SLOVO ÚVODEM
Milí obãané,
leto‰ní zima je
hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi
zahrává, jak se jí zlíbí. Dé‰È, vítr, slunce,
pár vloãek snûhu
a zase slunce, dé‰È
a vítr, teploty pfieváÏnû nad nulou. Tedy
alespoÀ v dobû koncem ledna, kdy pí‰i
tyto fiádky. Nic dobrého to nevûstí, protoÏe podle
pranostiky uÏ v lednu na svatého Marcela zima
leze do tûla a na svatého Knuta pfiichází zima krutá. A jak˘ leden, takov˘ ãervenec. A únor? Pár
pranostik uvádíme na konci této stránky.
Zvonûní telefonu je nám v‰ak známo v kteroukoliv roãní dobu, a tak jen pfiipomínám, Ïe první
zadrnãení telefonu zpÛsobil Alexander Graham
Bell právû v mûsíci únoru. Znám˘ BellÛv pfiístroj
nás nûkdy dohání k ‰ílenství, pfiedev‰ím v dobû,
kdy klasick˘ telefon pfiedãily mobily.
Graham Bell pocházel ze Skotska, kde uãil
hluchonûmé, a po své emigraci do USA se
zab˘val fyziologií lidského hlasu, které pr˘
vûnoval kaÏdou tfietí minutu svého v˘zkumu.
PÛvodní zámûr jeho práce v‰ak smûfioval
k sestrojení pfiístroje, kter˘ by „zviditelnil“ fieã.
Bell chtûl pomoci své dcefii, která trpûla nedosl˘chavostí. Namísto toho v‰ak 14. února 1867
patentoval pfiístroj, kter˘ nesly‰ící nadlouho
diskriminoval. âas pfiipravil o slávu i dal‰ího
vynálezce telefonu Elishu Greye, kter˘ na
patentov˘ úfiad dorazil o nûkolik hodin pozdûji.
Legendární telefonistky se objevily aÏ v roce
1887, první automatické ústfiedny bez lidsk˘ch
operátorÛ pak vymyslel americk˘ podnikatel
Strowger. A technika pokraãovala kupfiedu.
Víte, Ïe…
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Dokonce se tvrdí, Ïe telefon zavinil i pád newyorské burzy v roce 1929.
První pfienosn˘ telefon vyvinul na svûtû t˘m
Paula Galvina, jednoho ze zakladatelÛ firmy
Motorola. Nalezl uplatnûní v druhé svûtové válce.
Digitalizace v‰ak na sebe nedala dlouho
ãekat a na svûtû se zrodil systém GSM a od roku
1990 se mobilní telefony vyuÏívají komerãnû.
Asi jste si v‰imli, Ïe únorov˘m ãíslem Psárského zpravodaje naãínáme uÏ ãtvrt˘ rok tohoto dvoumûsíãníku. Velmi nás tû‰í, Ïe zájem ãtenáfiÛ o ná‰ zpravodaj roste, a hlavnû Ïe nás
zaãínají kontaktovat sami obãané. Dostali jsme
také nûkolik novoroãních pfiání, ale i podûkování od chatafiÛ. Tak napfiíklad paní Zetochová
pfiála do nového roku v‰e nejlep‰í a chatafii
Zítkovi napsali: „Dûkujeme za zasílání Psárského zpravodaje a pfiejeme mnoho zdraví
a úspûchu v práci.“
Ale aby si nûkdo z vás nemyslel, Ïe se jen
vychvalujeme, otiskneme v‰echno, co si na‰i
obãané pfiejí, jako napfiíklad story o hledání
odcizen˘ch vûcí psárského obãana. Nelíbila se
mu spolupráce policie. Ta v‰ak slibuje do
budoucna zlep‰ení své práce, od 1. ledna se
totiÏ pozmûnil systém policie. Slibuje pfiedev‰ím
zlep‰ení kontaktu s obãany, ale o tom v‰em se
doãtete v na‰í pravidelné policejní rubrice.
Dal‰í vzkaz je pro v‰echny: V srpnu 2006
jsme otiskli v ãasopisu inzerci na provozovnu
Radlík, kde mohou obãané koupit v‰e, co se t˘ká
dfieva, vãetnû dfieva palivového. Pokud máte
zájem, telefonujte na ãíslo 721 803 338. Va‰e
objednávky vyfiídí pan âíÏek. Tímto zdravím
paní Vondrovou, která upozornila, Ïe se nemÛÏe
na uvedené ãíslo dovolat, a tak jsme pátrali
a pátrali…, aÏ se podafiilo zjistit ãíslo nové.
Tak pûkné ãtení a pi‰tû nám.
Monika Kábová

Únor bíl˘ – pole sílí
Na Hromnice musí skfiivánek vrznout, i kdyby mûl zmrznout
V únoru sníh a led – v létû nanesou vãely med
Masopust na slunci – pomlázka u kamen
PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

1

OBSAH
Ze zastupitelstva
Co se v obci udûlalo?
Roãní plán Z· a M· Psáry
Studie MetroBus
Sportovci, kde jste?
Zazvonil zvonec a pohádky je konec…
Jak ‰el Ïivot
Na zlodûjské stezce
Obãanská demokratická strana
vás zve (inzerce)
Policie âR
âSSZ upravuje vdovské dÛchody
Seriál o tfiídûní a recyklaci odpadÛ
Spoleãenská kronika
…a nûco pro zábavu
VÛnû kofiení: hfiebíãek
KfiíÏovka, sudoku

3
7
8
9
11
14
16
19
21
22
23
24
28
29
30
32

Na titulní stranû:
Zima v Psárech (foto mk)
Na 2. str. obálky:
Návrh vedení linek – studie MetroBus

Psársk˘ zpravodaj:
Roãník:
Vydává:

dvoumûsíãník
IV, ã. 1/2007, únor
Obec Psáry
PraÏská 137,
252 44 Psáry
tel.: 241 940 454,
fax: 241 940 514
e-mail: info@psary.cz
Datum vydání:
10. 2. 2007
Registrace:
MK âR E 15258 ze
dne 4. 5. 2004
Redaktorka:
Mgr. Monika Kábová
Redakãní rada:
Ing. Jifií Janata
Lucie Kubalo‰ová
Milan Vácha
Jana Valá‰ková
Mgr. Jan Vrba
Pfiíjem inzerce:
Mgr. Monika Kábová
mobil: 606 310 655
fax: 281 862 468
e-mail: mfkaba@post.cz
Grafická úprava a tisk: LD, s. r. o.
Tiskárna Prager
KovákÛ 9,
150 00 Praha 5
Distribuce:
do v‰ech po‰tovních
schránek v Psárech
a Dolních Jirãanech,
zdarma
Náklad:
2000 v˘tiskÛ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník)

PSÁRSK¯ ZPRAVODAJ
Formát
A5 – 125 x 175 mm
1/2 A5 – 125 x 85 mm
1/4 A5 – 125 x 40 mm
60 x 85 mm
1/8 A5 – 60 x 40 mm
Dotazy a objednávky inzerce:

2

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

ãernobíl˘
1550 Kã
880 Kã
550 Kã

barevn˘
3850 Kã
2200 Kã
1500 Kã

330 Kã
830 Kã
Mgr. Monika Kábová
tel./fax: 281 862 468,
e-mail: mfkaba@post.cz,
mobil: 606 310 655

ÚNOR 2007

ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 12-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 13. 12. 2006
v 18:00 hodin na Obecním úfiadu, PraÏská
137, 252 44 Psáry
USNESENÍ ã. 140/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
nové znûní jednacího fiádu Zastupitelstva obce Psáry.
USNESENÍ ã. 141/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
se 7. zmûnou úpravy rozpoãtu obce Psáry na rok 2006.
USNESENÍ ã. 142/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
rozpoãet obce Psáry na rok 2007 v celkové v˘‰i 31 117
000 Kã s touto úpravou:
- sníÏení v˘dajÛ na v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí o 100 000 Kã
a pfiesun této ãástky na poloÏku vypracování studie na projekt
– roz‰ífiení Z· o 2. stupeÀ.
USNESENÍ ã. 143/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 6/2006, o systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na územní obce Psáry.
II. Schvaluje
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 7/2006, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Psáry.
USNESENÍ ã. 144/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní kupní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry a obyvateli ulice Javorová, kterou se pfievádí komunikace vybudovaná na
parc. ã. 109/15, 109/14, 110/11 a 110/12, k. ú., Dolní Jirãany, za cenu celkem 606 300 Kã bez DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem v˘‰e uvedené kupní
smlouvy.
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USNESENÍ ã. 145/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
zámûr prodeje pozemkÛ parc. ã. st. 1081, 1082, 1083, 1084
a 1085, v‰e k. ú., Dolní Jirãany pod garáÏemi na Sídl. ·tûdfiík.
II. Povûfiuje
Obecní úfiad vyvû‰ením v˘‰e uvedeného zámûru.
USNESENÍ ã. 146/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o dílo uzavfiené mezi obcí Psáry a firmou
GEPRO, s.r.o., na poskytování technické podpory geografického informaãního systému MISYS.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem v˘‰e uvedené smlouvy
o dílo.
USNESENÍ ã. 147/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní darovací smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry a firmou
Storeal, s.r.o., pfiedmûtem smlouvy je bezplatn˘ pfievod spla‰kové a de‰Èové kanalizace a vodovodu a komunikace v ulici
Roklinka v Dolních Jirãanech.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem v˘‰e uvedené darovací
smlouvy.
USNESENÍ ã. 148/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Jmenuje
dal‰í ãleny finanãního v˘boru – Ing. Jifiího Janatu, Ing. Jifiinu
Kratinovou.
II. Jmenuje
dal‰ího ãlena kontrolního v˘boru - Petra Noska.
USNESENÍ ã. 149/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
termíny vefiejného zasedání Zastupitelstva obce Psáry na
1. pololetí roku 2007:
14. února
11. dubna
13. ãervna
PSÁRSK¯
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ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ã. 150/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry a âEZ Distribuce,
a.s., o uzavfiení smlouvy budoucí na zfiízení vûcného bfiemene
na pozemku parc. ã. 654/2, k. ú. Dolní Jirãany, a 1061/1, k.
ú. Psáry – podzemní kabelové vedení vysokého napûtí.
II. Schvaluje
znûní smlouvy uzavfiené mezi obcí Psáry a âEZ Distribuce,
a. s., o uzavfiení smlouvy budoucí na zfiízení vûcného bfiemene na pozemku parc. ã. 655, k.ú. Dolní Jirãany, a 1063, k. ú.,
Psáry – podzemní kabelové vedení vysokého napûtí.
III. Schvaluje
znûní smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí Psáry
a spoleãností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., – zfiízení,
uloÏení, provoz, údrÏba a opravy podzemního vedení vefiejné
telekomunikaãní sítû na pozemcích parc. ã. 141/4 a parc.
ã. 689, k. ú. Dolní Jirãany.
IV. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem v˘‰e uveden˘ch smluv.
USNESENÍ ã. 151/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Zavazuje
Stavební a územnû plánovací komisi, aby nevydávala souhlasná stanoviska ke kolaudacím ke stavbám v lokalitách Skalkazápad, Skalka-jih a Skalka-jih II. (B15S, B15J a B16), ke kter˘m není vybudována zpevnûná pfiístupová komunikace.
USNESENÍ ã. 152/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
název ulice „Pod Lesíkem“ v lokalitû za hfii‰tûm v Dolních Jirãanech.
USNESENÍ ã. 153/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
v˘roãní zprávu o ãinnosti Základní a Matefiské ‰koly Psáry za
rok 2006.
USNESENÍ ã. 154/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘jimku z nejvy‰‰ího poãtu dûtí ve dvou tfiídách matefiské ‰ko-
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ly, souãásti Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Psáry, okres Praha-západ, ze 24 dûtí na 28 dûtí v kaÏdé z tûchto tfiíd.
USNESENÍ ã. 155/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 8/2006, o hospodafiení se spla‰kov˘mi odpadními vodami, vãetnû dÛvodové
zprávy k této obecnû závazné vyhlá‰ce.
USNESENÍ ã. 156/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiiloÏeného soupisu.
USNESENÍ ã. 157/12-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Ru‰í
na základû v˘sledku kontroly kontrolního v˘boru znûní usnesení ã. 19/2-2006 bod III. a IV. a znûní usnesení ã. 115/92006.
starostka
Jana Valá‰ková
místostarosta
Milan Vácha

zastupitelka
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû od
poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je upraveno
z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 4-2006
konaného dne 4. prosince 2006
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 10/4-2006
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
nafiízení obce Psáry ã. 5/2006, o stavební uzávûfie, vãetnû dÛvodové zprávy k tomuto nafiízení.
ÚNOR 2007

Z RADY
RO Usnesení ã. 11/4-2006
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
nové znûní organizaãního fiádu Obecního úfiadu Psáry dle pfiílohy.

Rumpold-P, s.r.o., pfiedmûtem dodatkÛ je
úprava cen.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
dodatkÛ.

RO Usnesení ã. 12/4-2006
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
poskytnutí pfiíspûvku 5000 Kã pro SDH Psáry
na zaji‰tûní obãerstvení a dárkÛ pro dûti na
Mikulá‰skou nadílku.

RO Usnesení ã. 2/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ze dne 7. 9.
2006 mezi obcí Psáry a Stfiedoãeskou údrÏbou
komunikací, s. r. o., pfiedmûtem dodatku je
úprava termínÛ dokonãení díla – stavba kanalizace v Psárech a Dolních Jirãanech.

RO Usnesení ã. 13/4-2006
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s financováním dal‰ího vzdûlávání zamûstnancÛ obecního úfiadu.
starostka
Jana Valá‰ková
místostarosta
Milan Vácha

zastupitelka
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních
údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 1-2007
konaného dne 8. ledna 2007
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry
RO Usnesení ã. 1/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatkÛ ã. 6 a ã. 7 ke smlouvû o zabezpeãení sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ ze dne
15. 5. 2003 mezi obcí Psáry a spoleãností
ÚNOR 2007

RO Usnesení ã. 3/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znûní
darovací smlouvy mezi obcí Psáry a Ing. Petrem Jungem, Ing. ·árkou Jungovou a JUNG
CZ, a. s., pfiedmûtem smlouvy je bezplatn˘
pfievod pozemkÛ a technické infrastruktury
v k. ú. Dolní Jirãany – ulice JiÏní, Nad ·kolkou
a K Junãáku.
RO Usnesení ã. 4/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
Finanãní v˘bor pfiípravou cenové kalkulace na
pfiíspûvek na obecní infrastrukturu.
RO Usnesení ã. 5/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Nesouhlasí
s plánovanou v˘stavbou 11 rodinn˘ch domÛ
firmou VV Servis REAL, s. r. o., jde o skrytou
formu dvojdomÛ se sporn˘m vlastnictvím do
budoucna a tlakem na dûlení pozemku. Na
1000 m2 nebudou 2 auta a 4 lidi, ale 4 auta
a 8 lidí. Pro takovou koncentraci obyvatel
chybí obsluÏnost, dopravní kapacita, kapacita
âOV.
PSÁRSK¯
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Z RADY
RO Usnesení ã. 6/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
místostarostu Milana Váchu pfiípravou dopisu pro trvale hlá‰ené chatafie, Ïe jim nebudou poskytovány sluÏby ve stejném rozsahu
jako trvale hlá‰en˘m obãanÛm v rodinn˘ch
domech hl. v oblasti v˘stavby kanalizace
a komunikací.
RO Usnesení ã. 7/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se znûním informaãního letáku pro stavebníky
(viz pfiíloha) vypracovan˘m stavební a územnû
plánovací komisí o obecn˘ch zásadách v˘stavby RD, stavebních regulativech a podmínkách
kolaudace.
RO Usnesení ã. 8/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Povûfiuje
Ing. Jifiího Janatu zadáním nové ankety na
obecní internetové stránky – V kterou hodinu
chtûjí obãané pfiidat na lince 332 dal‰í spoje?
RO Usnesení ã. 9/1-2007
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.
starostka
Jana Valá‰ková
místostarosta
Milan Vácha

zastupitelka
Lucie Kubalo‰ová

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

Oficiální webové stránky obce jsou www.psary.cz.
NezapomeÀte, Ïe i za pejska musíte zaplatit poplatek.
Obaly od nápojov˘ch kartonÛ (známe je také pod názvem tetrapack) se odkládají do oranÏov˘ch pytlÛ nebo oranÏov˘ch kontejnerÛ. Jedná se napfiíklad o obaly od vína, dÏusÛ, mléka. Pfied vhozením do kontejneru je stlaãte a teprve potom
vhoìte do oznaãeného kontejneru.
O platnosti fiidiãsk˘ch prÛkazÛ jsme uÏ psali v dubnovém ãísle zpravodaje. Na
ãetné dotazy opakujeme: Podle vyhlá‰ky 361/2000 Sb. bude podle §134 v˘mûna dosavadních platn˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ provádûna takto:
(1) ¤idiãské prÛkazy vydané do 30. ãervna 1964 jsou jejich drÏitelé povinni
vymûnit do dvou let ode dne nabytí úãinnosti zákona.
(2) ¤idiãské prÛkazy vydané
a) od 1. ãervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich drÏitelé povinni
vymûnit do 31. prosince 2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drÏitelé povinni
vymûnit do 31. prosince 2010.
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Co se v obci udûlalo?
1. Zhotovení plata pod kontejnery recyklovaného odpadu v ulici Horní u rybníčka a u sportovního hřiště Dolní Jirčany.
2. Oprava místních komunikací v ulicích Horní, Hlavní – asfaltový povrch.
3. Oprava místních komunikací – asfaltovým recyklátem v ulicích: U Nádržky,
Sportovců, Na Stráni, K Lůžku, Na Výsluní, U Potoka.
4. Ve spolupráci s firmou Staving Olomouc, která poskytla zadarmo mechanizaci
a pracovníky, byl vybudován chodník v ulici Javorová.
5. Snížení šachty splaškové kanalizace v ulici K Junčáku.
6. Oprava opěrné zdi v ulici K Junčáku.
7. Oprava chodníku – přeložení zámkové dlažby v ulici Psárská, Jílovská, K Junčáku, Pražská.
8. Oprava prasklé šachty v ulici K Rybníčku.
9. Oprava poničeného oplocení okolo dětského hřiště Dolní Jirčany.
10. Oprava místní komunikace k ČOV – položení dalších panelů.
11. Oprava místní komunikace v chatařské oblasti Baba a Mordýřka.
12. Vyčištění a vysekání vodotečí podle komunikace II/105.
13. Údržbářské práce v ZŠ a MŠ Psáry.
14. Soustavný úklid veřejného prostranství a stanovišť kontejnerů recyklovaného
odpadu.
15. Oprava podlahy v kotelnách Obecního úřadu a bytového domu v č. 13 – Dolní
Jirčany.
16. Rozvoz posypového materiálu po obci.
17. Prořezávání a vyčištění parčíku v ulici Kutná.
Ing. Vladimír Kadefiábek

Psársk˘ zpravodaj
je dvoumûsíãník, letos vyjde v mûsících: únor, duben, ãerven, srpen, fiíjen a prosinec. I v tomto roce rádi uvítáme va‰e pfiíspûvky i milé dopisy a tû‰íme se na dal‰í
spolupráci.
Uzávûrka dal‰ího, tedy dubnového ãísla, je do 10. bfiezna. Pfiispívat do ãasopisu
mohou jak dospûlí, tak dûti.
Pro dal‰í vydání Psárského zpravodaje jsou uzávûrky ãasopisu vÏdy do 10. pfiedchozího mûsíce, to znamená, Ïe do té doby musíme mít pohromadû ve‰keré podklady, a to vãetnû inzerce. Kontakty najdete v tiráÏi ãasopisu.
ÚNOR 2007
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Roãní plán Z· a M· Psáry na ‰kolní rok 2006/2007
II. POLOLETÍ
ÚNOR
02.02.
03.02. – 10.02.
09.02. – 16.02.
19.02. – 23.02.
21.02.
23.02.
26.02. – 04.03
Do 28.02.

Pololetní prázdniny
Zimní škola v přírodě – Krásná, Jizerské hory (M·, 1.tfi. +2.tfi.)
Zimní škola v přírodě – Vítkovice v Krkono‰ích (3.tfi. – 5.tfi.)
Skfiítek ·kolníãek vyhla‰uje soutěž o nejlepšího hráče pexesa
Vrána Jifiina vyhla‰uje velkou rodinnou soutûÏ „O nejveselejšího velikonočního beránka“
pro M· a Z· (uzávûrka 30. 03.)
Maškarní karneval v M· (dopoledne)
Jarní prázdniny
Odevzdání pfiihlá‰ek ÏákÛ 5. tfiídy na víceletá gymnázia fieditelce ‰koly
BŘEZEN
Účast v mezinárodní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2007
Kategorie pro 2. + 3. roãník CVRâEK
Kategorie pro 4. + 5. roãník KLOKÁNEK
Projekt Zdravé zuby a zdravý životní styl – zdravé potraviny (1.-5. tfi. Z·)
Divadlo v MŠ - TuãÀákÛv v˘let
Îabka Márinka vyhla‰uje soutûÏ „O nejchytřejší rosničku“ (vyhodnocení 30. 03.)
Den učitelů

12.03.
13.03.
20.03
28.03.

DUBEN

02.04.
03.04. – 04.04.
04.04.
05.04. a 06.04.
09.04.
10.04.
12.04.
16.04.
23.04.
26.04. – 27.04.

25.04.
25.04.
25.04 – 26.04.
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Hrdličkovo muzeum člověka (3.tfi. + 4.tfi. Z·)
Velikonoční expozice v muzeu v Jílovém u Prahy (1.tfi. – 5.tfi.)
Veselé Velikonoce ve sluníãkové ‰kole (projektové vyuãování)
Vyhodnocení velké rodinné soutûÏe „O nejveselejšího velikonočního beránka“ pro M· a Z·
Velikonoãní prázdniny
Pondûlí velikonoãní
Třídní schůzky od 17.00 hod.
Zápis do MŠ (13.00 – 18.00 hod.) v M· PraÏská 155
Pedagogická rada III. čtvrtletí
Pfiijímací zkou‰ky ke studiu na stfiedních ‰kolách a vícelet˘ch gymnáziích
Dny otevřených dveří v ZŠ a MŠ
Z· 7.30 – 12.45 hodin
·D 14.00 – 16.00 hodin
M· 9.00 – 10.00 a 15.00 – 16.00 hodin
Divadlo MŠ - Staré povûsti ãeské
Vrána Jifiina organizuje taneční soutěž „O kouzelný střevíc skřítka Školníčka“ pro MŠ
i ZŠ, od 15.00 hod. v M·
Vrácení vyplněných přihlášek do MŠ PraÏská 155 (12.30 – 17.00 hod.)
Dokonãení v pfií‰tím ãísle Zpravodaje

PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

ÚNOR 2007

Z OBCE

Studie MetroBus
O studii – autobusové spojení Jesenice-Vestec-Šeberov-Roztyly „MetroBus“ (dále
jen „studie MetroBus“) jsme už naše čtenáře v Psárském zpravodaji informovali.
„Studii“, která by se týkala zlepšení dopravní obslužnosti, začali prosazovat
starostové na Jesenicku zhruba před třemi roky. Ukázalo se, že spojenými silami
to půjde lépe, a proto tehdy vznikl Svazek obcí pro dopravu pražského jižního
regionu.
O co se v dopravû jedná
V souãasné dobû stále vzrÛstá rozvoj
bytové v˘stavby v na‰í oblasti. Îije zde uÏ
dvakrát tfiikrát více lidí a také hustota
zastavûní je nûkolikráte vy‰‰í, neÏ b˘vala
pfied lety. Pfiesto dopravní infrastruktura
zÛstává stále nedofie‰ena a v˘sledkem je
pak to, Ïe jak individuální, tak vefiejná
doprava je naprosto nedostaãující a stávající komunikaci je stále zablokovaná.
Proto Svazek obcí… pomáhal hledat
fie‰ení a „bojoval“ za zlep‰ení dopravní
situace. Nyní se naskytla jedna z moÏností, tzv. „studie MetroBus“, která by dopravu zrychlila a umoÏnila tak dvakrát rychlej‰í dopravu z Jesenice do Prahy,
a naopak, tedy za polovinu ãasu byste se
ocitli uÏ u metra.
KdyÏ se starostové obcí v poãátcích
o tomto problému bavili s lidmi
z ROPIDU (ten zaji‰Èuje autobusové
dopravní linky), bylo jim sdûleno, Ïe hustota osídlení – minimálnû do Jesenice – je
dostaãující k tomu, aby se zde zavedla
tramvaj. Problémem v‰ak zÛstává, Ïe
v Praze zatím není kde pfiímûstskou tramvaj navázat na stávající linky tramvají.
A tak vznikl nápad neãekat, aÏ se tak stane
a zavést MetroBus“, tj. autobus vyuÏívající samostatnou komunikaci, o kterou se
ÚNOR 2007

nedûlí s individuální dopravou, kter˘ bude
navazovat na trasu metra. AÏ se jednou po
vybudování metra trasy D kolejová hromadná praÏská doprava dostane do Písnice, tzn. blízko Vestce a Jesenice, nabízí se
koridor uchránûn˘ v územních plánech pro
vefiejnou dopravu pouÏít pro vedení pfiímûstské tramvaje od metra D alespoÀ do
Jesenice, je‰tû lépe do Psár. Ale o tom
budeme muset pfiesvûdãit ty, ktefií o tom
rozhodují.
Co je dÛleÏité a co se stalo
v poslední dobû?
Stfiedoãesk˘ kraj dlouho váhal s doporuãen˘m fie‰ením starostÛ (Svazek
obcí…), aÏ v loÀském roce se zaãala situace fie‰it na úrovni Stfiedoãeského kraje
i hl. m. Prahy. Konkrétnû byla zhotovena
první fáze pfiípravy, „studie“ proveditelnosti tzv. MetroBusu.
V souãasné podobû je Metrobus koncipován jako samostatná komunikace zatím
pro autobusy od metra Chodov aÏ do terminálu Jesenice, která by se nikde nekfiíÏila s individuální dopravou, a proto by se
ãasy dojezdu urychlily.
V pfiípadû uskuteãnûné „studie MetroBusu“ nebude spojení ze stanice metra
Budûjovická, n˘brÏ ze stanice Chodov.
Pokud se podíváte na mapu (mapa projekPSÁRSK¯
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tu je na druhé stranû obálky), jedná se
o stanici, která je nám geograficky nejblíÏe, coÏ by v˘raznû zlep‰ilo dopravu celého
regionu.
Je velmi tûÏké fiíct, kdy se „studie MetroBus“ zaãne realizovat (pût, deset i více
let?), ale je dobfie, Ïe Stfiedoãesk˘ kraj
koneãnû pfiijal projekt za svÛj, udûlal gesto, a uãinil první krok k realizaci. Toto je
nejviditelnûj‰í a nejv˘raznûj‰í dÛsledek
práce Svazu praÏsk˘ch obcí praÏského
jiÏního regionu pro dopravu, starostové si
totiÏ byli vûdomi toho, Ïe jedinû velké
sdruÏení mÛÏe b˘t vyrovnan˘m partnerem
Stfiedoãeskému kraji a Praze a mÛÏe tak
prosazovat svoje zájmy a podobné projekty.
Velmi bychom uvítali, aby po dokonãení metra trasy „D“ do Písnice byla v koridoru MetroBusu vybudována také kolejová doprava a na‰e pfiedstava je taková, aby
v místû, kde souãasn˘ MetroBus pfietíná

silnici Budûjovickou, byl v územním plánu drÏen i koridor, byÈ krátk˘, do Jesenice.
S tím souvisí i dal‰í fie‰ení a nabízí se
nová otázka: nestálo by za úvahu poãítat
s tramvajovou dopravou od koneãné metra
„D“ aÏ nûkam sem, do Psár? VÏdyÈ hustota obyvatel v budoucích desetiletí bude
je‰tû asi narÛstat…
Rádi bychom, aby se Svazek obcí hlásil i nadále k této aktivitû a aby se pfiedstavitelé obcí, se‰li a pfiizvali k jednotné spolupráci i dal‰í pfiedstavitele z okolních
obcí. Jen tak mÛÏeme fie‰it dopravní síÈ
v okolí Jesenice, ale i to, co bude dál po
dokonãení metra „D“.
Pozn. red.: Tímto ãlánkem nechceme
vyvolat dojem, Ïe vidina MetroBusu bude
realizována v blízké dobû, opût zdÛrazÀujeme, Ïe v souãasné dobû je zhotovena
pouze první ãást studie. Rozhodnû chce
Svazek obcí pro dopravu v praÏském jiÏním regionu pokraãovat ve své práci.

Podûkování za poskytnutí materiálÛ studie patfií obci Jesenice, starostovi ing. ZdeÀku Pánkovi a místostarostce Evû âmelíkové.

Tak takhle nûjak
bude vypadat
MetroBus?
Podrobnou
mapku vedení linek
PID v oblasti
Jesenice najdete
na 2. stranû
obálky.
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Sportovci, kde jste ?
Již staří Římané říkávali, ve zdravém těle
zdravý duch. Myslím, že tato myšlenka, prověřená staletími, zůstává stále v platnosti.
A já se nemohu ubránit dojmu, že v dnešních
Jirčanech se myšlenkou o zdravém těle řídí
stále méně lidí.
Pfiitom jak se mohou lépe odreagovat lidé vystavení pracovnímu náporu, v dne‰ní dobû pfiedev‰ím
du‰evnímu, jinak neÏ fyzickou aktivitou? Pfiiãteme-li
k tomu infarktovou dopravu z Jirãan do Prahy za
zamûstnáním ãi studiem jak˘mkoliv dopravním prostfiedkem, myslím, Ïe mÛÏeme hovofiit o znaãné dávce stresu, které je kaÏd˘ z nás kaÏdodennû vystaven.
To pfiímo volá po nûjaké fyzické aktivitû! MÛÏe to
b˘t procházka, práce na zahradû, nebo právû sport.

Zmûnili se lidé v obci?
KdyÏ v nedávné dobû do‰lo k ohromn˘m zmûnám v na‰em okolí a nastal masov˘ pfiíval nov˘ch
obyvatel do na‰í vesnice, domníval jsem se, Ïe jedním z mála kladÛ, které to pfiinese, bude rozvoj sportu a kultury nebo alespoÀ zv˘‰en˘ zájem pfiedev‰ím
mlad˘ch lidí o volnoãasové aktivity. Tato má oãekávání se zatím nesplnila. V‰e by se mohlo zmûnit,
záleÏí jen na nás.
Proto se ptám, sportovci, kde jste? To v‰ichni
sedíte jen u sv˘ch televizorÛ a poãítaãÛ, nebo okopáváte záhony nebo
pofiádáte party? Nebo jezdíte za sportem do Prahy? To nikdo nemá chuÈ si
jít zahrát fotbal, volejbal, ko‰íkovou,
tenis nebo nohejbal do Jirãan a nûco
pro to udûlat?
JiÏ ‰estnáct˘m rokem jsem ãlenem SK âechoslovan Dolní Jirãany.
I kdyÏ tu je mnoho pamûtníkÛ, i já
pamatuji lep‰í i hor‰í ãasy, úspûchy
i neúspûchy. V souãasné dobû zaÏíváme prÛmûrnû úspû‰né období,
na‰e muÏstva dospûl˘ch bojují se
stfiídav˘mi úspûchy v okresních soutûÏích. Co mi v‰ak dûlá nejvût‰í sta-
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rost, je na‰e budoucnost. Budoucnost tvofií mládeÏ,
a tu my pfies ve‰kerou snahu nemáme. Vzhledem
k úbytku dorostencÛ v posledních nûkolika letech
jsme byli nuceni jiÏ pfied ãasem spojit na‰e dorostenecké muÏstvo s dorostenci ze Psár pod hlaviãkou
Psárského fotbalového oddílu. To by samo o sobû
nebylo tak nejhor‰í, s kolegy z Rapidu Psáry máme
v souãasnosti dobré vztahy, ale co je hor‰í, jirãan‰tí
dorostenci se nám v poslední dobû nûjak vytratili.
A myslím, Ïe Psár‰tí by mi potvrdili, Ïe pfiíliv mlad˘ch talentÛ také není nijak ohromující. S Ïáky je to
obdobné. SnaÏili jsme se minul˘ rok dûlat nábor
ÏákÛ, nûkolik jich pfii‰lo, ale na vytvofiení muÏstva to
nestaãilo. Najde se mezi námi nûkolik nad‰encÛ, ktefií jsou ochotni vûnovat dûtem svÛj voln˘ ãas, ale dûtí
není dost. V leto‰ním roce na jafie chceme nábor
zopakovat a vûfiím, Ïe tentokrát se najde více mal˘ch
fotbalistÛ a jejich tatínkÛ ãi maminek, ktefií by nám
pomohli.
Vzhledem ke ‰patnému sportovnímu uplatnûní
dívek jsme pfied dvûma lety zaloÏili smí‰en˘ volejbalov˘ oddíl juniorÛ. Také pro tento oddíl platí, Ïe
poãet aktivních hráãÛ z fiad mládeÏe neroste, spí‰
naopak. Ale pfiesto poctivû kaÏdou sobotu v poledne
chodíme trénovat, v létû na hfii‰tû v Jirãanech, v zimû
dojíÏdíme do tûlocviãny v Dolních BfieÏanech. I zde
jsou zájemci vítáni. Na‰e v˘konnost zatím není na
pravidelnou soutûÏ, ale rádi bychom se zúãastnili
nûkolika turnajÛ. V létû zkou‰íme i pláÏov˘ volej-
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bal, je to zajímav˘ sport. SnaÏíme se taky nûco dûlat
pro na‰e okolí, uspofiádali jsme s na‰imi skromn˘mi
prostfiedky Den dûtí na hfii‰ti v Jirãanech s pfiízniv˘mi ohlasy. Letos bychom jej rádi uspofiádali znovu
a je‰tû lépe. MÛj osobní názor je, Ïe bychom se
nemûli bránit ani jin˘m, nov˘m sportÛm, pokud jsou
atraktivní pro mladé lidi. Pokud nûkdo pfiijde s konkrétním návrhem, zkusíme nûco spoleãnû vymyslet.
âasto se zam˘‰lím nad tím, proã se to dûje, proã
ten úbytek mlad˘ch sportuchtiv˘ch dûtí?
Jistû je to ãásteãnû dané zmûnou Ïivotního stylu,
potvrzují to i ‰kolní studie. Ale pfiesto si myslím, Ïe
i kdyÏ mnoho dûtí radûji sedí doma, dûti se zájmem
o sport stále existují. A vzhledem k nárÛstu obyvatel
na‰í vesnice by jich také mûlo pfiib˘vat, i kdyÏ ne tfieba tak dramaticky. Rozhodnû by jich v‰ak nemûlo
ub˘vat, jak jsme toho svûdky. Proto se ptám, kde je
chyba? Je v nás? MoÏná Ïe nûco dûláme ‰patnû, pfiijìte nûkdo z dospûl˘ch nám pomoci. Ani funkcionáfiÛ
není nadbytek. B˘t tady více lidí ochotn˘ch nûco udûlat pro ostatní, nemusel moÏná skonãit druh˘ nejstar‰í Ïákovsk˘ turnaj v âechách, mohl se uspofiádat víc
neÏ jeden roãník turnaje dospûl˘ch v malé kopané ãi
fotbalového turnaje veteránÛ. Mohly by se moÏná
sehnat prostfiedky na roz‰ífiení kabin pro Ïáky, vybudování klubovny pro teenagery a mnoho dal‰ího.

hfii‰tû v Jirãanech. To je veliká investice, v‰e musí probíhat v reÏii Obecního úfiadu Psáry, ale je tfieba, aby
ná‰ hlas byl sly‰et, aby se v˘stavba tohoto hfii‰tû stala
prioritou pro nás pro v‰echny, aÈ si máme my i na‰e
dûti kde hrát. Dobr˘m pfiíkladem by mohla b˘t napfiíklad v˘stavba dûtského hfii‰tû u na‰ich kabin, která
probûhla úspû‰nû a dnes je hfii‰tû hojnû nav‰tûvováno.
Dobfie vím, Ïe dfiíve v leckteré vesnici kulturou
byla hospoda a sportem fotbal nebo hasiãi. To bylo
sice pûkné, ale trochu jednostranné, navíc jen pro kluky. Dívky prakticky na mnoha vesnicích Ïádné sportovní uplatnûní aÏ na vyjímky nemûly. Buì musely
dojíÏdût jinam, nebo skonãit se sportem v dorosteneckém vûku. Myslím, Ïe jak kluci, tak dûvãata si zasluhují na‰i pozornost. Je pravda, Ïe lépe se kritizuje práce jin˘ch. Aktivnû se zúãastnit práce s mládeÏí je
mnohem nároãnûj‰í, ale pfiesto… Oni si to zasluhují.
Ani jsem se nestihl zmínit o financích, tûch je
pofiád zoufal˘ nedostatek, nûkdy je mal˘ zázrak, Ïe se
povede bez problémÛ dokonãit sezonu, ale zatím se
to vÏdy podafiilo. V tomto smûru se v poslední dobû
trochu vylep‰il vztah s obecním úfiadem, kter˘ si
zaãíná uvûdomovat dÛleÏitost takov˘chto aktivit
v na‰í obci.

PlánÛ máme víc neÏ dost

Nechci, aby to vypadalo, Ïe si jenom stûÏuji,
obãas se nûco i povede, je tu dobrá parta lidí, a jak
fiíkal o svém povolání ten CimrmanÛv uhlobaron:
„Mû to baví“. Já osobnû bych bez aktivního pohybu
nemohl b˘t a myslím si, Ïe masov˘ ãi v˘konnostní
sport opravdu pfiispívá k formování
tûla i charakteru. MoÏná nûkdo mÛÏe
namítnout, Ïe korupãní prostfiedí ve
fotbale spojené s populárním posíláním „kapfiíkÛ“ rozhodãím pfiíli‰ charakter netfiíbí, ale toho mohu ujistit,
Ïe nic takového tady opravdu nepûstujeme.
Závûrem bych chtûl ukázat, co
mÛÏe udûlat ten, kdo by si chtûl jít
v Jirãanech zasportovat na nové multifunkãní hfii‰tû, pfiípadnû chtûl, aby
se mohly sportovnû vyÏít jeho dûti.
Jednak mÛÏe pÛsobit na obecní úfiad,
aby na úfiadû vûdûli, Ïe hfii‰tû lidi
opravdu chtûjí. Jednak mÛÏe pfiijít na
ná‰ volejbalov˘ trénink, fotbalov˘

Jedním z na‰ich dÛleÏit˘ch cílÛ v poslední dobû je
v˘stavba víceúãelového, snad i krytého sportovního
hfii‰tû s umûl˘m povrchem v blízkosti fotbalového
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zápas nebo v˘roãní ãlenskou schÛzi (termíny budou
vãas oznámeny, mimo jiné na internetov˘ch stránkách obce v sekci sport), a tam nabídnout jakoukoliv
formu pomoci ãi spolupráce.
Tento ãlánek je psán pohledem fiadového sportovce a funkcionáfie v Jirãanech. Nebylo úãelem postihnout celou problematiku, to by musel udûlat nûkdo,
kdo je obeznámen s celkovou situací. Chtûl jsem
jenom upozornit na situaci, v jaké se sport v Dolních
Jirãanech nyní nalézá. Pokud se mi povedlo tro‰ku
vás vyburcovat z letargie, rozhodnout se k nûjakému
ãinu nebo se nad touto problematikou alespoÀ
zamyslet, pak, myslím, tento ãlánek splnil svÛj úãel.
Ing. Petr Ja‰ko
místopfiedseda SK âechoslovan
Dolní Jirãany

Pozn. red.: Volejbalisté se scházejí na hfii‰ti
v Dolních Jirãanech kaÏdou sobotu od 12.00 hodin,
fotbalisté od 14.00 hodin. Webové stránky SK
âechoslovanu jsou: http://skcechodjircany.ic.cz.

Pfiipomínáme!
Radou obce byla novû ustavena komise sportovní a zájmové ãinnosti. Îádáme zástupce spolkÛ a zájmov˘ch
organizací pÛsobících v obci, se kter˘mi bychom rádi projednali moÏnosti pfiípadné vzájemné spolupráce, aby nás
kontaktovali na e-mailu: mistostarosta.vacha@psary.cz nebo na telefonním ãísle 724 813 610.
ZároveÀ se mohou pfiihlásit v‰ichni zájemci o sport, ale i ti, ktefií rádi pomohou pfii volnoãasov˘ch aktivitách.

INZERCE

CYKLO PÍSNICE
Prodej a servis jízdních kol

DEJTE NA SERVIS VAŠE KOLO VČAS
A přijďte se podívat na nové zboží
Písnice – K VRTILCE 317 - Praha 4
Tel.: 261 911 452, www.emap-praha.cz
Mobil: 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno: Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, Čt 10-20, So 9-14
ÚNOR 2007
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Adventní ãas ve sluníãkové ‰kole byl opravdu pfiekrásn˘...

Zazvonil zvonec a pohádky je konec…
Ano, „vánoãní pohádky“ je konec, ale
vûfiím, Ïe tak nádhernou vánoãní pohádku uvidíme i v leto‰ním roce 2007. A jak vlastnû zaãala? A o ãem byla?
Byla o krásném stromu, kter˘ dlouhá léta
smutnû stál v zákoutí na‰í ‰koly. Dlouho mûl
pfieveliké pfiání stát se o Vánocích také stromeãkem vánoãním. A aÏ letos se mu pfiání splnilo.
Dûti spoleãnû s rodiãi pro nûj vyrobily pfiekrásné ozdoby, zavûsily je na nûj i se svût˘lky a pak
pfii‰el ten dlouho oãekávan˘ den… Den, kdy se
u stromeãku se‰ly v‰echny dûti a dospûlí ze
‰koly, rodiãe, prarodiãe i hosté z psárské radnice. Zaznûla vánoãní hudba, v‰ichni si spoleãnû
zazpívali a najednou se stromeãek rozzáfiil.
Zazáfiily i oãi dûtí.
A stromeãek? Ten byl urãitû nej‰Èastnûj‰ím
stromeãkem na zemi, protoÏe se mu splnilo
jeho nejtajnûj‰í pfiání. A tak ten stromeãek svítí, a protoÏe je ‰Èastn˘, dûlá radost tûm, ktefií na
nûj nezapomnûli a mají ho rádi.
Taková byla vánoãní pohádka o stromu, kterému se splnil jeho velk˘ sen.
Malá předvánoční olympiáda aneb
Soutěž „O krále zvířat“
V malé pfiedvánoãní olympiádû si dûti
z psárské základní ‰koly zahrály na klokany,
Ïabáky skokany, slony a opice. Z kaÏdé tfiídy

byl zvolen nejlep‰í sportovec – „král zvífiat“.
Celo‰kolním králem se stal Rí‰a Vanûk z 5. tfiídy a královnou Katefiina Skfiivanová ze 3. tfiídy.
Ohlédnutí za Vánočním zpíváním
V podveãer dne 21. prosince 2006 jsme se
se‰li v útulném kostelíku v Dolních Jirãanech,
kde na pódiu s betlémem ozdobeném smrãky
a chvojím vystupovaly nejen dûti z psárské
základní ‰koly, ale i z Ústavu sociální péãe pod
vedením Vendulky ·tanclové a Jaroslavy
Popelkové. Jejich vystoupení diváky nadchlo
a odmûnou jim byl dlouhotrvající potlesk naplnûného kostela.
Slavnostní vánoãní atmosféra ve v‰ech probudila intenzivní tû‰ení na dobu plnou lásky,
otevfien˘ch srdcí, pozorné rodiãovské péãe
a krásn˘ch pfiekvapení. Jemné dûtské hlásky
zvonivû zpívaly nádherné vánoãní koledy
a nejen sólisté – Eli‰ka Rajmonová, Barbora
Vencová, Milan Flusek a Katefiina Vrbová - získali velmi cennou Ïivotní zku‰enost jednak se
zpûvem v tak zvukovû zajímavém prostfiedí,
jako je kostel, a jednak s vystoupením pfied velk˘m publikem. Radost z povedeného zpívání
mûly nejen ony, ale i uãitelé, ktefií je pfiipravili,
a rodiãe, ktefií je tak pûknû ke zpívání vedou.
VÏdyÈ co je na svûtû dÛleÏitûj‰í neÏ na‰e dûti,
které chráníme a pfiipravujeme je na samostatn˘ Ïivot, jak nejlépe dovedeme. Ony nám v‰em
pak dûlají radost tfieba právû takov˘m vystoupením, jaké nachystaly pro pfiedvánoãní ãas.
V‰ichni diváci se nakonec k dûtem pfiipojili.
A kdyÏ se nesl kostelem zpûv závûreãné koledy,
kdy skuteãnû zpívali úplnû v‰ichni, v srdcích
nás hfiálo takové povzná‰ející radostné krásno,
nûco, co se nedá popsat slovy a co nás dokáÏe
tû‰it je‰tû dlouho poté, co se rozejdeme…
Mgr. Milena TrÛblová,
fieditelka ‰koly
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Milá maminko a tatínku,

ZÁPIS
K PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2007/2008
do mateřské školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry,
okres Praha–západ, se koná

12. dubna 2007 od 13.00 do 18.00 hodin
v budově mateřské školy,
Pražská 155, Psáry-Štědřík.
Přijďte i se svým dítětem a nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz,
rodný list dítěte a dobrou náladu.
Při zápisu obdržíte formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
který vyplněný odevzdáte v mateřské škole ve dnech
25. nebo 26. 4. 2007 mezi 12.30 a 17.00 hod.
S podklady pro rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, je možné se seznámit v ředitelně školy v objektu Hlavní 12, Psáry-Dolní
Jirčany, a to ve dnech 9. nebo 10. 5. 2007 mezi 13.00 a 17.00 hod. Po seznámení
s podklady pro rozhodnutí lze další návrhy nebo důkazy podat nejdéle do 16. 5.
2007 k rukám ředitelky školy.
Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v souladu se stanovenými kritérii, zveřejněnými
na vývěskách MŠ a ZŠ a adrese www.skola.psarz.cy, bude vydáno do 25. 5. 2007.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Milena Trůblová
ředitelka školy

ÚNOR 2007
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JAK ·EL ÎIVOT
Manželé Motyčkovi jsou dalšími chataři, kteří jezdí do Psár už hezkou řádku let.
Zamilovali si zdejší krajinu tak, že zde tráví už po několik let i Vánoce. Zbylá špetka vánoční nostalgie se tak během rozhovoru prolínala neutuchajícím humorem
patrně vždy galantního pana Karla. Dámou srdci nejbližší je mu jeho manželka
Věra, která to s ním vydržela už celých 55 let.
„UÏ pfies pûtatfiicet let jezdíme do Psár,“
vyprávûjí manÏelé Motyãkovi. Proã právû
sem? Na âeskou Skalici, kde Ïili rodiãe pana
Karla, rádi vzpomínají, ale z Prahy to bylo
daleko na ãasté jeÏdûní za pfiírodou, kterou oba
velmi milují. Tak zaãali hledat a volba padla na
Psáry.
„Také moji rodiãe mûli malou zahrádku,“
fiíká paní Vûra, „odmala jsem tatínkovi na ní
pomáhala a kytiãky jsem si zamilovala. Pak
jsem se seznámila s manÏelem a zaãali jsme
jezdit do âeské Skalice. Také tam jsem si stále
vym˘‰lela a kutila, aÏ na malém kousku vyrostla zase zahrádka.“ Pan Karel k tomu s úsmûvem dodává: „Moje maminka tenkrát chtûla
pomáhat, ale protoÏe ‰patnû vidûla, místo plevele vytrhala kytiãky.“
A protoÏe chtûli manÏelé Motyãkovi chatu
poblíÏ Prahy, kde byli oba zamûstnáni, zaãali
jezdit a shánût. „Vidûli jsme hezké pozemky
i vût‰í, ale kdyÏ jsem byl svûdkem znárodnûní majetku sv˘ch rodiãÛ, podruhé jsme chtûli
jen to, co je velikostí povoleno,“ fiíká pan
Karel.

na a kvûtiny pod rukama jen rostly do krásy,
nebo na Zdeniãku, restauraci, kde se hezky
posedûlo a i pojedlo.
Naproti nám bydlí Vondrovi, uÏ také druhá
generace, a s tûmi se pfiátelíme nejvíce. Jejich
dcera se do Psár provdala a pracuje ve ‰kolce.
A svût je mal˘, do nov˘ch domkÛ se je‰tû pfiistûhovala dcera mého kolegy,“ doplÀuje pan Karel.
Paní Motyãková promovala v roce 1955
a cel˘ Ïivot pracovala jako lékafika.
Se sv˘m manÏelem chodili do stejného
gymnázia a posléze se sblíÏili na prázdninovém jazykovém kurzu v severních âechách.
„To bylo tak, doplÀuje pan Karel,“ mûl jsem

Na stole voní skofiicí jableãn˘ ‰trÛdl
Paní Motyãková jako kaÏdá správná babiãka pfiipravila jablíãkovou pochoutku a vyprávûní pohádky pokraãuje.
„Dostali jsme nabídku na chatu ze Psár,
z oblasti Na Vápence, kterou jsme pfiijali. KdyÏ
jsme tam pfiijeli, byli jsme jedni z nejmlad‰ích,
a v souãasné dobû uÏ patfiíme mezi starousedlíky. Nûktefií chatafii jsou noví, ale jezdí sem
i dûti pÛvodních chatafiÛ, ktefií pokraãují ve ‰lépûjích sv˘ch rodiãÛ. NemÛÏeme nevzpomenout
napfiíklad na zahradníka ·edka, kterému zeleni-
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strejdu, kter˘
pfiijel po válce
s
vojskem
z Anglie a pak
byl fiezníkem
v nedalek˘ch
Teplicích. Jel
jsem ho nav‰tívit a dostal
jsem od nûj
párky a s tûmi
jsem se pak
vrátil,“ „No
a – já jsem mu
je snûdla. Byly moc dobré.“
doplÀuje paní
Vûra. „A to se
mi stalo osudn˘m,“ s humorem pak
dodává pan Karel, „a kdyÏ jsme byli spolu patnáct let, tak mnû zase fiekla, Ïe jsem její Ïivotní omyl a stal se ze mû její doÏivotní omyl.“
Ze Ïivotního omylu mají syna Karla. Pomáhala ho vychovávat babiãka, která ho h˘ãkala,
jak se patfií. Rajskou mu vafiila, kdykoliv si
chlapeãek vzpomnûl, oba rodiãe byli pracovnû
velmi vytíÏeni.
Pan Karel si svou Ïenu neustále dobírá.
„Zatímco Vûra má údajnû ‰lechtické pfiedky,
ktefií kdysi pfiijeli s Napoleonem na ·umavu,
mÛj kmotr a strejda fiíkal, Ïe musíme také zjistit, zdali nemáme ‰lechtického pfiedka. Zaruãenû pr˘ nemáme, ale zato máme podezfiení, Ïe
‰lechtická práva první noci se u nás nikdy
nestíhala.“
Ve vûdeckém pracovním pomûru byl pan
Karel do ‰edesáti let ve v˘zkumném ústavu
v Praze.
Po celém svûtû má pan Karel známé, byl
pfiedná‰et ve svém oboru i v Americe. Obãas se
s nûkter˘mi pfiáteli je‰tû setká.
Dvaadvacátého záfií oslavili manÏelé
Motyãkovi pûtapadesáté v˘roãí spoleãného
Ïivota. To uÏ je kus cesty Ïivota. KdyÏ mûli
oslavu padesátého v˘roãí, jeli na svatební
cestu do Hannoveru. Tam se setkali se znám˘mi, ktefií byli dfiíve téÏ náv‰tûvou v PsáÚNOR 2007

rech a byli nad‰eni krajinou. Psáry se jim moc
líbily.

Jak se Ïije chatafiÛm
Jsou spokojeni s tím, jak se zlep‰ilo jejich
okolí, velké skládky odpadÛ uÏ nehyzdí krajinu. Pravda, odpad má rodina vÏdy jeden, buì je
ve mûstû, pak produkuje odpad tam, nebo je na
chatû a produkuje odpad na chatû, tedy nikoliv
souãasnû na dvou místech. Poplatky za odpad
nejsou v obci nejlevnûj‰í, ale zaji‰tûní jejich
svozu zcela jistû pfiispûlo k tomu, Ïe ãern˘ch
skládek uÏ je minimum. V‰ude je ãisto, i na
tom se manÏelé Motyãkovi shodují. Po ãervené
znaãce, která poblíÏ vede, jezdí lidé na koních,
na kolech a chodí pejskafii – ani ti nezanechávají odpad, jen nûktefií v˘letníci pr˘ obãas nûco
odhodí.
Motyãkovi v létû hospodafií na zahrádce,
aby zavafiili nûjak˘ ten pamlsek pro své blízké.
Na houby pr˘ chodí, kdyÏ mají ãas, a shodli
jsme se, Ïe nejlep‰í bramboraãka je ze su‰en˘ch hub, které dodají nejen aroma, ale i tu
správnou barvu. Pan Karel zase houby miluje
jako kofiení do gulá‰e. Ale má pr˘ rád i „dietní“
jídla, jako je peãené vepfiové koleno. Se smíchem oba sdûlují, Ïe co jsou v dÛchodu, nemaPSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

17

REPORTÁÎ
lili, takÏe se roz‰ífiil prostor pro pfiíjemné posezení. Pofiád je pr˘ co dûlat a také vnuk s vnuãkou mají k PsárÛm pûkn˘ vztah. „KdyÏ byli
malí, trávili s námi spoleãnû Vánoce a bûhem
roku i víkendy. Dfiíve jsme o Vánocích zdobili
na zahradû velk˘ smrk, ale musel pfiijít pryã,
protoÏe jeho kofieny zasahovaly a po‰kozovaly
vrt studny. Nyní zdobíme malou borovici –
kleã.“
Také ptáãkové mají u MotyãkÛ celou zimu
co jíst, v krmítku na nû ãeká kromû zrní i na
zahrádce vypûstovaná sluneãnice.
jí na nic ãas a v zahrádce se jim promenádují
krtci. Jen pr˘ Ïádn˘ krteãek nemá lopatku
a kalhotky i s kapsami.
Paní Vûra dûlá ‰Èávu z malin a ostruÏin, které pûstuje na zahradû. V podzimních a zimních
dnech pak pfiichází na fiadu ãaj, kter˘ se zpravidla pije v teplouãku chaty pfii praskání dfieva
v kamnech.
Také Vánoce tráví Motyãkovi spokojenû na
chatû. Jen ty leto‰ní bez snûhu byly nûjak divné. S lidmi z vesnice se zdraví, za ta leta se jiÏ
znají. Vzpomínají, jak zde bylo sdruÏení
zahrádkáfiÛ, rybáfiÛ… sdruÏení nejsou, ale lidé
zÛstávají.
âasem byla do celé chatové oblasti Na
Vápence zavedena elektfiina, to uÏ mûli Motyãkovi po první pfiestavbû chaty. Ale dfiíví na pfiestavbu chaty vozili aÏ od lesa v káfie. I to se
zlep‰ilo, k chatû uÏ vede lep‰í cesta. Je‰tû pfied
pár lety dokonãili - snad? - uÏ poslední úpravu.
Verandu, která byla otevfiena, uzavfieli a zatep-

Kdo jednou pomÛÏe, vrátí se to,
tvrdí pan Motyãka. Sám je, jak se fiíká, veselá kopa, ale i jemu zatrnulo, to kdyÏ jeho manÏelku pfied rokem porazilo v Jirãanech auto.
Na‰tûstí v‰e dobfie dopadlo. Chtûl by touto cestou podûkovat ing. Janatovi, kter˘ paní Motyãkové zavolal sanitku, a ani chvilku neváhal,
naloÏil pana Karla do auta a odvezl ho za jeho
paní do nemocnice. „Tfiikrát jsem nûkomu
pomáhal, odváÏel do nemocnice, “ fiíká pan
Karel, „ale nikdy jsem si nemyslel, Ïe to budu
jednou sám potfiebovat. Dûkujeme.“
A co by vzkázali chatafii pan Karel a paní
Vûra ãtenáfiÛm? Mûjte se rádi, Ïivot rychle utíká, a pfiedev‰ím berte Ïivot s nadhledem
a humorem.
Text: Monika Kábová
Foto: Archiv manÏelÛ Motyãkov˘ch a mk

INZERCE
Hledáme skladníka
PoÏadujeme flexibilitu, zodpovûdnost, trestní bezúhonnost.
Îivotopisy zasílejte na adresu:
Tescoma, s.r.o., Nupaky 155, 251 70 Dobfiejovice u Prahy,
e-mail: praha@tescoma.cz,
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Na zlodûjské stezce
V pátek 5. 1. 07 mezi 16.45 a 17 hod. byl na
parkovi‰ti u prodejny Albert v Jesenici vykraden mÛj osobní vÛz stejnû jako je‰tû dal‰í dva
stojící tamtéÏ. Z vozu mi byl vytaÏen ãern˘ kuffiík s doklady, mikropoãítaãem, nûjak˘mi pracovními papíry, digitálním foÈákem a drobnostmi. KdyÏ jsem se dovolal na Policii âR
v Jílovém, hlídka jiÏ byla v Jesenici a pfiijela
asi za 15 min. Vozy byly vyfotografovány a jeli
jsme do Jílového na sepsání protokolu.
Bûhem cesty zfiejmû byl jeden z okraden˘ch
kontaktován nálezcem ukradené ta‰ky a uÏ
tedy s ní pfiijel do Jílového. Byla nalezena
v pfiíkopu u silnice mezi Hluboãinkou a Radûjovicemi, samozfiejmû bez laptopu, kter˘ v ní
pÛvodnû byl uloÏen.
Mladík na policii psal pozoruhodnû zruãnû, ov‰em do intranetu, tedy na vzdálen˘ server, coÏ zfiejmû ãinilo jisté potíÏe. Moje karta
z Centrálního registru obyvatelstva (CRO)
byla rychlá a kompletní: fotka, adresa, datum
a místo narození, fiidiãák, obãanka, pas, rodiãe vãetnû rodného pfiíjmení matky, sourozenci, manÏelka, dûti, prostû dokonalá poãítaãová
technika.
Po návratu domÛ jsem vzal baterku a manÏelku jako fiidiãe a jeli jsme si prohlédnout trasu, kterou naznaãil nález ta‰ky – tedy Jesenice – Hluboãinka – Radûjovice – Herink a dále.
Vûci by asi nikdo nevyhazoval v obci, a tak
první zastávka byla na parkovi‰ti nad Horními Jirãany – pár mrtv˘ch ovcí a dostatek
pneumatik, ale nic nového. Pak tedy pomalou
jízdou se zastávkami, pokud nebylo dobfie
vidût do pfiíkopÛ a kolem mÛstkÛ, ‰el jsem si to
prohlédnout pû‰ky. Asi 100 m za Herinkem
jsme objevili v zabláceném pfiíkopu koÏenou
aktovku právniãky, jejíÏ vÛz byl vykraden vedle mého. Pak jsme minuli stavební dvÛr SSÎ
a pfiejeli spojku z Jesenice k dálnici, dále pfies
Dobfiejovice smûrem k âestlicím. Na nadjezdu
pfies dálnici za svodidly leÏely odloÏené dvû
ÚNOR 2007

ãeskobudûjovické SPZ. Je‰tû veãer jsme právniãce ta‰ku pfiedali, pár slovy podûkovala.
V sobotu ráno za svûtla jsme opût vyrazili.
V pfiíkopu po pravé stranû za Radûjovicemi
jsme posbírali pûkné sdruÏené pfiístroje VW
Passat a postupnû tfii stejné poãítaãové jednotky, moÏná také z koncernu VW. Asi 200 m za
Herinkem leÏel na poli mÛj cestovní pas
a v pfiíkopu fiidiãák a obãanka, o 50 m dále
moje náprsní ta‰ka, v‰e promáãeno noãním
de‰tûm, ale jinak v pofiádku. A kdyÏ uÏ jsem to
sbíral, tak jsem kouknul do levého pfiíkopu,
kde pod dopravní znaãkou „Zatáãky 1 km,
první vlevo“, leÏela hromádka papírÛ, které
vévodil manuál Hitachi. V ní také úãet za telefon. Po zavolání pan inÏen˘r hned vyjíÏdûl
pfiíkop vyãistit, jeho vÛz byl vykraden u tenisového centra Modletice pfied svátky. KfiiÏovatka
s hlavní od Jesenice je rozlehlá a v pfiíkopu
u zeleného zábradlí hromádka papírÛ s krabiãkou vizitek. Pan inÏen˘r, Nûmec pracující
v âesku, hroznû rád pfiijel pfiíkop vyãistit,
papíry asi byly dÛleÏité. Jeho vÛz byl vykraden
asi 5 m od vchodu do Giga sportu pfied Vánoci. Za Dobfiejovicemi jsme potkali hlídku
Mûstské policie Praha, které jsme pfiedali
nalezené souãástky z vozÛ a upozornili je na
nález z krádeÏe u Giga sportu, coÏ patfií do
PSÁRSK¯

ZPRAVODAJ

19

DOPISY âTENÁ¤Ò
jejich oblasti. Dostali rovnûÏ vizitku okradeného cizince s telefonem. ¤ekli, Ïe tam jedou,
a sdûlili nám, Ïe zlodûji odhazují lup obvykle
u stavby aquacentra v âestlicích. ¤ekl jsem
jim je‰tû, Ïe cizinec nemluví ãesky. Pokraãovali jsme v hledání mého kuffiíku.
Na nadjezdu pfies dálnici jsme na‰li dámskou kabelku s klíãi a nûjakou dokumentací,
majitelce jsem napsal e-mail. Ozvala se mobilem, pfiijede si ji vyzvednout z Ústí n. L.
K aquacentru za námi dorazil nûmeck˘
inÏen˘r, postrádal je‰tû jak˘si speciální teplomûr v ãerném pouzdru, ale papíry ho moc
potû‰ily, hlavnû Ïe se nedostaly do rukou
nûkomu, kdo by je dokázal pouÏít. Mimo jiné
internetové ovládání firemního úãtu apod.
S policisty se nese‰el.
Vraceli jsme se stejnou cestou, je‰tû jsme
odboãili smûrem k dálnici, ale bezv˘slednû.
Pfied Herinkem je‰tû pár m˘ch úãtenek
z náprsní ta‰ky, ale kuffiík nikde. Projeli jsme
obec, skouknul jsem rybníãek, ale nikde nic.
Tak tedy zpût. Pár metrÛ za Herinkem kuffiík
leÏel v pfiíkopu, bohuÏel ve vodû. Pouze foÈák

INZERCE

Pojištění osob i majetku
životní, úrazové, cestovní, investiční
domácnost, nemovitost, podniky, firmy
auta – povinné ručení, havárie, odcizení
hypotéky, stavební spoření
penzijní fond

Miroslav Pek
Nad Školkou 316, Psáry
e-mail: miroslav.pek@iallianz.cz
tel.: 602 242 420, 774 242 422
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chybûl, v‰e promáãené, mikropoãítaã zniãen˘.
Zajímavost: flashdisky fungují po vysu‰ení,
byly tam dva.
TakÏe otoãit a smûrem na Hluboãinku. Za
vsí telefonát, ãesk˘ majitel papírÛ by nám rád
podûkoval, zda máme ãas. Tedy znovu otoãit.
InÏen˘r z velké investiãní firmy a v mokré hromádce sloÏená dokumentace k investici, fiádovû miliardy.
Nálezy jsem ohlásil na PâR, ale mûl bych
je je‰tû písemnû potvrdit. Mohu i faxem, ale
ten nevlastním.
Tedy celkem jsem udûlal zajímavou zku‰enost. ZpÛsobená ‰koda asi 35 000 Kã. Za foÈák
mÛÏou zlodûji dostat tak 200 Kã, byl opravdu
jednoduch˘. Byla v nûm ov‰em drahá karta
a akumulátory. Hledání mi zabralo asi 2 + 2
hodiny, pak pÛl dne ãi‰tûní a su‰ení vûcí.
Nemohu se ov‰em zbavit dojmu, Ïe ty 4 hodiny jsem pracoval za nûkoho jiného, samozfiejmû pouÏil soukrom˘ vÛz. Také vznesu dotaz na
Mûstskou policii Praha, co se stalo s nalezen˘mi souãástkami, kdyÏ za majitelem dokumentace ani nedojeli.
Doporuãení: rozbité okno u auta vût‰inou
nepfiev˘‰í ãástku spoluúãasti, ukradené vûci
jako elektronika pojistkou nejsou kryté.
Doklady vám vystaví i bez policejního protokolu. AlespoÀ tedy mÛÏete dostat smûr pro hledání od dal‰ích postiÏen˘ch, s nimiÏ se na
PâR seznámíte. V tomto pfiípadû je otázka, zda
vÛbec krádeÏ hlásit. MÛÏete se vÏít do role zlodûje, vyrazit po odlehl˘ch silnicích a hledat.
Napfiíklad na slepé asfaltce pod firmou Nokian Tyres pod Horními Jirãany sedûli dva mladíci v tmavé octavii kombi. Potmû, bez svûtel,
jen tak. Nebo poãkat, aÏ vám nûkdo zavolá, Ïe
vûci na‰el. Je to vzru‰ující a nepfiíli‰ namáhavá zábava, na houbách se víc nachodíte a hodnota nalezen˘ch vûcí se nedá srovnat.
TH, Psáry
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Obvodní oddělení, Jílové
V minulém ãísle jsme vám slíbili, Ïe
vás seznámíme s tím, co se zmûnilo.
„Snahou Policie ČR je vytvořit takové rajony,
aby lidé znali svého policistu, a také v našem regionu se k tomuto chceme přiblížit,“ říká vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR v Jílovém nadporučík Bc. Radek Filip.
„K 1. lednu 2007 vzniklo nové okresní fieditelství
Policie âR Praha-venkov, které slouãilo dva b˘valé
okresy: Prahu-západ a Prahu-v˘chod.
¤editelství policie se pfiesunulo na dvû rÛzná
praÏská pracovi‰tû: do budovy b˘valého Okresního
fieditelství Praha-západ ve Zborovské ulici a ãásteãnû do b˘valého Okresního fieditelství Praha-v˘chod
v KfiiÏíkovû ulici. Zde je napfiíklad novû dislokován
inspektorát pro zbranû, stfielivo, v˘bu‰niny, coÏ bude
zajímat pfiedev‰ím myslivce, aÏ pfiijdou Ïádat o prodlouÏení zbrojního prÛkazu. SloÏitûj‰í je situace
s dopravní policií, její vedení je dislokováno ve Zdibech, ov‰em k dopravním nehodám u nás budou
vyjíÏdût ze Zborovské ulice. To platí i pro Dolní Jirãany a Psáry. Na‰e oddûlení v Jílovém bude i nadále
obãanÛm Psár i Dolních Jirãan plnû k dispozici,
umístûní základních útvarÛ se nezmûnilo.
Do Jílového pouze nastoupilo nové vedení, jehoÏ
cílem je nejen pfiiblíÏit kaÏdodenní práci policie
obãanÛm, ale souãasnû zapojit do fie‰ení otázek bezpeãnosti (napfiíklad kriminalita, doprava v daném
území) i orgány místní samosprávy a v neposlední
fiadû i samotné obãany, neboÈ tyto otázky a jejich
fie‰ení jsou spoleãnou parketou v‰ech nás obãanÛ, aÈ
jiÏ formálnû zastupujeme jakoukoliv sloÏku ãi instituci. Urãitá spolupráce tu rozhodnû v minulosti byla
a rádi bychom na ni navázali.
Vedení Policie âR klade dÛraz na to, aby se policisté dostali do ulic, a aby se spolupráce s obãany stále zdokonalovala. V rámci na‰eho pÛsobení vybereme policisty, ktefií budou v rámci samosprávy s obcí
spolupracovat - mûli by se jako první dozvídat o problémech, ale i dûní obce. Vûfiím, Ïe na základû spoleãného partnerství budovaného na vzájemné dlouhodobé informovanosti se bude situace stále zlep‰ovat,“
doplÀuje nadporuãík Bc. Radek Filip.
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Od 1. listopadu do 31. 12. 2006
bylo v Psárech a Dolních Jirãanech spácháno celkem 15 trestn˘ch ãinÛ, z toho do‰lo:
4x k vloupání do rekreaãní chaty,
3x k vloupání do novostavby,
1x k voupání do stavební buÀky,
2x byla napadena osobní vozidla, z ãehoÏ:
1x ‰lo o vloupání do vozidla,1x do‰lo k odcizení
vozidla.
Dále: Ke konci roku do‰lo v Dolních Jirãanech
k závaÏné trestní ãinnosti, k pfiepadení obãana b˘valého Sovûtského svazu, pachatelé byli téÏe národnosti.

UpozorÀujeme obãany !!!
Vzhledem k tomu, Ïe v souãasné dobû dochází
napfiíklad k platbám – k vyrovnání – elektfiiny, chceme upozornit obãany, a pfiedev‰ím seniory, aby dávali pozor na fale‰né plynafie, elektrikáfie, poji‰Èováky
a pokoutné prodejce, jejichÏ jedin˘m cílem je pouze
získat ãasov˘ prostor k tomu, aby se dostali do
domácnosti osamûle Ïijících lidí a ty pak v nestfieÏeném okamÏiku pfiipravili o dÛchod ãi dokonce celoÏivotní úspory.
K tomu samozfiejmû vyuÏívají nejrÛznûj‰í legendy (odeãet elektromûrÛ, vrácení pfieplatku za telefon,
finanãní dar ministerstva dÛchodcÛm pfied svátky,
Ïádost o finanãní pomoc pfii náhlé poru‰e vozidla
atd.) a jako odborníci dokáÏou velmi dobfie pÛsobit
na city jimi osloven˘ch lidí. Platí zásada: nikoho
cizího nepouštět do domu!!!
Jedna z varujících otázek, které tyto osoby dávají, je: Jste sama doma?
Doporuãujeme, aby seniofii v malé obci mûli vazby na po‰Èaãky, na své blízké a hlavnû aby si uvûdomili, Ïe jakékoliv doplatky jsou pfiedem nahlá‰eny
a mohou se následnû fie‰it na po‰tû.
Ještě jednou opakujeme – nedoporučujeme osamûl˘m seniorÛm, aby nûkoho cizího vpustili do domu.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY: Policie
âR – 158, Mûstská policie – 156, Hasiãi –
150, Zdravotní záchranná sluÏba – 155.
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âSSZ upravuje
vdovské dÛchody,
vyfie‰ila uÏ tfietinu Ïádostí
âeská správa sociálního zabezpeãení uÏ rozhodla 18 261 žádostí o uvolnûní vdovsk˘ch dÛchodÛ.
Z toho 8432 rozhodla kladně, 9829 Ïádostí musela
zamítnout, protoÏe Ïadatelky na úpravu ãi obnovení
v˘platy vdovského dÛchodu podle zákona nemûly
nárok. âSSZ pfiitom k 25. říjnu 2006 obdrÏela celkem (vãetnû jiÏ vyfie‰en˘ch) 68 750 žádostí.
Nárok na pfiepoãet vdovského dÛchodu âSSZ
vÏdy posoudí a poté o nûm rozhodne. Jsou-li splnûny
zákonné podmínky, vypoãítá âSSZ novou v˘‰i vdovského dÛchodu a vydá kladné rozhodnutí, v opaãném
pfiípadû âSSZ vydá rozhodnutí zamítavé. Součástí
kladného rozhodnutí je vÏdy informace o nové
výši vdovského důchodu, včetně způsobu výpočtu,
a také to, kdy a jakým způsobem ČSSZ vyplatí
doplatek zv˘‰eného ãi obnoveného vdovského
dÛchodu.
Nárok na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu mají podle novely zákona o důchodovém pojištění úãinné od leto‰ního 1. ãervence
ty Ïeny, jejichÏ manÏel zemfiel pfied 1. lednem 1996
a celkov˘ úhrn dvou dÛchodÛ, na které mûly nárok
(napfi. vdovského a starobního), pfiekraãoval pevnû
stanovené maximum platné v dobû vzniku soubûhu.
Tyto Ïeny pak dostávaly buď nižší vdovský důchod,
nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok.
VÛbec nemûly nárok na vdovsk˘ dÛchod podle dfiívûj‰í právní úpravy ty Ïeny, jejichÏ samotn˘ starobní
nebo invalidní dÛchod, kter˘ pobíraly, dosahoval
maxima urãeného pro úhrn dvou dÛchodÛ.
Je tfieba ale zdÛraznit, Ïe i v současné době, tj. po
novele zákona o dÛchodovém poji‰tûní, platí to, co
platilo dfiíve: při souběhu dvou důchodů náleží
vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna
polovina. Pokud tedy napfiíklad Ïena pobírala vdovsk˘ dÛchod zkrácen˘ na polovinu z dÛvodu soubûÏné
v˘platy starobního nebo jiného dÛchodu a tato polovina uÏ nebyla dále krácena kvÛli pevnû stanovenému maximu, nemá Ïena na úpravu vdovského dÛchodu nárok.
Další podmínkou, kterou je tfieba splnit pro to,
aby ČSSZ mohla vdovský důchod pfiepoãítat ãi
novû zaãít vyplácet, je, Ïe k 1. ãervenci 2006 má
Ïadatelka po manÏelovi, k jehoÏ úmrtí do‰lo pfied
1. 1. 1996, na vdovsk˘ dÛchod stále nárok.
ÚNOR 2007

Pfiíklad úpravy
vdovského dÛchodu:
Îena ovdovûla 15. 2. 1989. V té dobû jiÏ pobírala
starobní dÛchod ve v˘‰i 2625 Kã. Vdovsk˘ dÛchod po
zemfielém manÏelovi by ãinil 1432 Kã. Pro soubûh se
starobním dÛchod byl upraven na polovinu, tedy na
ãástku 716 Kã.
Vdovû tak od úmrtí manÏela náleÏelo celkem
3341 Kã (tj. 2 625 Kã jejího starobního dÛchodu plus
716 Kã vdovského dÛchodu). Podle tehdej‰í právní
úpravy v‰ak nesmûl úhrn v‰ech dÛchodÛ pfiekroãit
2800 Kã. Proto byl vdovsk˘ dÛchod omezen na
175 Kã (tj. 2800 Kã mínus 2625 Kã starobního
dÛchodu Ïeny). Tato ãástka se od pfiiznání aÏ do souãasnosti zvy‰ovala o valorizace.
Novela zákona umoÏÀuje od ãervencové splátky
2006 upravit vdovsk˘ dÛchod na pÛvodních 716 Kã,
(tedy na ãástku, která by náleÏela bez omezení do
soubûhového maxima 2800 Kã). Tyto finanãní prostfiedky se je‰tû nav˘‰í o valorizace.
Stejnû se postupuje v pfiípadû, kdyÏ vdovsk˘
dÛchod 716 Kã podle dfiívûj‰í legislativy nenáleÏel
vÛbec. To bylo tehdy, kdyÏ samotn˘ starobní dÛchod
dosahoval ãástky 2800 Kã.
O úpravu či obnovení výplaty vdovského
důchodu je třeba písemně požádat âeskou správu
sociálního zabezpeãení. Speciální formulář –
„Îádost o uvolnûní dÛchodu vdov dle zákona
ã. 267/2006 Sb.“ je dostupn˘ na webu âSSZ na adrese http://www.assz/tiskopisy/duchodove.asp. Îádost
lze sepsat pfiímo na pfiíslu‰né OSSZ/PSSZ ãi ji poslat
na adresu: ústfiedí âSSZ, odbor rozhodování o dávkách dÛchodového poji‰tûní, KfiíÏová 25, 225 08
Praha 5. V pfiípadû elektronického podání Ïádosti je
tfieba ji podepsat zaruãen˘m elektronick˘m podpisem.
Vdovsk˘ dÛchod se upravuje, pfiípadnû obnovuje,
od splátky důchodu v červenci 2006. O Ïádostech
uplatnûn˘ch do 31. 10. 2006 mÛÏe podle pfiijaté právní úpravy âSSZ rozhodnout ve lhÛtû, která je ve
srovnání s bûÏn˘mi lhÛtami správního fiízení prodloužena o 90 dnů. Vdovy o své peníze v souvislosti se zv˘‰ením vdovského dÛchodu od ãervence 2006
rozhodnû nepfiijdou, âSSZ jim je vyplatí formou
doplatku.
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Seriál o tfiídûní a recyklaci
odpadÛ
6. díl: Tfiídûní papíru, tfiídûní plastu, ale také nápojov˘ch kartonÛ
Tfiídûní papíru
Roãnû vyprodukuje jeden obyvatel 15-45
kilogramÛ odpadÛ z papíru. Zhruba polovina
z toho jsou noviny, papírové obaly tvofií necelou tfietinu. Papírové vlákno se dá nûkolikráte
recyklovat, proto je velmi vhodné jeho tfiídûní.
Ve vût‰inû obcí jsou pro sbûr papíru instalovány speciální kontejnery. Jejich barva by mûla
b˘t modrá. Do modr˘ch kontejnerÛ patfií noviny, ãasopisy s papírovou obálkou, staré se‰ity,
knihy, lepenkové krabice od v˘robkÛ (se‰lápnuté), papírové obaly, ostatní papír v‰eho druhu, napfiíklad kanceláfisk˘, katalogy…
Do kontejneru se nesmí odkládat papír zneãi‰tûn˘ potravinami, pouÏité pleny, obvazy,
hygienické potfieby, voskovan˘ papír, kopíráky,
dehtov˘ papír i plastové obálky nûkter˘ch
ãasopisÛ. V kontejnerech musí vÏdy skonãit
pouze papír ãist˘, nikdy ne mokr˘, mastn˘,
nebo od bláta.
Kontejnery na papír se vyváÏejí vût‰inou
jednou za ãtrnáct dní. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrÛ je cca 70 kg. Sebran˘ papír se následnû dotfiiìuje, buì na tfiídicí
lince, nebo ruãnû. Ze smûsi se vybírají neãistoty, mastn˘ a zablácen˘ papír, které se musí
odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartonáÏ, noviny, ãasopisy a pfiípadnû poãítaãové sjetiny.
Zbylá smûs je tvofiena nejménû kvalitním papírem.
V praxi lze vytfiídit aÏ 23 druhÛ papíru. Velmi v‰ak záleÏí na momentální poptávce po jednotliv˘ch druzích. Papír se podle druhÛ lisuje
do balíkÛ a expeduje do papíren. Lepenka
a kartonáÏ, spolu se smûsn˘m papírem, se pouÏívá na v˘robu lepenek, novinov˘ papír se pfii-
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dává do v˘roby nového novinového papíru.
Sbûrov˘ papír se mÛÏe jednak pfiidávat k papírovinû vyrobené ze dfieva, jednak se pouÏívá
samostatnû na v˘robu papíru. Vzniká tak 100%
recyklovan˘ papír. Navíc pfii pouÏití jedné tuny
sbûrového papíru je moÏné uspofiit aÏ dvû tuny
dfieva a 100 000 litrÛ vody.
Recyklace papíru je omezená, papír je moÏné recyklovat maximálnû 6x, poté je papírové
vlákno natolik krátké a nekvalitní, Ïe se nezachytí na papírensk˘ch sítech a odtéká spolu
s odpadní vodou do ãistírny.

Tfiídûní plastÛ
Spolu se zv˘‰en˘m v˘skytem plastov˘ch
materiálÛ v domovních odpadech se zavedl
sbûr a tfiídûní plastÛ. Tfiídûní plastÛ je ale velmi nároãné na kvalitu sbûru, zejména zneãi‰tûní zbytky potravin, oleji a mechanick˘mi neãistotami mÛÏe recyklaci plastÛ úplnû znemoÏnit.
Kontejnery na plasty jsou pfieváÏnû Ïluté
barvy a patfií do nich pouze se‰lápnuté a ãisté
láhve od nápojÛ nebo kosmetiky, ãisté fólie,
plastové v˘robky, vymyté kelímky od potravin,
napfiíklad jogurtÛ apod. Se‰lapáváním plastov˘ch lahví v˘raznû u‰etfiíte místo v kontejneru,
ÚNOR 2007
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asi tfiikrát.
Do kontejnerÛ rozhodnû nepatfií plasty zneãi‰tûné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné v˘robky z PVC.
Kontejnery na plasty se vût‰inou vyváÏejí jednou t˘dnû, pfiiãemÏ hmotnost plastÛ v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 kg.
Plasty se odváÏejí k dotfiídûní jako celek. Ze
smûsi plastÛ se na tfiídicí lince vybírají PET
lahve, PET fólie a lahviãky, pfiípadnû pûnov˘
polystyren.
PET lahve se ruãnû dotfiídí podle barev, slisují do balíkÛ a pak následnû expedují buì do
Silonu Planá nad LuÏnicí, kde se z nich vyrábûjí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do
jin˘ch firem, které se zab˘vají v˘vozem PETu
do âíny, kde se z lahví vyrábí totéÏ. Mezi technologiemi na zpracování PET lahví se objevují ve svûtû i nûkteré novinky, napfiíklad v˘roba
nov˘ch lahví ze star˘ch.
PouÏité fólie se vytfiídí podle materiálu
a barev a pfiedávají se k opûtovnému zpracování na v˘robu granulátu pro v˘robu fólií. Pûnov˘ polystyren se pfiidává do betonu pfii v˘robû
speciálních tvárnic s vysokou izolaãní schopností. Ostatní plasty se mohou dále tfiídit dle
zájmu zpracovatelÛ, vût‰inou se v‰ak zbylá
smûs pouÏívá na v˘robu zahradního nábytku,
zámkové dlaÏby, nebo obrubníkÛ. Nûkdy se
smûs plastÛ pouÏívá na v˘robu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouÏí k v˘robû cementu. Obecnû je recyklace vytfiídûn˘ch
plastÛ velmi nároãná, zejména na ãistotu, a proto je nezbytnû nutné dodrÏovat správné zásady
tfiídûní.

V nûkter˘ch oblastech se tfiídí
PET lahve zvlá‰È
Do kontejnerÛ na PET lahve patfií pouze
se‰lápnuté a ãisté lahve od nápojÛ. Do kontejnerÛ pak NEPAT¤Í nádoby od kosmetiky,
nádoby od domácí chemie, nádoby od olejÛ,
fólie a jiné plasty. U PET lahví se nesmí dotahovat uzávûry, uzavfiené lahve se totiÏ nedají
lisovat do balíkÛ. Postup zpracování je stejn˘.
ÚNOR 2007

Tfiídûní nápojov˘ch kartonÛ
Jedná se o krabice od dÏusÛ, mléãn˘ch
v˘robkÛ, krabicov˘ch vín, rajského protlaku,
hotov˘ch omáãek apod.
VÏdy tyto krabice vymyjeme, stlaãíme
a vhodíme do oranÏového kontejneru. Práce
lehká a rychlá a je‰tû u‰etfiíme peníze. V na‰í
obci dostali obãané oranÏové pytle, kam tyto
krabice patfií.

Jen pro zajímavost
Roãní spotfieba v˘chozí suroviny v âR je
zhruba 60 000 tun, coÏ pfiedstavuje 1,5 miliardy lahví o objemu 1,5 l (prÛmûrná hmotnost
1,5litrové lahve je 40 g).
A víte, Ïe napfiíklad na jednu fleesovou bundu je zapotfiebí zhruba 50 PET lahví? To jste asi
nevûdûli.
Pfiipravila: mk

Z pfiedchozích dílÛ víme, Ïe:
barevné sklo – zelen˘ kontejner
ãiré sklo – bíl˘ kontejner
modr˘ kontejner – papír
Ïlut˘ kontejner – plasty
oranÏov˘ kontejner – obaly od
kartonov˘ch nápojÛ
PSÁRSK¯
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INZERCE
STUDNY, VRTY, ZEMNÍ PRÁCE,
GEOLOGIE,
HYDROGEOLOGIE, EKOLOGIE
Individuální i obecní zdroje vody – kompletní
realizace – projekt, vrt, pfiípojka, vodárna,
úpravna.
âi‰tûní vrtÛ a studní, ãerpací zkou‰ky, rozbory.
Zemní práce – minirypadlo – pfiípojky, základy
men‰ích staveb,
bazény, plotové sloupky.
GESTEC, s.r.o., Tfianovského 622/11, 163 04
Praha 6
tel.: 235 018 259,
mobil: 602 248 927, 604 616 565
e-mail: mail@gestec.cz, www.gestec.cz

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií
tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174
servis, služby
vozy: IFA a LIAZ
VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
ÚNOR 2007
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech
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.

Blahopřání – jubilanti
Počátkem nového roku přejeme těmto jubilantům:
Leden
* Jarmila Vydrová oslavila osmdesátiny.
* Marie Vinecká oslavila rovněž osmdesátiny.
* Václav Vitoch oslavil pětasedmdesáté narozeniny.
* Ladislav Racz oslavil sedmdesáté narozeniny.
Únor
* Marie Vinecká bude slavit pětasedmdesáté narozeniny.
Lednovým i únorovým jubilantům gratulujeme, přejeme hodně elánu do dalších
let a věříme, že se oslavy vydařily.
Obecní úřad v Psárech,
Za redakci Monika Kábová

Kam za kulturou
Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy je otevfieno dennû mimo pondûlí
(pokud není svátkem):
leden-kvûten od 9-12 a 1316 hodin, ãerven-srpen od
9-17 hodin, záfií-prosinec
od 9-12 a 13-16 hodin.
Vstupné: základní 30 Kã,
sníÏené 15 Kã, rodinné 70 Kã.

V˘stavy:
KELTOVÉ A STŘEDNÍ ČECHY
V˘stava zahájila dal‰í sezonu, rok 2007.
Tato v˘stava je zapÛjãená z Regionálního
muzea v Kolínû. Nahlédneme do dávn˘ch
ãasÛ a seznámíme se s tajemn˘m národem,
jehoÏ v˘znam pro evropskou civilizaci
28
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nemá v nejstar‰ích dûjinách Evropy obdoby.
Kavárna a galerie – U Zlatého korálku
Pfiiná‰íme ãást programu v˘stav na rok
2007. O této galerii a souãasnû kavárniãce
informujeme na stranû 31.
2.2.-8.3. Katefiina Neuschová – originální ruãnû malovaná triãka, mikiny, ‰aty, ta‰tiãky. Doprovodná
v˘stava korálkÛ.
9.3.-5.4. Michal Kohout – fotografie,
portréty. Doprovodná v˘stava
korálkÛ.
6.4.-3.5. Michaela Fischerová - keramika
4.5.-31.5. V˘stava fiezbáfiského umûní
tajemného kmene MakondÛ
z Tanzanie a ChewÛ z Malawi.
ÚNOR 2007

…A NùCO PRO ZÁBAVU

Dûtem
Milé děti, hádanky jsou tu opět pro vás.
Řešení najdete na straně 31.
Pro všechny máme hádanky, a tak si,
miláčkové, namáhejte hlavinky. A jdeme na to!
1. Malé děti mohou malovat, téma mají
tentokráte neurãené, záleÏí jen na nich, co
nakreslí ãi namalují. Obrázky mÛÏete
vyrobit i v poãítaãi a odeslat na zmínûnou
adresu. Kdo nemá poãítaã, nevadí, mÛÏe
obrázky zanechat v obálce na Obecním
úfiadu v Psárech, ale musí na obálku
vyznaãit Psársk˘ zpravodaj. A dobré víly,
co sedí na úfiadû, pfiestoÏe mají plno práce,
uÏ budou vûdût, co s tou obálkou mají
udûlat.
2. Víte, co je to emulze?
a) malé ãásteãky kapaliny rozpt˘lené
v jiné kapalinû
b) sráÏka dvou aut
c) ‰kolní v˘let spojen˘ s prohlídkou továrny
3. Co je to suspenze?
a) mal˘ dÛchod
b) nûmecky „polévka“ v mnoÏném ãísle
c) kapalina, v níÏ jsou rozpt˘leny jemné
ãásteãky tuhé hmoty
4. Co je to roztok?
a) smûs dvou kapalin
b) kapalina, v níÏ jsou rozpu‰tûny tuhé látky, které se chovají jako souãást kapaliny
c) druh oleje
5. Hodiny ukazují 10 hodin. Jak˘ úhel
budou svírat hodinové ruãiãky
a) za ãtvrt hodiny?
b) za dvû hodiny tfiicet minut?
ÚNOR 2007

Pro pokroãilé
vûkem
Máme tady opût jeden logick˘ problém.
Jeho vylu‰tûní v‰ak najdete aÏ v pfií‰tím
ãísle ãasopisu.
Po pololetním vysvědčení
Pololetní vysvûdãení je uÏ za námi, a jak
to tak b˘vá, málokdo z rodiãÛ (ale i ÏákÛ)
je s ním spokojen. TakÏe kaÏd˘ ze ãtyfi studentÛ by si mûl v druhém pololetí nûco
vylep‰it: Ha‰ek z kvinty chemii, Luká‰
Vláãil matematiku, Patrik ze sexty fyziku.
·ulc je septimán, Jirka kamarádí s kvartánem. David je ve vy‰‰í tfiídû neÏ Hovorka.
Jeden z nich musí dohánût povinnou ãetbu.
Jako vÏdy urãete celá jména, tfiídu a pfiedmût v‰ech ãtyfi studujících.
Řešení – Vánoční nákupy
(prosinec 2006)
Marta
Sta‰ková
‰unka
kapesníky

StáÀa
Petrová
Becherovka
encyklopedie

Vûra
Olga
Hanková Velenská
potrav.ko‰ víno
váza
ruãníky

Obrázek poslala Eviãka – 3 roky
PSÁRSK¯
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VÒNù KO¤ENÍ

Hfiebíãek
V pohádce o námořníkovi Sindibádovi se praví: „Cestovali jsme od
ostrova k ostrovu, až jsme přišli do velkého města. Tam jsem vyměnil
své kokosové ořechy za hřebíček a pepř a prohlédl jsem si pepřovník.
V pohádkách Tisíce a jedné noci se velmi často hovoří o hřebíčku. Jak
ho známe my?
Silnû aromatické kofiení hfiebíãek znali jiÏ
stafií âíÀané a Indové dávno pfied na‰ím letopoãtem. Ztepilé stromy tohoto kofiení pokládali
domorodci za posvátné a nikdy je neniãili.
Teprve bûhem 2. století za vlády fiímsk˘ch
císafiÛ se dostal hfiebíãek do Stfiedomofií. Dále
pak putoval karavanní cestou do Alexandrie
a Cafiihradu.
Ve 4. století bylo hfiebíãkové kofiení v Evropû roz‰ífieno tak, Ïe císafi Konstantin Velik˘
daroval biskupu Silvestrovi 150 liber hfiebíãku,
coÏ byl na tehdej‰í dobu dar vpravdû císafisk˘.
Bûhem 16. století jiÏ toto kofiení v jiÏní
a stfiední Evropû zev‰eobecnûlo a pouÏívalo se
i jako léku. Îv˘kalo se a posilovalo dásnû.
Dodnes se hfiebíãku pouÏívá v lékafiství a v pfiípravcích na ãi‰tûní zubÛ.
Pak nastalo období, kdy se jednotlivé mocnosti snaÏily zajistit nadvládu nad hfiebíãkem.
Nejdfiíve Portugalci se poãátkem 16. století
zmocnili Moluk (tam se právû hfiebíãek pûstoval), po sto letech je vystfiídali Holanìané,
ale natrvalo tento v˘nosn˘ monopol pfievzali
Francouzi a hlavnû Angliãané. A kdyÏ bylo
hfiebíãku nadbytek? Jednodu‰e se na hromadách spálil.

Odkud tedy hfiebíãek pochází?
Kofiení se dlouho pûstovalo ve v˘chodní
Indii na ostrovech Amboiny, ale lstiv˘m Francouzem bylo pfievezno v podráÏce bot na Mauritius. KdyÏ plantáÏe roku 1806 zniãil na ostrovû Réunion cyklon, zaãali Francouzové
zakládat hfiebíãkové plantáÏe na ostrovû Cayenne a na Martiniku. Nejvíce je v‰ak roz‰ífiili
na anglick˘ch ostrovech Zanzibaru a Pembû.
V roce 1872 zniãil hurikán témûfi celé plantáÏe hfiebíãkovníku na obou ostrovech a trvalo
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velmi dlouho, neÏ byly nové rostliny opût
vypûstovány.
V roce 1928 byla ustavena spoleãnost pûstitelÛ hfiebíãkovníku, která se starala o odbyt
produkce a o jeho stálou cenu. Pfies 60 % skliznû hfiebíãku ze Zanzibaru a Pemby odebírá
Indie a Indonésie, a tak jsou dnes obyvatelé
kdysi nejbohat‰ích krajÛ pûstitelÛ hfiebíãku
odkázáni na dovoz tohoto kofiení.
Nejvût‰í spotfiebu hfiebíãku vykazuje Indonésie, Indie, Anglie, Nûmecko, a nejmen‰í pak
Itálie. Jak je na tom âeská republika, statistiky
neuvádûjí.

Má chuÈ i vÛni
Vlastním kofiením jsou su‰ená nerozvitá
kvûtní poupata sestávající ze stopky, kalichu
a hlaviãky, která se vyznaãuje silnû aromatickou vÛní a palãivû kofienûnou chutí.
Hfiebíãek se vyuÏívá nejvíce v kuchyni, pfiidává se do r˘Ïe, k aromatizování peãiva, ovocn˘ch, hlavnû jableãn˘ch kompotÛ, jako pfiísada
k masÛm, ale také v uzenáfiství. Nezbytn˘ je
v perníkovém kofiení, ale i do svafieného vína.
Mnoho kofiení se rovnûÏ spotfiebuje k v˘robû silice pro likérnictví, k v˘robû vanilínu,
k parfémování cigaret. A Indové? Ti ho je‰tû
v dne‰ní dobû pouÏívají pfii zhotovování Ïv˘kacího betelového smotku.
KdyÏ v roce 1963 získal Zanzibar samostatnost, byla anglická vlajka nahrazena vlajkou
zanzibarskou, která je ãervená se zelen˘m pruhem, v nûmÏ záfií dva zlaté hfiebíãky.
A je‰tû jedna zajímavost: Ten nejkvalitnûj‰í
hfiebíãek klesá ve vodû ke dnu nebo plave ve
svislé poloze, ten ménû kvalitní pak na vodû
plave a je v poloze vodorovné.
Text a foto: mk
ÚNOR 2007

RÒZNÉ

Kavárnička v Jílovém
Hned když se vystoupí v Jílovém u Prahy z autobusu, narazíte na náměstí na
příjemnou kavárničku. Co mě však zaujalo nejvíce, byla možnost drobné ruční
„řemeslné“ práce, v době mé návštěvy se vyrábělo vše možné z korálků.
Kurzy, které jsou placené, jsou během roku různé a je o ně velký zájem.
Jak to v praxi funguje? Zaplatíte si kurz v určitou dobu a pak si jen přijdete
posedět do kavárny. Tak snadné to zase není, ale v pohodě, při dobrém vínku nebo
kávě můžete realizovat svoje sny nad krásami například pestrobarevných korálků.
Veškerý potřebný materiál zde dostanete, něco pěkného se naučíte a odnesete
si vámi vyrobené výrobky.
Současně jsou v této kavárně výstavy. Pokaždé jiné, je opravdu z čeho vybírat.
Program akcí na rok 2007 uvádíme na stranách 28-29.
Kdo by se chtěl o kavárničce dozvědět více, může navštívit webové stránky
www.zlatykoralek.cz a veškeré dotazy získáte na e-mailu: p.vesela@centrum.cz.
mk

Odpovûdi na hádanky str. 29:
2. a
3. c
4. b
5. 142,5 stupÀÛ, 165 stupÀÛ

Malebná kavárnička v Jílovém

a sudoku ze str. 32.
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K¤ÍÎOVKA, SUDOKU
INFORMACE

TKANINA

DÁVAT
âÁSTI
NA Vù·ÁK VOZÒ

P¤EDLOÎKA

CESTA
ZA¤ÍZNUTÁ
V TERÉNU

PROTIVNÍK
SUROVINA
NA SVÍCE

HISTORIE
K¤IâETI

5
2

PAT¤ÍCÍ VÁM
âÁST
MOTORU

7

CITOSLOVCE
BOLESTI

KYP¤IT
PLUHEM

1

B¯T
ZAMILOVÁN
KNEDLÍâEK

CHEM.ZN.
URANU
KARTA

ZKRATKA
EVROPSKÉ
UNIE

DRUH PALMY
SLOVENSKÁ
P¤EDLOÎKA

UHLOVODÍK
8

ZPÍVATI

ZVRATNÉ
ZÁJMENO

4

JEMNÁ
PLETENINA

DVOUHLÁSKA
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P¤EDLOÎKA

SLOV. ¤EKA

·KODLIV¯
MOT¯LEK

1

POLNÍ
PRÁCE

DÒRAZN¯
ZÁPOR
NÁPADN¯

LIDOVÉ
ODùVY
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BLEDNOUTI
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