v pfií‰tím roce bude vycházet v mûsících: únor, duben, ãerven,

srpen, fiíjen, prosinec. 
Do v‰ech ãísel rádi uvítáme va‰e pfiíspûvky nebo dopisy, od dûtí pak fotografie ãi kres-

by. V‰echno mÛÏete také posílat e-mailovou po‰tou. NezapomeÀte, Ïe pfiispívat mohou
nejen dospûlí, ale i dûti.

Pro dal‰í vydání Psárského zpravodaje jsou uzávûrky ãísel vÏdy do 10. pfiedchozího
v mûsíci, to znamená, Ïe do té doby musíme mít v‰echny podklady, a to vãetnû inzerce.
Ve‰keré kontakty najdete na stranû 2 v tiráÏi ãasopisu.

Uzávûrka pro pfií‰tí únorové ãíslo je do 10. ledna 2008.
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SDH Psáry
Dne 13. 10. 2007 se konala

v obci LibeÀ, okr. Praha západ
soutûÏ v poÏárním sportu o Po-
hár Jaroslava ·tíbra. 

Ráno bylo studené, nad hlava-
mi obfií mraky, které nevûstily nic
dobrého, a tak se ãekalo jen na to,
Ïe se spustí ohromn˘ liják. Zfiejmû
si to obloha rozmyslela a uznala,
Ïe na takovou soutûÏ musí b˘t nád-
hernû, a jakmile zaãalo klání, slu-
níãko se rozzáfiilo a zaãalo pûknû
svítit.
DruÏstvo ve sloÏení ÎENY A

M. Skfiivanová, N. Komárková, Z. KfiíÏová,
I. Skfiivanová, M. Vaverková, K. Zeithamlová,
D. Smolíková vybojovalo úÏasné 1. místo
a protoÏe toto vítûzství bylo uÏ tfietí, dûvãata
dostala nastálo Putovní pohár (dává se aÏ po 3.
vítûzství).

ÎENY B
J. Dubajová, V. Nejedlá, D. Mar‰álová, K.

Harenãáková, B. Harenãáková, Kropãilová,
Taãnerová  vybojovaly krásné 2. místo. 
MUÎI A

P. Hru‰ka, J. ·varc, Mich. Molenda, Mar.
Molenda, R. Dubaj, P. ·Ûra, J. Vondra, P.Votru-
ba získali 3. místo ze 16 soutûÏících druÏstev.
MUÎI B 

J. Hru‰ka, M. Hru‰ka, J. Honek, V.Vitoch, J.
KfiíÏ, M. Skfiivan, J. Zeithamel, M. Adámek.

BohuÏel druÏstvo muselo hasit  s babiãkou
stfiíkaãkou. Opravdu se v‰ichni snaÏili, a tak
jejich umístûní na 13. místû je s touto technikou
úspûchem.

Ze soutûÏe se v‰ichni vrátili s radostn˘mi
úsmûvy, poháry a diplomy v rukou. Dlouho do
veãera se probíraly záÏitky ze soutûÏe.

Dana Kropáãková
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V˘jezdová jednotka SDH - Dolní Jirãany 
zasahovala ve veãerních hodinách dne 7. 11. 2007 v poãtu 6 muÏÛ pfii poÏáru osobních automo-

bilÛ ve Vestci, ulice OkruÏní. 
Jednotka se dostavila v 19.21 hod. jako první. PrÛzkumem bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o poÏár tfií

osobních automobilÛ, zasaÏen˘ch poÏárem v plném rozsahu. Na ha‰ení byl nasazen vysokotlak a
jeden C proud. Byla provedena lokalizace a na v˘pomoc se dostavila jednotka HZS Praha - st. Krã
a poté i jednotka HZS - Jílové. Tyto jednotky zÛstaly v záloze. Následovalo doha‰ování a likvida-
ce události. Akce byla ukonãena v 21.00 hod. 

Miloslav Burián
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Stabilní sbûrn˘ dvÛr,
kter˘ je v Psárech umístûn blízko

Obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005

v‰em platiãÛm odpadu, tedy obãanÛm

obce Psáry i chatafiÛm. Samozfiejmû

pod obec Psáry patfií i Dolní Jirãany.

Otevfieno je:

ve stfiedu od 15-18 hodin

v sobotu od  9-13 hodin

Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:

Pneumatiky – smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek (v men‰ím

mnoÏství) – papír a lepenka – sklo – rozpou‰tûdla – kyseliny – fotochemikálie

– záfiivky a jiné odpady obsahující rtuÈ – vyfiazená zafiízení obsahující chlorof-

luorouhlovodíky – olej a tuky – barviva, lepidla a pryskyfiice obsahující nebez-

peãné látky – jiná nepouÏitá léãiva – baterie a akumulátory – vyfiazené elek-

trické a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné látky – plasty – kovy –

biologicky rozloÏiteln˘ odpad, smûsn˘ komunální odpad – objemn˘ odpad.

Pokud si nevíte rady,

podrobnou informaci najdete na v˘vûsní tabuli, která je umístûna u sbûrného

dvora, nebo se mÛÏete obrátit na

jeho pro‰kolené pracovníky.

Pfiipomínáme: Novû jsou v obci

umístûny oranÏové kontejnery, do

nichÏ se vhazují kartony, proto kra-

bice, tzv. tetrapack, se uÏ nebudou

vhazovat do Ïlut˘ch kontejnerÛ pro

plast. 
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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

TONDACH ČR, s. r. o., a ZV OS Stavba ČR
pořádají 19. 1 .  2008 ve 20.00 hod.
ve společenském centru jesenice

Hudba a předtančení – vŠe v novém, 
bohatá tombola , slosovatelné vstupenky

Vstupné 200,- Kč
Předprodej vstupenek na tel. č.: 241 940 408-9

Autobus zajiŠtěn

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

33.33.33.
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• ¤IDIâSKÉ PRÒKAZY
Je‰tû naposledy upozorÀujeme na v˘mûnu star˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ. Odevzdat je
musí i seniofii, ktefií fiidiãsk˘ prÛkaz vlastní, ale uÏ nov˘ nebudou chtít.
Pokud tak neuãiníte, mÛÏe vám b˘t uloÏena pomûrnû vysoká pokuta.

• DVOJJAZYâNÁ ·KOLA V BLÍZKOSTI
První dvojjazyãná ãesko-nûmecká tfiída v Praze se bude otvírat pfií‰tí rok v Z· K Milí-
ãovu (Praha 4–Háje). Rodiãe budoucích prvÀáãkÛ se o bezplatné v˘uce dozvûdí více
13. 12. od 15.30 do 16.30. Zápis bude 15. a 16. 1. od 14.00 do 17.00 hod.

AAUUTTOOŠŠKKOOLLAA
NNOOVVOOTTNNÝÝ ((OOHHRROOBBEECC))

NNeemmááttee jjaakk ssee kk nnáámm ddoossttaatt ––
nneevvaaddíí,, jjssmmee fflleexxiibbiillnníí 
aa vvyyzzvveeddnneemmee
vvááss vv mmííssttěě bbyyddlliiššttěě!!
TTeell:: 660033 4433 0000 1111
wwwwww..aauuttoosskkoollaannoovvoottnnyy..ccoomm

ÚÚPPRRAAVVAA AA
SSTTŘŘÍÍHHÁÁNNÍÍ PPSSŮŮ
PPssáárryy –– FFiinnsskkéé ddoommkkyy 117711
PPrraahhaa 11 –– PPššttrroossssoovvaa 55
PPrraahhaa 66 -- BBaazzoovvsskkééhhoo 66
ssttřřííhháánníí,, kkoouuppáánníí,, 
ssttřřííhháámmee ii oo vvííkkeenndduu aa vveeččeerr

% 660077 998811 224488
660088 997799 553399

INZERCE

HHoonn
Tak a je tu sobota,
už ranní shon všude
u myslivců začíná.
No zkrátka, 
hon nám začíná.

To i lovecký pejsek
radost z toho má.
Teď se to vše ukáže,
jak revír silný je.

Jak se zástavbou domů
v psárské oblasti,
samotná příroda,
s hospodářem myslivcem
bojuje.

Poutníček
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DOPISY âTENÁ¤Ò

Je osm hodin ráno. Nad jirãanskou
cihelnou se pár mrakÛ pfiehnalo, jako kdy-
by chtûly fiíci: „UÏ sníh neseme, uÏ zimu
pfiipravujeme.“ A studen˘ vítr strhával
opozdilé lístky ze stromÛ. Ale nic naplat,
myslivci zde mûli svÛj sraz na honitbu, jak
se na tom spoleãnû dohodli. Pfiedseda
myslivcÛ, pan Rácz, si den pfied zahájením
honu obhlédnul terén a vytyãil si, jak
budou pfii samotném honu postupovat.
Taky pfiipravil místeãko, kde bude uloÏena
zhaslá zvûfi, aby jí byla vzdána úcta,
poslední hold. 

Celkem se na honu u cihelny se‰lo
kolem ãtyfiiceti myslivcÛ a já. Zvûdav˘,
jak takov˘ hon vlastnû probíhá. Dozvûdûl
jsem se, co to dá myslivcÛm poctivé práce,
neÏ takovou zvûfi k samotnému lovu
vypiplají a ubrání proti zabûhnut˘m koã-
kám a volnû se toulajícím psÛm. No, fiek-
nu vám, lidé, Ïe to ti kluci a dûvãátka zrov-
na lehké nemají.

Bylo moc hezké, jak kolektiv psársk˘ch
a jirãansk˘ch myslivcÛ vÏdy pfiivítal
pozvané hosty. Vládla zde svornost i odpo-
vûdnost jednoho vÛãi druhému, ale
i k nûmé tváfii – pejskÛm. V‰e nasvûdãova-
lo tomu, Ïe hospodáfi revíru a pfiedseda
mysliveckého spolku vedou cel˘ kolektiv
zodpovûdnû a s rozvahou.

No, ale vraÈme se zase k samotnému
honu. KdyÏ hospodáfi s pfiedsedou stanovi-
li tfii skupinky myslivcÛ a fiekli, jak budou
postupovat pfii samotném honu, vãetnû

pravidel, která se budou dodrÏovat (jak
bude probíhat hon a odstfiel), tak trubaã
zatroubil k samotnému zahájení honu.
A skupinky se vydaly za sebou na první
zátah, na jimi urãené stanovi‰tû k odstfielu
baÏantÛ - kohoutÛ. 

KdyÏ myslivci pfii‰li na urãené stano-
vi‰tû, rokli za vodárnou, kterou pouÏívá
cihelna, a rozestoupili se, jak bylo urãeno,
byl teprve dán povel k nabití flint. Jedna
skupina stfielcÛ pak ‰la údolím rokle
a loveãtí psi zaãali vyhánût ve‰kerou zvûfi
z údolí. Teì uÏ to ‰lo ráz na ráz. BaÏanti
létali na v‰echny strany, ale nejvíce smû-
rem ke PsárÛm. TakÏe stfielci, ktefií stáli na
poli smûrem k b˘valému JZD, pomalu
nestaãili stfiílet. Na stranû rokle smûrem
k cihelnû, kde byla v˘sadba nového lesa,
se taky stfiílelo, ale kdyÏ se vykfiiklo:
„NÍZK¯ LET!” - tak se nestfiílelo. Zrovna
tak, kdyÏ se zvedla baÏantí slepice. Bylo
pfiekrásné sledovat psy, jak vyhánûli
z kfiovisek a vysoké trávy ve‰kerou zvûfi.
Jejich loveck˘ instinkt, ale i umûní byly
fascinující. Sestfielenou zvûfi pfiiná‰eli ke
sv˘m páníãkÛm a provádûli i samotnou
dohledávku. A mohu fiíci, Ïe velmi úspû‰-
nû! Byl jsem fascinován hlavnû jedním
mal˘m trpasliãím jezevãíkem, kter˘ v‰ak
mûl ve skuteãnosti  velké srdce lovce,
v tom správném slova smyslu. âlovûk
neznal˘ by fiekl ve své hlouposti - pfierost-
l˘ krtek. Ale musím fiíci, Ïe i já byl jeho
odvahou a umûním zaskoãen.

KdyÏ pr‰ely broky
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DOPISY âTENÁ¤Ò
Tento lov - zátah ve mnû zároveÀ vyvo-

lal vzpomínku na psárskou báji. Tenkráte
za monarchie se zde chovali psi na lov pro
‰lechtu a církev z Prahy. Vypráví se, Ïe zde
bylo tolik zajícÛ, Ïe se semkli v houf a pro-
trhli obklíãení honiãÛ i psÛ a utekli jim. 

No, ale na‰im myslivcÛm se zde zadafii-
lo. Celá skupina lovcÛ se vydala na dal‰í
kolo zátahu pfiímo u cihelny. Taky zde to
nebylo tak ‰patné s úlovkem, i kdyÏ byl
o poznání slab‰í. Zde lidé dostali, jak se
fiíká, do tûla. Jílovitá hlína se balila na
obuv a kaÏd˘ mûl co dûlat, aby do‰el k nej-
bliÏ‰í kaluÏi a dostal hlínu z bot. Ale to uÏ
se ãas nach˘lil ke 13. hodinû a cel˘ kolek-
tiv myslivcÛ a já jsme byli pozváni na
obãerstvení, které pfii‰lo, dá se fiíci, v pra-
v˘ ãas. Musím vám fiíci, Ïe jednomu po
takové ‰trapáci pak hezky chutná.

Poslední zátah - kolo lovu, kter˘ se
uskuteãnil od vodárny cihelny smûrem na
pfiíjezdovou cestu k cihelnû a kter˘ obklo-
poval polní potok a hou‰tiny ve stráni, byl
pro honící psy, ale i myslivce nároãn˘.
Nároãn˘ byl na bezpeãnost stfiílení baÏan-
tÛ. Jedna skupina stfielcÛ byla rozmístnûná
na kopci v poli a dal‰í na druhém poli, ale
v dolíku. KdyÏ nûkter˘ lovec stfielil po
zvednutém baÏantu nad mal˘m lesíkem
a hou‰tinou, tak se zbytek brokÛ rozpt˘lil
a setrvaãností energie obãas doslova zapr-
‰el na pole, pfiitaÏen˘ zemskou pfiitaÏlivos-
tí. I zde  se ukázal b˘t velk˘m pomocní-
kem lovce jeho pfiítel pes.VÏdy na‰el
sestfieleného baÏanta, kter˘ nûkdy smrtel-
nû zranûn je‰tû plachtil hezkou vzdálenost
za zády myslivce do porostu nebo pfiilehlé-

ho hou‰tí u polní cesty. 
Byl to nádhern˘ lov. Projevila se zde uÏ

velká zku‰enost myslivcÛ a jejich organi-
zovanost jako celku. (Mohu fiíci k tomu
v‰emu jen jedno. A to zde platí dvojnásob-
nû! Jak˘ pán, takov˘ krám! Tedy z mého
pohledu zvûdavce a ãlovûka, kter˘ o mys-
livosti v podstatû nic neví!)

I zde lov skonãil jako pfied tím. Mysliv-
ci na pokyn pfiedsedy vyndali patrony
z pu‰ky a zalomili svou zbraÀ, aby byla
bezpeãná pfii jakékoliv manipulaci. Pak se
vydali k sefiadi‰ti, kde ulovené baÏanty
spoãítali a poloÏili na oznaãené místo, kde
jim vzdali poctu s klobouky v ruce. Mám
dojem, Ïe to byla vzájemná úcta, jak mys-
livcÛ k sobû sam˘m, tak ke zhaslé – ulove-
né zvûfii. Trubaã odtroubil halali – konec
honu. Tak nûjak i pfiíroda utichla a vûtfiík
na malou chvilku pfiestal vát. Jen srnka
z nedalekého nízkého porostu nov˘ch
stromkÛ cel˘ hlouãek myslivcÛ pozorova-
la. A jsem pfiesvûdãen, Ïe i zajíci si v‰imli
odcházejících  lovcÛ a jejich ãtyfinoh˘ch
pomocníkÛ.

Tento ãlánek je mé podûkování pfiedse-
dovi spolku myslivcÛ, Ïe mi dovolil
zúãastnit se honu.

A také musím podûkovat v‰em zúãast-
nûn˘m myslivcÛm za jejich laskavost

a ochotu ke mnû pfii
samotném fotografo-
vání honu.

Poutníãek
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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. Chce-
te-li, aby byla redakce pfiítomna u va‰ich oslav, rádi va‰e pozvání pfiijmeme. 

BBllaahhooppřřáánníí –– jjuubbiillaannttii
PPrroossiinneecc LLeeddeenn 22000088

Jiřina Kratinová Zdeňka Machačová
Dagmar Kastaliová Květa Moravcová

Božena Dvořáková
Antonín Zouzal

Gratulujeme všem oslavencům, i když trošku předem, a přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí. 

Obecní úřad v Psárech,
za redakci Monika Kábová

SPOLEâENSKÁ KRONIKA

Kam za kulturou 
Program muzea 
v Jílovém u Prahy

6. 10. – 27. 1.   
Z darÛ muzeu 2006 
tradiãní v˘stava darovan˘ch
pfiedmûtÛ dobrovoln˘mi dárci
za rok  2006 

3. 11. – 27.1. 
MERKUR – nestárnoucí stavebnice
prodejní v˘stava nejznámûj‰í ãeské hraãky

SOBOTA  15. 12.
V programu  od  14 hodin sestaveného
z vánoãních   pfiíbûhÛ  a koled  vystoupí  dûti
ze  Svobodné  Komenského  ‰koly  a pûveck˘
sbor  ze  Základní  ‰koly v Jílovém  pod  vede-
ním  Mgr. Vendulky Zahálkové.

od 15.30
Podveãerní  chvíle  zpfiíjemní  legendární  jazz-
rocková  kapela JAAZ Q Matrina  Krato-
chvíla (syntetizátor, klávesy), Oskar Petr
(zpûv), Zdenûk  Fi‰er (kytara), Pfiemysl Faukner

(basa), Jaromír Hele‰ic (bicí).Velká paráda pro
v‰echny pamûtníky a velké dobrodruÏství i pro
ty mlad‰í fandy muziky s chutí objevovat hud-
bu na pomezí rocku a jazzu, nebo jazzu a rocku,
jak je libo.

SOBOTA  22. 12.
vyvrcholení  vánoãních  trhÛ bohat˘m progra-
mem
15.30  kejklífi Vojta Vrtek      
16.00 kouzelník Artin
16.15  loutkové divadélko Kejklífii
16.45  umûleck˘ kováfi a polykaã meãÛ G.

Lengley
17.00  kouzelník Artin -  pfiedstavení pro dûti

i dospûlé 
17.30  ohÀová show Vojty Vrtka

Muzeum si vyhrazuje právo zmûny!

·TOLA sv. JOSEFA
duben–fiíjen: SO, NE, svátky 10–7 hod. 
ãervenec–srpen: také úter˘-pátek 13–17 hod. 
listopad–bfiezen: pro pfiedem objednané skupi-
ny nad 7 osob 
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Dûtem
Od nejmen‰ích dûtí docházejí obrázky, které
budeme postupnû otiskovat. V‰em dûkujeme.

„Vánoce“ – Davídek

„Cesta na hrad“ – Jifiinka

…A NùCO PRO ZÁBAVU
·TOLA HALÍ¤E
Zatím pouze pro objednané skupiny nad 7 osob.
Nebo pfii mimofiádn˘ch pfiíleÏitostech, kdy je
‰tola otevfiená pro vefiejnost (muzejní noc, turis-
tické pochody, muzejní vycházky a semináfie,
termíny najdete v odkaze Aktuality).
Náv‰tûvu ‰toly sv. Josefa mimo pravidelné
otevfiení a ‰toly Halífie je nutno objednat na
telefonním ãísle 241 950 791 nejménû tfii dny

pfiedem. Z provozních dÛvodÛ (opravy a revize
‰toly, nesjízdnost komunikace apod.) mÛÏe b˘t
‰tola ve vámi poÏadovaném termínu uzavfiena.
V tomto pfiípadû vám nabídneme jin˘ nejblíÏe
moÏn˘ termín.

Muzeum je otevfieno dennû mimo pondûlí
(pokud není svátek): 9–12 a 13–16 hod., ãer-
ven–srpen 9–17 hod.

Nyní máme pro vás hádanky, abyste si muse-
li lámat hlavinky! Tak jdeme na to! ¤e‰ení
najdete na stranû 31.
1. Víte, kdo z vûdcÛ odhalil princip hustoty? 
2. A jak?

Pro pokroãilé
vûkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém. Jeho
vylu‰tûní najdete aÏ v pfií‰tím ãísle.

U lékafie
V‰ichni se tam obãas objevíme. Kde? Inu –
v ãekárnû svého lékafie.
Dnes tam postupnû pfii‰lo 5 muÏÛ. Ten první
potfieboval pfiedoperaãní vy‰etfiení a ten v pofia-
dí druh˘ na objednanou kontrolu. Jan pfii‰el pro
své pravidelné léky, Turek zase na „protiklí‰Èo-
vé“ pfieoãkování. Objevil se i Vít Císafi. Hru‰ka
pfii‰el jako ãtvrt˘. Boris Kursk˘ nebyl první, ale
byl tu dfiív neÏ Turek, Emil zase dfiív neÏ Josef.
Jako poslední pfii‰el ·varc s angínou. Koho
ãeká operace? Proã se dostavil Emil a proã
Zdenûk? Kdo vstoupil jako tfietí? Jaké pfiíjmení
má Josef?

¤e‰ení  - Svatební dary (fiíjen 2007)
Cyril Jan Zdenûk Stanislav
Sládek Jilsk˘ Záruba Celta 
PlzeÀ Kladno Praha Brno
navigace praãka chladniãka fotoaparát



VÒNù VÁNOC

V domácnostech b˘valy Vánoce osla-
vovány onaãej‰ím jídlem a pitím. Zmíní-
me se o peãivu obecnû a o vánoãce zvlá‰È.
Ta totiÏ na vánoãním stole nesmûla chy-
bût.

Vánoãce se fiíkalo stejnû jako dnes
„vánoãka“ nebo také „húsce ‰tûdroveãer-
ní“. Vánoãním peãivem z tûstov˘ch ple-
tencÛ „caltami“ a koláãi b˘vali podûlová-
ni zem‰tí úfiedníci, radní, kon‰elé, ale i, jak
se fiíkávalo, „zadní zbûfi“, mezi kterou pat-
fiíval mûstsk˘ hrobník, rychtáfiovi pachol-
ci, pohodn˘ a kat. B˘val i takov˘ obyãej,
Ïe v 17. století zahajoval vánoãní t˘den
slavnostní pochod praÏsk˘ch ÎidÛ, ktefií
hodnostáfiÛm na Hradãany vezli dary,
cizokrajné plody a husy, coÏ v‰echno bylo
od pánÛ s povdûkem pfiijímáno. Pfii té pfií-
leÏitosti nesmûlo chybût peãivo a vánoãky.

Zahanbit se nechtûli dát ani praÏ‰tí mistfii
pekafiského cechu a kaÏdoroãnû posílali na
Hrad velikánskou vánoãku, kterou neslo
na ramenou ‰est vymydlen˘ch a sváteãnû
ustrojen˘ch pekafisk˘ch tovary‰Û. V tomto
prÛvodu nesmûla chybût muzika a dopro-
vázel jej velk˘ sbûh lidu, hlavnû mládeÏe.

Je‰tû v polovinû minulého století se
v pfiedvánoãní dobû nemohly pofiádat svat-
by. V kostelech snoubence neoddávali a na
radnicích se je‰tû svatební obfiad nevyko-
nával.

Tak vidíte, jakou mûla tehdy vánoãka
tradici – i samotní radní si pochvalovali
její chuÈ. Dne‰ní vánoãky jsou v základu
podobné oné jiÏ zmínûné „húsce ‰tûdrove-
ãerní“. Jen nûkdo pfiidá více mandlí, jin˘
tfieba kandované ovoce ãi rozinky…

Text a foto: mk
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Húsce 
‰tûdro-
veãerní

Kouzlo kaÏdoroãní osla-
vy Vánoc a vánoãního svat-
veãera má neopomíjecí tra-

dice sahající daleko do dûjin. Pfied nûkolika staletími se toto sváteãní
období v Praze oslavovalo rozvern˘mi studentsk˘mi prÛvody, v nichÏ
vedle vesel˘ch a pokfiikujících ma‰kar jezdíval na koni i pfiistrojen˘
biskup, jehoÏ ov‰em zpodobÀoval nûkter˘ student. Záhy v‰ak takové
recese ráznû zakázala církev, která mladick˘m zábavám, jako nedÛ-
stojn˘m, nepfiála.
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¤e‰ení ze strany 29 a 32:
1. Princip hustoty, tj. zákonitosti, za kter˘ch tûlesa plují,  objevil Archimédés.
2. Archimédés byl váÏen˘ muÏ a král Hieron II. byl jeho pfiíbuzn˘. Hieron nechal zhotovit zlat˘
vûnec, nebyl si v‰ak jist, zda je z ryzího zlata, nebo ze slitiny a stfiíbra. Mûl strach, aby ho kovory-
tec neo‰idil, a tak poÏádal Archiméda, aby to zjistil.
Brzy poté se Archimédés odebral do koupele. Vana byla pfiíli‰ naplnûná vodou, a kdyÏ si do ní lehl,
voda pfietekla na podlahu. Vtom si uvûdomil, Ïe „tûleso ponofiené do kapaliny je vytlaãováno silou,
která se rovná tíÏi kapaliny tûlesem vytlaãené“. Na základû tohoto principu pak dokázal vypoãítat
objem a váhu vûnce a následnû je porovnat s váhou stejného objemu ryzího zlata.
Archimédés mûl ze svého objevu takovou radost, Ïe vyskoãil z vany, a tak jak byl, nah˘ bûÏel uli-
cemi mûsta Syrakus do paláce, volaje „Heuréka, heuréka!“, tedy „Na‰el jsem!“

K¤ÍÎOVKA: SUDOKU:

Takov˘ krásn˘ vûnec
jsem zhlédla  pfied Vánocemi
na dolnojirãanském hfibitovû.
Potû‰ilo mû, Ïe jsou lidé, kte-
fií dokáÏou vyrobit vánoãní
v˘zdobu sv˘ma rukama.
Nûkdo si dal opravdu zále-
Ïet, aby takov˘ vûnec byl
jedineãn˘, a mnû to nedalo,
abych ho na ukázku pro
v‰echny ãtenáfie nevyfotogra-
fovala.
Musím v‰ak popravdû fiíci, Ïe  o jak hfibitov v Dolních Jirãanech, tak
v Psárech se obãané starají vût‰inou velmi pûknû. 

mk
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K¤ÍÎOVKA, SUDOKU

JEDOVATÁ
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