
SLOVO ÚVODEM

Milí občané,
opět se setkáváme v předvánočním čase, abychom ukončili pro-

sincovým číslem kalendářní rok. A jak to tak už bývá, přinesli jsme
tentokráte odlehčené reportáže a poohlédli se zpět za posvícen-
ským fotbálkem či pouštěním draků. To protože jsme dvouměsíč-
ník a v obci se od posledního čísla událo plno soutěžního klání.

Sledujte podrobně zápisy ze zastupitelstva obce i policejní rub-
riku, kde se zmíníme o novém zákoně.

V obci proběhlo opět vítání občánků, z něhož přinášíme foto-
grafie na druhé straně obálky. I tentokráte se sešli s maličkými
nejen rodiče, ale i prarodiče a všichni byli přivítáni starostkou

obce Janou Valáškovou.
Na konci roku přeji všem pohodové vánoční svátky, i přestože mají být podle předpo-

vědi na blátě.
Monika Kábová

1PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJPROSINEC 2008

Všichni zastupitelé obce i Obecní úřad Psáry
přejí občanům příjemné prožití vánočních svátků.
V nadcházejícím roce 2009 pak hodně úspěchů,

pohody a zdraví.

� Od ledna 2009 bude Obecní úřad Psáry zapojen do systému Czech point. Zde
vám jsou k dispozici například výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů…

� V zimních měsících nepodceňujte zimní obutí auta, protože na některých vybra-
ných úsecích po celé České republice přikazuje nová dopravní značka zimní
pneumatiky.

� Od nového roku se mění pravidla pro volání policie k dopravní nehodě, zavá-
dí se nová ekologická daň i pokuty za neplacení pojistného (nový policejní zákon
čeká na schválení Senátu ČR a podpis prezidenta republiky, pravděpodobně se
do konce roku stihne vyřídit). Podrobněji vás budeme informovat v našich pravi-
delných rubrikách (policie).

� paragrafy � zákony � na poslední chvíli � paragrafy � zákony �
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Usnesení č. 6-2008
ze zasedání Zastupitelstva obce
Psáry konaného dne 22. 10. 2008
v 18:00 hodin na Obecním úřadu,
Pražská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ č. 56/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
složení slibu zastupitele Petra Krčmáře pod-
le § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.

USNESENÍ č. 57/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné
spolupráci ze dne 19. 11. 2003 při odvá-
dění odpadních vod a poskytnutí nevratné-
ho příspěvku na rozvoj infrastruktury obce
Psáry mezi obcí Psáry a obcí Jesenice.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ č. 58/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
konečné znění strategie rozvoje obce Psáry.

USNESENÍ č. 59/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
uvolnění finanční částky 30 612 936 Kč na
financování podílu žadatele při podání žádos-
ti na OPŽP o dotaci na akci “Psáry-výstavba
ČOV ll. etapa, IS vodovod a kanalizace”, kte-
rá bude realizována v letech 2008-2011
z vlastních zdrojů obce.
II. Pověřuje
starostku obce k jednání o úvěru od SFŽP do
výše 7 961 306 Kč, v případě jehož přije-
tí by se snížil podíl vlastních zdrojů obce až
na 22 651 630 Kč.

USNESENÍ č. 60/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
3. rozpočtové opatření obce Psáry pro rok
2008 – navýšení o 996.857 Kč.

USNESENÍ č. 61/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s podáním žádosti na Krajský úřad – Regi-
onální operační program- Stč. Čechy – 24.
výzva na akci „Rekonstrukce a přístavba
základní školy“.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou jednáním
s krajským úřadem a podpisem žádosti
o dotaci.
III. Souhlasí
s uvolněním finanční částky max. do výše
2,5 mil Kč na financování podílu žadatele
při podání žádosti o dotaci na akci „Rekon-
strukce a přístavba základní školy“.

USNESENÍ č. 62/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. lV-12-
6005003/3 mezi obcí Psáry (povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s., (oprávněný). Předmě-
tem smlouvy je zřízení, provoz, údržba
a opravy kabelového vedení na pozemku
parc. č. 161/88, k.ú. Psáry.
II. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. EP-12-
6000899/1 mezi obcí Psáry (povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s., (oprávněný). Předmě-
tem smlouvy je zřízení, provoz, údržba
a opravy kabelového vedení na pozemku
parc. č. 683, k.ú. Dolní Jirčany.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.
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USNESENÍ č. 63/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Psáry
č. 5/2008, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška obce Psáry č. 4/2008,
o hospodaření se splaškovými odpadními
vodami vč. důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 64/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
dle posouzení pozemkové pracovní skupiny:
1/ záměr prodeje pozemku parc.
č. 141/50 o výměře 644 m² v k.ú. Dolní Jir-
čany,
2/ záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 141/7 v k.ú. Dolní Jirčany dle grafické
přílohy.

USNESENÍ č. 65/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Souhlasí
s bezúplatným převodem pozemků parc.
č. 85/5, st. 604 a parc. č. 140/2, k. ú. Psá-
ry, které jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví obce Psáry.

USNESENÍ č. 66/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupu-
jící) a Jaroslavem Uhrem (prodávající). Před-
mětem smlouvy je odkup pozemku parc.
č. 558/5 o výměře 1071 m² v k.ú. Psáry za
cenu 642 600 Kč.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ č. 67/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s dojmenováním Ing. Vítkovského do pracov-

ní skupiny pro přípravu 5. změny Územního
plánu obce Psáry (viz usnesení č. 17/3-
2008).

USNESENÍ č. 68/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Bere na vědomí
uzavření smluv o spolupráci mezi obcí Psá-
ry a N. Alferyovou, R. Martínkem, manž.
Drahotovými, Ing. D. Šturcem, D. Rakovou,
SVJ 148 + RZ Development, s.r.o., a
A. Procházkovou.

USNESENÍ č. 69/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
záměr nákupu nové multikáry na leasing.
II. Souhlasí
s vyřazením nákladní multikáry M25 z ma-
jetku obce.
III. Souhlasí
s vyřazením DHIM a HIM (mateřská škola)
ve výši celkem 184 626 Kč dle přeložené-
ho soupisu z majetku obce.

USNESENÍ č. 70/6-2008
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
proplacení faktur dle předloženého soupisu.

místostarosta místostarostka
ing. Jiří Janata Lucie Kubalošová

člen rady
Václav Novák

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné
řadě od počátku roku. Zveřejňované usnese-
ní je upraveno z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 18-2008 konaného dne 1. záfií 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 113/18-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní nájemní smlouvy mezi obcí Psáry
a Zuzanou KfiíÏovou. Pfiedmûtem smlouvy je
nájem bytu v budovû OÚ v ul. PraÏská. Nájem-
né je stanoveno ve v˘‰i 2224 Kã mûsíãnû.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
nájemní smlouvy.

RO Usnesení ã. 114/18-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 smlouvy o dílo mezi obcí
Psáry a Zepris, s.r.o., ze dne 8. 7. 2008. Pfied-
mûtem dodatku je úprava rozsahu díla a ceny
díla na cenu celkem 763 944 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení ã. 115/18-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s cenovou nabídkou na opravu asfaltov˘ch
povrchÛ a opravu v˘molÛ v ul. Na Vápence, Pod
Vápenkou, kfiiÏovatka Pod Vápenkou a Za
Vápenkou a ul. Horní za cenu 127 310 Kã bez
DPH.

RO Usnesení ã. 116/18-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení kupní smlou-
vu mezi obcí Psáry (prodávající) a I.B. Group
Praha, s.r.o., (kupující). Pfiedmûtem smlouvy je
pfievod poÏárního automobilu IFA W 50 za
cenu 35 000 Kã.
II. Povûfiuje

starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 117/18-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 19-2008 konaného dne 15. záfií 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 118/19-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I.Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Anetou Procházkovou – pozemek parc.
ã. 407/2, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu 101 100 Kã.
II. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry,
SVJ 148 a RZ Development, s.r.o., – v˘stavba
nov˘ch bytov˘ch jednotek domu ã.p. 148 na
Sídl. ·tûdfiík, pozemky parc. ã. 621/7 a st. 359,
k.ú. Dolní Jirãany, za cenu 1 170 000 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

RO Usnesení ã. 119/19-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
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1/ Anetû Procházkové – pozemek
parc.vã. 407/2, k.ú. Dolní Jirãany,
2/ SVJ 148 a RZ Development, s.r.o., - pozem-
ky parc. ã. 621/7 a st. 359, k.ú. Dolní Jirãany,
3/ Petru Purmannovi – pozemky parc.
ã. 465/339, 465/348, 465/349, 465/350
a 465/351 v‰e v k.ú. Dolní Jirãany,
4/ Ing. Petru Tomanovi - pozemky parc.
ã. 400/9 a 400/10, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 120/19-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení kupní smlou-
vu mezi obcí Psáry (kupující) a Jaroslavem
Uhrem (prodávající). Pfiedmûtem smlouvy je
pozemek u âOV, parc. ã. 558/5, k.ú. Psáry,
o v˘mûfie 1071 m2 za cenu 642 600 Kã.

RO Usnesení ã. 121/19-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce ke schválení dodatek ã. 1
ke smlouvû o vzájemné spolupráci pfii odvádû-
ní odpadních vod a poskytnutí nevratného pfiís-
pûvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry ze
dne 19. 11. 2003 mezi obcí Psáry a obcí Jese-
nice. Pfiedmûtem dodatku ã. 1 je zv˘‰ení max.
poãtu odvádûn˘ch odpadních vod na 40 000 m3

roãnû, úhrada jednorázového pfiíspûvku obci
Psáry a sankce v pfiípadû pfiekroãení max.
mnoÏství odpadních vod.

RO Usnesení ã. 122/19-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné
fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀované usnese-
ní je upraveno z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienos-
ti rozsahu zvefiejÀovan˘ch osobních údajÛ

dle Zâ 101/2000 Sb., o ochranû osobních
údajÛ.“

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
ã. 20-2008 konaného dne 29. záfií 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 123/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ manÏ. Männelov˘m – pozemek parc.
ã. 110/91, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 124/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Jo-
sefem Maté, Praha 4, Budûjovická 1407/140,
PSâ 140 00, za cenu celkem 23 657 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.

RO Usnesení ã. 125/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní mandátní smlouvy mezi obcí Psáry
a Prisvich, s.r.o. Pfiedmûtem smlouvy je pofií-
zení zadání a návrhu zmûny ã. 5 ÚpnSÚ Psá-
ry a Dolní Jirãany za cenu 230 000 Kã bez
DPH.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 126/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Doporuãuje
Zastupitelstvu obce pojmenovat Ing. Mirosla-
va Vítkovského jako ãlena pracovní skupiny pro
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pfiípravu 5. zmûny Územního plánu obce Psá-
ry namísto Ing. Vladimíra Kadefiábka.

RO Usnesení ã. 127/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s pfiedloÏen˘mi cenov˘mi nabídkami od Jifiího
Hladíka na vybudování 2 ks vefiejného osvûtle-
ní v ul. Na Kopeãku za cenu 25 194 Kã a na
vybudování 5 ks vefiejného osvûtlení v ul. Hor-
ní za cenu 54 300 Kã.

RO Usnesení ã. 128/20-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková 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. 21-2008 konaného dne 13. fiíjna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 129/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudování
pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a Sta-
nislavem Maternou, Praha 2, Vratislavova
28/12, PSâ 128 00, za cenu celkem 12 984 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.

RO Usnesení ã. 130/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:

I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Olten Czech, s.r.o., – pozemek parc.
ã. 343/156, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu celkem
1 424 000 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení ã. 131/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1./ Olten Czech, s.r.o., pozemek parc.ã. 343/156
k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 132/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku mezi obcí Psáry a SK âechoslovan Dolní Jir-
ãany ve v˘‰i 5000 Kã na uspofiádání drakiády.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.

RO Usnesení ã. 133/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Povûfiuje
obecní úfiad uzavíráním dohod o vyuÏití systé-
mu pro nakládání s komunálním odpadem zave-
deného obcí dle §17 odst. 6 zákona ã. 185/2001
Sb., o odpadech s fyzick˘mi osobami oprávnû-
n˘mi k podnikání se sídlem v obci Psáry.

RO Usnesení ã. 134/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
cenovou nabídku od Vlastimila ·imeãka na roz-
‰ífiení vefiejného osvûtlení o 1 lampu v rohu ulic
K Lesu a K Junãáku za cenu 25 225 Kã.

II. Schvaluje
cenovou nabídku od Akirfas na zahradnické
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úpravy vã. montáÏe laviãek a odpadkov˘ch
ko‰Û na pozemku parc. ã. 621/4, k.ú., Dolní Jir-
ãany v ul. K Junãáku, za cenu celkem 98 800
Kã.

RO Usnesení ã. 135/21-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle pfiedloÏeného soupisu.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková 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. 22-2008 konaného dne 29. fiíjna 2008
v 18.00 hod. na Obecním úfiadu Psáry,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení ã. 136/22-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dohody o úhradû nákladÛ na vybudová-
ní pfiípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a
manÏ. Holínsk˘mi, Psáry, Kutná 35, PSâ 252
44, za cenu celkem 6492 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
dohody.

RO Usnesení ã. 137/22-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a Monikou Trojánkovou – pozemky parc.
ã. 322/8 a 322/14, k.ú. Dolní Jirãany, za cenu
celkem 161 200 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této

smlouvy.

RO Usnesení ã. 138/22-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Udûluje
v˘jimku z nafiízení obce Psáry ã. 3/2007
o stavební uzávûfie dle ãl. 4 tohoto nafiízení:
1/ Monice Trojánkové – pozemky parc. ã. 322/8
a 322/14, k.ú. Dolní Jirãany.

RO Usnesení ã. 139/22-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
upravené znûní pfiílohy ã. 3 Organizaãního
fiádu Obecního úfiadu Psáry.

RO Usnesení ã. 140/22-2008
Rada obce Psáry pfiijala toto usnesení:
I. Schvaluje
v˘jimku z Územního opatfiení obce Psáry
ã. 4/2007 pro:
1/ Marka Fry‰e – pozemek parc. ã. 976/20, k. ú.
Psáry.

starostka místostarostka
Jana Valá‰ková 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.“

8 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ PROSINEC 2008

Z RADY

Vážení čtenáři,
v roce 2009 bude Psárský zpravodaj
i nadále vycházet jako dvouměsíčník.
Čísla tedy vyjdou v únoru, dubnu,
červnu, srpnu, říjnu a v prosinci.
Pokud chcete poslat příspěvky, pro-
sím, odešlete je buď poštou nebo
e-mailem (najdete v tiráži) maximál-
ně do 10. v přecházejícím měsíci. To
se týká i inzerce.
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ZÁ¤Í/¤ÍJEN 2008

Mimo pravidelné ãinnosti byla v tomto období roku vûno-
vána péãe sekání, profiezu a sbûru listí.
K tomu byly provedeny následující akce:
- Postavení zahradního domku a nátûry na zahradû v matefi-

ské ‰kole.
- Posunutí retardéru v ul. K Junãáku.
- Postaveny dva nové a zru‰en jeden star˘ sloup vefiejného osvûtlení v ul. Na Ko-

peãku.
- Zapoãato s vydláÏdûním odvodÀovacího Ïlabu mezi ulicemi Psárská a Na Návsi

v délce cca 140 m, dokonãeny dvû ‰achty této kanalizace, z toho jedna s vpustí
na odvodnûní vefiejné plochy a silnice.

- Na Sídli‰ti ·tûdfiík podél ul. K Junãáku (u lesa) byl vyãi‰tûn cel˘ prostor vyseká-
ním kfiovin a profiezem náletov˘ch dfievin a rekultivace zelenû vã. vysázení nové
izolaãní zelenû.

- V ul. Horní v Dolních Jirãanech dokonãujeme rekonstrukci vefiejného osvûtlení.
- Byly provedeny základní zdravotní fiezy velk˘ch stromÛ v lokalitû u vodní nádr-

Ïe v Psárech, podél silnice ul. PraÏská vedle Obecního úfiadu a na Sídlí‰ti ·tûd-
fiík u dûtského hfii‰tû.

Ing. Miroslav Vítkovsk˘

Obec Psáry dûkuje firmû Staving Olomouc, s.r.o., a firmû Akirfas za spoluprá-
ci pfii údrÏbû zelenû na pozemku v ulici K Junãáku.

Co se v obci udělalo

Stabilní sběrný dvůr,
kter˘ se v Psárech nachází blízko Obecního úfiadu, slouÏí od roku 2005 v‰em platiãÛm odpadu obce Psáry.
Otevfieno je: ve stfiedu od 15.00-18.00 hodin a v sobotu od 9.00–13.00 hodin.
Seznam odpadÛ, kter˘m je tento dvÛr urãen:
Pneumatiky • Stavební suÈ (v men‰ím mnoÏství) • Nebezpeãné odpady z domácnosti (domácí chemie, olej
a tuky, barvy, léãiva) • PouÏitá elektrozafiízení (napfi. lednice, televize, v˘bojky a záfiivky) • Baterie
a akumulátory • Biologicky rozloÏitelné odpady (tráva, listí apod.) • Objemn˘ odpad (napfiíklad nábytek,
koberce) • Plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony • Drobná elektrozafiízení (napfiíklad mobilní telefony,
elektrické hraãky…)
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.



Dne 26.11. 2008 zvefiejnil Státní fond
Ïivotního prostfiedí pfiehled schválen˘ch pro-
jektÛ 3. v˘zvy Operaãního programu Îivot-
ní prostfiedí: S radostí mÛÏeme oznámit, Ïe
jednou ze 175 podpofien˘ch obcí z celé âR
jsou i Psáry. Ná‰ projekt „Psáry-v˘stavba
âOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“
byl vyhodnocen jako druh˘ nejlep‰í ve své
kategorii. Celkové náklady projektu jsou
102,264.694,- Kã. Z této ãástky je schvále-
na dotace ve v˘‰i 71,651.757,- Kã
a desetiletá pÛjãka 7,961. 307Kã s úrokem
1 %. Jedná se o druh˘ nejvût‰í projekt
i dotaci pro obec v okresech Praha-západ
a Praha-v˘chod. O podporu se ucházelo
více neÏ tfii stovky obcí a mûst z celé âR.
Seznam úspû‰n˘ch ÏadatelÛ lze najít na adre-
se: http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/3704/
detail/schvalene-zadosti-po-1-3-vyzva/

Vedení obce (starostka Jana Valá‰ková,
místostarostové Ing. Jifií Janata a Lucie
Kubalo‰ová a radní Václav Novák) za
odborné pomoci firmy In Solidum,
s.r.o., a zamûstnancÛ Obecního úfiadu
zpracovali na jafie leto‰ního roku projekto-
vou pfiihlá‰ku a po celou dobu vyhodnoco-
vání projektu aktivnû komunikovali
a spolupracovali se SFÎP na dojednání
a upfiesnûní jeho koneãné verze. Získání
této dotace znamená, Ïe bude moci b˘t spl-
nûn hlavní slib volebních uskupení
v posledních komunálních volbách, totiÏ

úplné dokonãení inÏen˘rsk˘ch sítí ve staré
zástavbû celé obce. Kapacita âOV vzroste
na víc neÏ dvojnásobek, bude vybudováno
cca 2,5 km kanalizací a vodovodÛ a nov˘
vodojem v Dolních Jirãanech Na Vysoké.
Souãástí projektu je samozfiejmû i re-
konstrukce dotãen˘ch komunikací. Jedná
se o nejrozsáhlej‰í akci a nejvy‰‰í získanou
dotaci v historii obce. Na‰e obec tedy nejen
dostojí poÏadavku EU ãistit odpadní vody
ve v‰ech aglomeracích nad dva tisíce oby-
vatel, ale koneãnû se stane moderní obcí
21. století.

Úryvek z tiskové zprávy SFÎP:

26. 11. 2008 - DÛkazem, Ïe naprostá vût-
‰ina obcí nemá problém se s dotaãními
podmínkami vyrovnat, bylo poslední jed-
nání fiídícího v˘boru Operaãního programu
Îivotní prostfiedí (OPÎP) z minulého t˘d-
ne. V̆ bor doporuãil k podpofie dal‰ích 178
vodohospodáfisk˘ch projektÛ v celkové
hodnotû dotaãní podpory více neÏ 13,4
miliardy korun. Ministr Ïivotního prostfie-
dí Martin Bursík jiÏ podpofiené Ïádosti
podepsal.

Celkem jiÏ bylo schváleno nebo je
v procesu hodnocení témûfi 300 Ïádostí
v dotaãním objemu dosahujícím 20 mld.
korun, coÏ pfiedstavuje témûfi 2/3 celkové-
ho rozpoãtu programu vymezeného pro
tuto oblast.

Z OBCE
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Obec Psáry opět
úspěšně získala dotaci
ve výši 71 mil. Kč!
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Zastupitelstvu obce se podafiilo splnit pfied-
volební sliby v nejobtíÏnûj‰í disciplínû: UÏ za
první dva roky svého pÛsobení jsme dokázali
zajistit finanãní prostfiedky na v‰echny inves-
tiãní akce plánované na celé ãtyfileté období.
Na jiném místû v tomto ãísle informujeme, Ïe
obec byla úspû‰ná se sv˘m více neÏ stomilióno-
v˘m projektem úplné dostavby inÏen˘rsk˘ch sítí
(IS) v obci a získala na nûj dotaci a pÛjãku ve
v˘‰i 80 mil. Kã z Operaãního programu Îivotní
prostfiedí z prostfiedkÛ EU. Celkem bude obcí
toto volební období investováno skoro 200
mil. Kã. Polovinu (96 mil.) jsme získali jako
dotaci a nízkoúroãenou (1%) pÛjãku. Jen igno-
rant mÛÏe tvrdit, Ïe se na‰e obec neumí ucházet
o státní a evropské peníze.

KaÏd˘ líc má i svÛj rub. âekají nás dva roky
budování infrastruktury se v‰emi obvykl˘mi
útrapami: s v˘kopy i dopravními omezeními.
Proto prosíme o trpûlivost, na konci bude
moderní vybavená obec. VyuÏijme naplno této
jedineãné pfiíleÏitosti dobudovat nedostateãnou
obecní infrastrukturu s vyuÏitím prostfiedkÛ EU.

Naše obec dohání léta stagnace
Toto zastavení v poloãase volnû navazuje na

ãlánek „Jak obec likvidovala své dluhy a pfiitom
investovala?“ PZ, srpen 2006 i na úvodník tam-
téÏ. ProtoÏe si uvûdomuji, Ïe mnoho ãtenáfiÛ
v obci bydlí jen pár let, ba i jen pár mûsícÛ, pro-
stû Ïe dva roky je v Psárech dlouhá doba, zde je
krátká rekapitulace: JestliÏe volební období
2002-2006 bylo pfiedev‰ím ve znamení oddlu-
Ïení obce a její finanãní stabilizace, nyní obec
vyuÏívá nabyté finanãní zdraví k rozvoji infra-
struktury. Tomu napomáhá neopakující se pfiíle-
Ïitost získat prostfiedky z Operaãních programÛ
EU v plánovacím období 2007-2013. PfiíleÏitost

je v‰ak otevfiena jen pro obce pfiipravené, které
si pfiedchozí léta odpracovaly na pfiípravû pro-
jektÛ. Tak tomu bylo i u nás. A proto i dnes pra-
cujeme na projektech dal‰ích, které budou rea-
lizovány v období pfií‰tím. Mám na mysli
hlavnû projekt dostavby základní ‰koly.

Zastupitelstvo let 2002-2006 zdûdilo na
obecním úãtu 220 tisíc, zato víc neÏ 170 milió-
nÛ dluhÛ (viz PZ, srpen 2006). Zlikvidovalo ten-
to dluh z 95 %, v záfií 2006 zÛstávalo splatit za
v˘stavbu IS z let 1994-97 (!) posledních 9,2
mil. Kã. Pfiitom za stejné období obec dokázala
investovat víc neÏ 70 mil. Kã: rekonstrukce
âOV (30 mil. Kã), vodojem Vápenka (8,5);
v˘stavba a rekonstrukce místních komunikací
(8,4), chodníky a dopravní opatfiení (6,0), Z·
(krov a ãp. 13; 3,0), vefiejné osvûtlení (2,5),
sbûrn˘ dvÛr (1,3), dûtská hfii‰tû (0,8). Novému
zastupitelstvu pfiedalo v fiíjnu 2006 v obecní
kase na‰etfien˘ch 13 miliónÛ pro dal‰í etapu
v˘stavby IS, na které navíc byla získána dotace
5 mil. Kã. Tolik zkratka ãlánku ze srpna 2006.

Nynûj‰í zastupitelstvo 2006-2010 je viditel-
nou kontinuitou pfiede‰lého, z jedenácti b˘va-
l˘ch zastupitelÛ pokraãovalo sedm, ãtyfii z pûti
ãlenÛ rady obce byli pfiedtím zastupiteli, pátá
ãlenka tajemnicí úfiadu. Pokud jde o volební pro-
gramy, v‰echna tfii volební uskupení (Obec pro
obãany, KDU-âSL, ODS) slíbila dokonãení
v˘stavby IS, roz‰ífiení kapacity M· a pfiípravu
projektu dostavby Z·. ODS si navíc pfiedsevza-
la dostavbu úplné Z· i realizovat.

Jak sliby plníme?
Nejprve splácení star˘ch dluhÛ: Ze zdûdû-

n˘ch 9,2 mil. v roce 2006 je ke konci roku 2008

Zastupitelstvo v poločase:
Peníze na celé období
jsou zajištěny
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splaceno 8,4 mil. Kã, zb˘vá jen 800 tisíc vÛãi
SSÎ, ty budeme splácet pfií‰tích 18 mûsícÛ.

A jak si toto zastupitelstvo vede v investicích
do obecní infrastruktury: Hned po nástupu
v fiíjnu 2006 zapoãala v rámci projektu dotova-
ného 5 mil. Kã ze Stfiedoãeského kraje v˘stav-
ba skoro dvou kilometrÛ kanalizace, vodovodu
a plynu v osmi ulicích ve staré zástavbû po celé
obci, vãetnû obnovy povrchÛ dotãen˘ch komu-
nikací. Navíc obec dokonãila kanalizaci
v lokalitû U Studny, coÏ byl jeden ze star˘ch
dluhÛ. A v˘stavba a rekonstrukce místních
komunikací probíhala i na dal‰ích místech. Cel-
kem obec v období od fiíjna 2006 vybudovala IS
ve staré zástavbû za 24,6 mil. Kã a na v˘stavbu
a rekonstrukci komunikací a chodníkÛ vydala
13,5 mil. Kã. Zatímco IS jsou investicí politic-
ky nevdûãnou, protoÏe skrytou v zemi, nepfie-
hlédnutelnou akcí byla nástavba a modernizace
matefiské ‰koly: Bez zapoãítání ceny projektu
obec do pfiestavby M· vloÏila 27,2 mil. Kã, do
vlastní stavby, nutn˘ch oprav i do nového vyba-
vení. Jak asi víte, i zde obec získala dotaci ze
státního rozpoãtu 10 mil. Kã.

NezadluÏili jsme nadmíru obec touto inves-
tiãní aktivitou? Obec vyjednala s âeskou spofii-
telnou dva úvûry a ãerpala z nich 4 mil. Kã na
v˘stavbu IS a 9 mil. Kã na rekonstrukci M·.
Úvûry prÛbûÏnû splácíme, ke konci roku 2008
zb˘vá 11,5 mil. Kã. Pro úplnost na úãtu má obec
nyní cca 7 mil Kã. Obec mÛÏe bez obav vstou-
pit do nejvût‰í investiãní akce.

Rub budování infrastruktury,
kdy to skončí?

V pfií‰tích 2-3 letech bude dokonãena v˘stav-
ba ve‰ker˘ch IS v zástavbû urãené pro trvalé
bydlení: Bude roz‰ífiena âOV na kapacitu 6500
ekvivalentních osob, to postaãí pro potfieby roz-
voje na‰í obce i pro pfiipojené Horní Jirãany.
Vybudován bude nov˘ vodojem Na Vysoké, to
ukonãí problémy s tlakem vody a bude pfiíleÏi-
tostí pro budování vodovodu i v chatafiské oblas-
ti Na Vysoké. A koneãnû se kanalizace a vody
doãkají i obyvatelé zb˘vajících ulic ve staré
zástavbû, celkem je to cca 2,5 km. BohuÏel se
proto v tûchto ulicích dají oãekávat obvyklé
nepfiíjemnosti a omezení v˘stavbu provázející,
ale je to pro dobrou vûc. A v˘stavba IS bude

samozfiejmû znamenat i rekonstrukci nevyhovu-
jících místních komunikací. KdyÏ jsme u v˘ãtu
budoucích útrap, poãítejme i s tím, Ïe na‰e obec
bude zasaÏena v pfií‰tích dvou letech pfiekotn˘m
budováním dÛleÏit˘ch dopravních staveb
v okolí. Myslím tím Silniãní okruh kolem Pra-
hy a související dvû fáze pfieloÏky silnice II/105
Jesenice-Dolní Jirãany. Ale i tady v‰e smûfiuje
ke zlep‰ení stavu, na‰e obec získá kvalitní napo-
jení na praÏskou silniãní síÈ. Uvidíte, Ïe koncem
roku 2010 se kvalita Ïivota na‰í obce v˘znam-
nû zlep‰í. Jedinou slabinou dopravy z na‰í oblas-
ti zÛstane absence dostateãnû kapacitní radiální
komunikace smûrem do Prahy a také kapacitní
formy vefiejné dopravy, nejlépe kolejové. To by
mûl b˘t dal‰í díl.

Velké akce začínají přípravou
projektů

V‰echny vyjmenované akce by nebyly bez
pfiedchozí projektové pfiípravy. I dnes myslíme
dopfiedu, pfiipravujeme proto projekty pfií‰tí.
Nejvût‰í v˘zvou je dobudování úplné základní
‰koly. Slíbili jsme v tomto období projekt, slib
plníme. První fází je pfiístavba ke stávající budo-
vû Z·, projekt je hotov, probíhá územní a sta-
vební fiízení. Do podzimního kola Regionálního
operaãního programu byla podána projektová
Ïádost s celkov˘mi náklady 25 mil. Kã. Zde je
v˘razn˘ pfievis poptávky nad moÏnostmi progra-
mu, kapacita ‰kol a ‰kolek nedostaãuje v‰ude
v okolí. Ale budeme bojovat. Pokud uspûjeme
je‰tû v tomto volebním období, bude to bonus
nad plán. A jak mnozí víte, pfiipravován je
i projekt etapy následující, v˘stavby nové budo-
vy pro druh˘ stupeÀ Z·.

Důležité „maličkosti“, na které
čas zatím nezbývá

Jsme si dobfie vûdomi, Ïe nám uniká mnoho
„drobnûj‰ích“ vûcí, které v‰ak v˘raznû utváfiejí
celkov˘ pohled obãanÛ na obec. UÏ z minulého
období máme prostû za to, Ïe zaãínat se musí
s vûcmi principiálními, v tomto pfiípadû se shá-
nûním penûz na velké investiãní akce do obec-
ní infrastruktury. Ov‰em víme, Ïe spokojenost
obãanÛ s místem, ve kterém Ïijí, urãují takové
vûci, jako je upravenost vefiejn˘ch prostranství,
vybavení drobn˘m mûstsk˘m mobiliáfiem, péãe
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ZE ŠKOLY

o vefiejnou zeleÀ atd. Mnohé z tûchto vûcí lze
zlep‰it aÏ po dokonãení akcí v˘‰e uveden˘ch,
mnohé prostû nestíháme. Platí to tfieba
i o dokonãení nov˘ch internetov˘ch stránek
obce. Ale fie‰it je chceme a budeme.

A na závûr jedna „maliãkost“, pokud jde
o v˘‰i nákladÛ. JenÏe vûc zcela kardinální,
pokud jde o urãení obrazu na‰í obce na desítky
let dopfiedu: Tou je probíhající zmûna územní-
ho plánu obce. To bereme se v‰í váÏností, chce-
me dostát slibu, Ïe nedovolíme Ïivelné rozrÛstá-
ní obce kobercovou zástavbou rodinn˘ch domÛ.
Zmûnu jsme vyvolali, neboÈ si ji Ïádají nûkteré
projekty rozvoje obecní infrastruktury. Jak jsme
oãekávali, je to pfiíleÏitost pro drobné vlastníky
pozemkÛ i pro velké developery, ktefií by zasta-
vûli kaÏdou skulinku, louky i cel˘ les.AniÏ bych

pfiedjímal jakákoliv konkrétní rozhodnutí zastu-
pitelstva, zde je základní vize, na níÏ snad panu-
je obecná shoda: Chceme rozvíjet pfiedev‰ím
obecní infrastrukturu, nedovolíme v˘znamné
roz‰ifiování zastavûné plochy obce, chceme
obec obklopit izolaãní zelení chránící od vel-
k˘ch dopravních staveb v okolí. Dovolíme jen
takov˘ rozvoj bydlení, na kter˘ je dimenzova-
ná kapacita nyní budované obecní infrastruktu-
ry, to je cca 4,5-5 tisíc obyvatel do roku 2020.
Takto je navrhována kapacita inÏen˘rsk˘ch sítí
vãetnû âOV, ‰koly i ‰kolky. UdrÏení tohoto sou-
ladu povaÏujeme za vÛbec ten nejdÛleÏitûj‰í
pfiedpoklad dlouhodobého zaji‰tûní kvality Ïivo-
ta v na‰í obci.

Ing. Jifií Janata
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Posvícensk˘ fotbálek má v Psárech uÏ
letitou tradici. Stafií páni odjakÏiva cho-
dili hrát fotbal na svatováclavské jirãan-
ské posvícení. A naopak, na sv. Havla,
kdy se slaví posvícení v Psárech, zase jir-
ãan‰tí pfii‰li sehrát odvetu na psárské
hfii‰tû. Nikoliv fievnivostí, ale zábavou
pak konãívala tato mnohaletá klání.
V posledních letech v‰ak tato tradice

zmizela. Ti „mlad‰í“ stafií páni pokraãu-
jí, ale uÏ s jin˘m soupefiem.

V leto‰ním roce se tradice rozrostla
o duel muÏÛ proti Ïenám.

Poprvé totiÏ pfii‰ly samy Ïeny
s nápadem, Ïe by si také rády zahrály,

i kdyÏ mnohé z nich pravidla neznají
a fotbal nehrají. A Ïe pr˘ by se mohl usku-
teãnit turnaj jen tak pro zábavu: páni spor-
tovci proti Ïenám v noãních ko‰ilích.

Vítězství bylo jasné
Tradice „superstar˘ch“ pánÛ od 50 let

(zde si troufnu citovat pana Vaverku) sice
nebyla poru‰ena ani letos, ale dal‰í zápas
sehráli právû stafií páni proti Ïenám
v pyÏamech a noãních ko‰ilích. Jak fiíká
Josef Vaverka: „Îeny mûly docela dobré
podmínky. Nebyly limitovány ani vûkem,
ani váhou, ale ani poãtem, neboÈ se jich se‰lo
v druÏstvu hned patnáct. Nás chlapÛ bylo
jedenáct. Jako pfii kaÏdém dÛleÏitém zápase
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Supermuži versus
pyžamové dámy
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OBECNÍ POLICIE

nechybûly roztleskávaãky, které podporova-
ly kaÏd˘ dobr˘ zákrok. Slavnostního v˘ko-
pu se ujala starostka obce a zápas zaãal. Také
rozhodãí, kter˘ zápas pískal, rozdával Ïluté
karty pouze muÏÛm. Îeny prostû mohly úpl-
nû v‰echno, nejenÏe nás shazovaly na zem,
ale pouÏívaly i jiné triky. No fieknûte, je to
nûjaká spravedlnost? Ale abych byl upfiím-
n˘, i tady ‰lo pouze o to pobavit se a zasmát,
a to se, myslím, zdafiilo. A jak zápas dopa-

dl? Samozfiejmû ve prospûch psársk˘ch Ïen
5:1, je pfiece jasné, Ïe musely zvítûzit.“

Na psárském hfii‰ti se tentokrát se‰lo
hodnû lidí, poãasí bylo nádherné
a podzimní slunce v‰em pfiálo. A kdo byl
pfii hfie zdeptán a unaven, odskoãil si na
obãerstvení, které bylo nadosah ruky,
a pokraãoval ve hfie dál. Dokonce nûktefií
hráãi po faulování dostali od rozhodãího
„pfiíkaz“ obãerstvit se.

Poloãas trval v˘jimeãnû 30 minut a v‰em
se hra líbila. Nejen hráãÛm a hráãkám, ale
i v‰em pfiítomn˘m divákÛm. A Ïe jich pfii-
‰lo poÏehnanû!

TakÏe zase za rok! Ani tato nová tradi-
ce pravdûpodobnû nebude poru‰ena.

Text: mk
Pozn. red.: Termín „superstafií“ páni od
padesáti let mû rozhodnû rozesmál, myslela
jsem, Ïe jsou to je‰tû mladíci.
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Spolupráce s Obecní policií Jesenice
Z dÛvodu pfiíchodu de‰tivého a mlhavého poãasí se zv˘‰il poãet dopravních nehod v územním

obvodu obce Psáry – D. Jirãany.
Dne 8.10. 2008 do‰lo k dopr. nehodû v blízkosti OÚ Psáry. K dal‰í nehodû do‰lo dne 24.10.2008

v ul. Hlavní v obci D. Jirãany. Zde vjelo osobní vozidlo do vrat rodinného domu a znaãnû je po‰ko-
dilo. Za volantem sedûl muÏ cizí národnosti, kter˘ jevil silné známky opilosti a snaÏil se z místa
události ujet. Hlídka OP Jesenice fiidiãe zadrÏela a vyãkala do pfiíjezdu hlídky PâR, které celou vûc
pfiedala. Dne 9.11.2008 byla zji‰tûna dopravní nehoda ãtyfi os. vozidel v obci Psáry (psárské lesy ).
Z dÛvodu neprÛjezdnosti komunikace byl provoz odklánûn na obec Libefi.

Jednalo se pfieváÏnû o dopr. nehody se zranûním. StráÏníci Obecní policie Jesenice ve v‰ech pfií-
padech zaji‰Èovali místo události a usmûrÀovali provoz v místû nehody do pfiíjezdu dopravní poli-
cie PâR.

Také je tfieba upozornit na vstávající problém déle stojících nebo spí‰e odstaven˘ch vozidel. Jed-
ná se zejména o vozidla, která stojí v místech, kde je to v rozporu se zákonem. Dále to jsou vozid-
la jejichÏ stav není doãasnû zpÛsobil˘ k provozu na pozemních komunikacích. Nejedná se sice
o vraky, ale vzhledem k vût‰inou Ïalostnému technickému stavu z nich vytékají provozní kapaliny
a zneãi‰Èují okolí, navíc zabírají místo „pojízdn˘m“ vozidlÛm.

Ve v‰ech pfiípadech se mÛÏe jednat o pfiestupek, za kter˘ je moÏno uloÏit sankci.



REPORTÁŽ

V zimních sychrav˘ch veãerech mnozí z nás
sáhnou po dobrém ãaji, nûktefií pfiidají citron,
med nebo rum. Rozhodnû v‰ak popíjíme pro
chvíle pohody a zahfiátí celého organismu. Není
bez zajímavosti, Ïe nepfieberné mnoÏství ãajÛ
nabízí v Dolních Jirãanech „obchÛdek“ âarov-
né bylinky. Nenásilnû a v prostfiedí plném vÛní,
krémÛ i kamínkÛ koupíte nejen ãaje, ale mÛÏe-
te vyuÏít i moÏnosti alternativní medicíny, dia-
gnostického mûfiení nebo bezplatné konzultace
zdravotního stavu.

Co přivedlo paní Málkovou k této
práci?

Vlastní zku‰enost a zájem o alternativní
medicínu uÏ od mládí. O pfiírodní produkty se
zajímá více neÏ patnáct let. Nejdfiíve pÛsobila
v Praze a pozdûji se pfiestûhovala sem, do Jirãan.
Její rodiãe tu mûli mezi prvními chatu. Jak sama
fiíká: „Nedám na Jirãany dopustit, prostfiedí je
tady stále krásné a lesy prostû k bylinkám
i pfiírodû patfií.“

Od listopadu loÀského roku tedy pÛsobí zde.
Lidé za ní jezdí nejen z nedaleké Prahy, ale pfii-
b˘vají i zdej‰í. Paní Vlasta Málková vûfií, Ïe
pokud je ãlovûk unaven˘ a pfiijde do âarovn˘ch
bylinek, místnosti plné potû‰ení, d˘chne na nûj
pohoda.

„Bylinné produkty zde sami nemícháme, ale
prodáváme originální kvalitní bylinné produk-
ty, ãaje kvetoucí, ovocné i bylinkové od reno-
movan˘ch ãesk˘ch firem, které mají na svoji
práci certifikaci.“

Spousta lidí bylinkám vûfií, spousta lidí
nevûfií, nûktefií o nich moc nevûdí. „Rozhodnu-
tí je pouze na kaÏdém z nás,“ doplÀuje paní
Vlasta.

Také kamínek po kamínku se tu pro radost
hromadí v proutûn˘ch o‰atkách. Nûkomu dodá
urãit˘ kamínek energii, jin˘, co tomu nevûfií, si
ho koupí jen tak pro radost. Ostatnû dnes mno-
zí z nás mají kameny na zahradû a v bytech.
Zkrátka v‰e, co je spojeno s pfiírodou, je krásné.
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Bylinky na dosah ruky



REPORTÁŽ

INZERCE

A co ta velká ãarodûjnice, která v místnosti
pfievy‰uje náv‰tûvníky? Není tam k postra‰ení,
ale na „ochranu“ majitelky i náv‰tûvníkÛ.

Poradí, pomohou…
Paní Málková zdÛrazÀuje, Ïe spolupracuje

s lékafii a léãiteli. K diagnostice zdravotního sta-
vu se pouÏívá virgule nebo testovací pfiístroj
Supertronic (EAVmetoda). Snad právû proto lze
promûfiit ãlovûka a zjistit, kde je „ten zakopan˘
pes“ a eventuálnû odbourat problém pomocí
alternativní medicíny. Ta je samozfiejmû urãena
pouze tûm, co o ni mají zájem.

Napfiíklad nûkterá onemocnûní mohou b˘t
vyvolána poruchou funkce urãitého orgánu – to
v‰e se dá zjistit.

Bolí vás pata? MÛÏete mít problémy
s ledvinou. Máte nízk˘ nebo vysok˘ tlak? Trpí-
te zánûty moãov˘ch cest, bolestmi hlavy nebo
nespavostí? Bolí vás klouby? To v‰e se dá dia-
gnostikou zjistit. Náv‰tûva spojená s tímto
vy‰etfiením rozhodnû nestojí tisíce, pohybuje se
kolem dvou set korun a dobré je pfiedem se
objednat.

„SnaÏím se poradit i po telefonu, ov‰em to
nelze pokaÏdé. Moje snaha je nauãit lidi, aby
umûli vyuÏívat i pfiírodní zdroje.“

V poradnû si mÛÏete koupit také regeneraã-
ní masti s humátem, jakousi pfiírodní ra‰elinkou
– i ty se dají pouÏít na rÛzné neduhy. V‰ichni
mohou zavolat a jen se poptat. Chodí k nám
napfiíklad chronicky nemocné dûti i dospûlí,
jejichÏ viry získaly rezistenci na antibiotika. To
proto, Ïe antibiotika brali mnohdy zbyteãnû.
Tady podot˘kám, Ïe mnohdy.Antibiotika poda-
ná pfii urãit˘ch nemocech jsou v‰ak nutná brát
dlouhodobû. TakÏe v tomto pfiípadû dbejte rad
sv˘ch lékafiÛ.“

Pokud nemáte zájem o Ïádná vy‰etfiení, roz-
hodnû mÛÏete pfiijít jen tak na náv‰tûvu. Sice
urazíte cestu do mírného kopce - i to je zdraví
prospû‰né – ale nebudete zklamáni. Vstupní
zahradní prostory se pr˘ budou je‰tû na jafie
dotváfiet, ale místnost, v níÏ se provádûjí seze-
ní, je velmi velmi pfiíjemnû vybavena. Ostatnû,
zkuste si zde koupit nûjak˘ ten vánoãní dáreãek.
Svíãku, která pfii hofiení barevnû svítí, krém
nebo dobr˘ ãaj pro zahfiátí, tfieba s oním rumem.

Text a foto: mk
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Tomáš Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ ----PPPPLLLLYYYYNNNN
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 

OPRAVY PLYNOSPOTŘEBIČŮ

VODA – opravy, rekonstrukce, výměny el. 
spotřebičů, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodů, výměny radiátorů
a venkovní rekonstrukce, montáže,
železo, měď, plast, atd.

PLYN – opravy a čištění plynospotřebičů
všech značek, výměny, rekonstruk-
ce rozvodů, železo, měď, revize

ELEKTRIKÁŘI – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

VŠE ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094
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Slovo pasířství symbolizuje prá-
ci s kovem. Jednak se tím rozu-
mí práce s plechem, postaru
pojmenované kovorytectví, jed-
nak lití kovu do forem. A právě
touto technikou se zabývá
i psárská firma Slévárna No -
sek, s.r.o. Jak se sami domníva-
jí, jsou jedni z mála v Česku,
kteří se věnují právě tomuto
řemeslu. 

Jak to všechno začalo?
Pan Antonín Nosek je vyuãen˘ kovolit-

cem-pasífiem, a jak to tak b˘vá, jeho syn
Petr se uÏ jako student motal v dílnû a tato
dekorativní práce s kovem  mu pfiirostla
k srdci. Tak se stalo, Ïe se velmi dobfie
zapracoval u svého otce a v souãasné dobû
je uÏ nástupcem pana Antonína.

Od roku 1992 zaãínali ve dvou. Otec se
synem. A protoÏe jejich hotové v˘robky
byly Ïádané, kaÏd˘m rokem se zakázky
navy‰ovaly. Tak nezbylo, neÏ získat dílnu
a od roku 2000 pan Petr v Jirãanech „zako-
fienil“. Jak sám zdÛrazÀuje: „PfiestoÏe jsme,
jak se tady fiíká, naplavenina, na Jirãany
nedám dopustit. Jsme tu prostû doma.“

Mohou se pochlubit skvosty
KdyÏ vkroãíte do této firmy, slévárny

barevn˘ch kovÛ, zjistíte, Ïe se pfieváÏnû
jedná o pasífiskou práci. D˘chne na vás svût
star˘ch ãasÛ: pfiekrásné ruãnû dûlané doplÀ-
ky, dvefiní vnitfiní i venkovní kliky, ozdob-
ná kování úchytek na ‰uplíãky…, vyrobí
zde v‰e, co se dá naformovat do písku.

Nabídka a ‰kála tûchto doplÀkÛ je pfie-
pestrá a bohatá, a tak není divu, Ïe se Nos-
kovi dostanou do míst, kam se na‰inec jen
tak nepodívá, do zámkÛ, na PraÏsk˘ hrad ãi
k vzácn˘m muzejním kouskÛm.

Zhotovují rÛzné repliky a napfiíklad tam,
kde chybí kousek kliky ãi ozdobné reliéfy,
nemají problém s dodáním jen zbytku, rep-
likou ãi obnovením celého díla. Tím se zno-
vuvytvofií krásn˘ „nov˘“ kovoliteck˘ kou-
sek.

TakÏe kdyÏ pfiijde zákazník s prosbou,
Ïe tu ãi jinde nûco kovu chybí, jsou Nos-
kovi právû tûmi, kdo napraví zub ãasu ãi
‰patné zacházení s nábytkem.

Vyrábûjí ov‰em i vûci pro radost, jako
tfieba zvoneãky, které zaruãenû potû‰í a jsou
vhodné i jako dárky.

Každým rokem 
„Od roku 1992 nám kaÏdoroãnû pfiibu-

de jeden zamûstnanec,“ fiíká Petr Nosek
a pokraãuje. „V souãasné dobû jich máme
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Není pasířství jako pasířství
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18, z toho zamûstnáváme více neÏ 60 pro-
cent místních lidí. BohuÏel dílna je uÏ malá,
máme tady skoro v‰ichni ponorkovou
nemoc, a tak jsme se rozhodli koupit b˘va-
l˘ statek TroníãkÛ. Nyní probíhá rekon-
strukce, která je velmi nároãná. V pfií‰tím
roce  bychom uÏ chtûli pracovat v novém.
Poãítáme rovnûÏ s tím, Ïe postupnû nabe-
reme i dal‰í zamûstnance. V‰ak se uÏ míst-
ní po práci ptají.“

Aã to zní moÏná otfiepanû, je chvályhod-
né, Ïe Noskovi zamûstnávají „místní“.
Tûch urãitû pfiibude, jakmile bude pasífiství
v nov˘ch budovách. My jen mÛÏeme slíbit,
Ïe se za nimi je‰tû jednou podíváme
a pfiineseme i fotografie v‰ech zamûstnan-
cÛ, celé party lidí, jimÏ je‰tû záleÏí na kva-
litû fiemesla i práci zlat˘ch ãesk˘ch ruãiãek.

Text a foto: mk
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PRIVÁTNÍ

VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
MVDr. Miroslav Žák
NONSTOP LEVNÉ  VÝJEZDY

K VÁM DOMŮ
TELEFONY:

602 323 808
603 979 194
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Správnû bychom mûli psát „drakyády“ a ne
„drakiády“. Obojí je totiÏ podle odborníkÛ moÏné,
má to jen tro‰ku jin˘ v˘znam. Drakiáda s mûkk˘m
„i“ je nûco na zpÛsob olympiády, to znamená pod-
nik velk˘, vzne‰en˘, honosn˘, ãasto s celostátní
nebo dokonce mezinárodní úãastí nebo alespoÀ
s takov˘mi ambicemi. Drakyáda s tvrd˘m „y“ je
naopak podobná neckyádû a podobn˘m akcím,
které jsou lokální, nepfiíli‰ v˘znamné, ba trochu
i recesistické a slouÏí pfiedev‰ím pro pobavení pfií-
chozích i divákÛ. 

JelikoÏ jsme nechtûli pofiádat recesisitickou akci,
pouÏili jsme na plakátech a pozvánkách slovo „dra -
kiáda“, které nám pfiipadalo frekventovanûj‰í, aniÏ
jsme mûli mezinárodní ambice. Jedinou na‰í ambicí
bylo uspofiádat pfiíjemné odpoledne pro pfiíchozí dûti
z Jirãan i okolí.

Zhruba mûsíc pfied konáním akce jsme domluvili
termín, informovali obecní úfiad a zaãali vym˘‰let pla-
káty. T˘den pfied akcí jsme je rozvûsili na hfii‰ti, návsi,
‰kole a auto busov˘ch zastávkách v Jirãanech. Jaké
bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ jsme veãer pfied konáním
drakiády zjistili, Ïe vût‰ina plakátÛ je strÏen˘ch
a málokdo o pfiipravované akci nûco tu‰í. SnaÏili jsme
se to dohnat na poslední chvíli, ale uÏ bylo dost pozdû. 

Pfies tyto problémy si v sobotu 18.10. na‰lo cestu
na hfii‰tû SK âechoslovanu Dolní Jirãany asi devade-
sát lidí, z toho tak polovina dûtí. Hodinu pfied vlastní-
mi soutûÏemi zaãala draãí dílna, kde si nûktefií soutû-
Ïící postavili draka a dokonce se s ním ãasto i umístili
v nûkter˘ch hrách. 

Samotné soutûÏe probûhly tradiãnû ve sportov-
ní a pfiátelské atmosféfie a myslím, Ïe soutûÏící
i jejich doprovod mohli odcházet spokojeni i pfiesto,
Ïe nám tradiãnû témûfi nefoukalo. Zpoãátku kaÏd˘
dûtsk˘ soutûÏící absolvoval sedm dovednostních
disciplín, s drakem nebo i bez nûho. Novinkou bylo
házení bumerangem na cíl, coÏ se moc soutûÏícím
ani organizátorÛm nevedlo. O to víc obdivujeme
australské domorodce, ktefií s bumerangem bravur-
nû zacházejí. S vla‰tovkou nebo frisbee to jiÏ bylo
jednodu‰‰í.

Vyvrcholením byly hromadné soutûÏe s draky.
V hlavní soutûÏi ‰lo o to, kdo udrÏí svého draka co
nejdéle ve vzduchu. Po nûkolika rozfiazovacích kolech
se do finále dostali ti nejlep‰í nebo ti nej‰Èastnûj‰í.
Nûkter˘m se draky zamotaly do sebe nebo do stromÛ
a tito borci nemohli podle pravidel dál pokraãovat. Ve
finále se témûfi zopakoval souboj loÀsk˘ch vítûzÛ, kdy
si oba loÀ‰tí vítûzové nyní rozdûlili první a tfietí pfiíã-
ku. Mezi nû se vklínila jedna odváÏná a bojovná dív-
ka na druhém místû.

Na závûr probûhla soutûÏ o to, kter˘ drak vyletí
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aneb
2. ročník jirčanské drakiády
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nejv˘‰e. K na‰í velké radosti zde zvítûzil drak, kter˘
byl vyroben v na‰í draãí dílnû.

V prÛbûhu celého odpoledne byli vyhodnoceni téÏ
nejhezãí a nejoriginálnûj‰í draci. Museli jsme konsta-
tovat, Ïe vût‰ina drakÛ je dnes koupená a tûch doma
vyroben˘ch je jiÏ skuteãné minimum. Tûm jsme samo-
zfiejmû pfii na‰em hodnocení dávali pfiednost, pfiesto
jsme nûkdy museli ocenit i originalitu nákupu, nejen
snahu v˘robce.

Po závûreãném vyhlá‰ování vítûzÛ, kdy opravdu
kaÏd˘ úãastník dostal drobnou upomínku, mohli
v‰ichni doplnit síly vyuzenou klobásou. Cel˘ draãí rej
probûhl v pfiátelské atmosféfie. I kdyÏ malí majitelé
drakÛ do toho ‰li s velik˘m úsilím, kaÏd˘ pochopil, Ïe
i subjektivní hodnocení poroty je vedeno snahou o co
nejspravedlivûj‰í v˘sledek. 

Ná‰ proÏitek z pfiíjemného odpoledne byl mírnû
zkalen tím, Ïe pfies snahu organizátorÛ byla úãast díky
strhan˘m plakátÛm men‰í neÏ vloni. TûÏko se mlad˘m
volejbalistÛm z Dolních Jirãan, ktefií dûtsk˘ den pofiá-

dali, chápou pohnutky toho, kdo jejich úsilí nabourá-
vá. Samozfiejmû tím rapidnû klesá i jejich nad‰ení pro
pofiádání dal‰ích akcí. 

MÛj osobní dojem je, Ïe podpora party mlad˘ch
lidí, ktefií jiÏ nûkolik let dûlají dobrovolnû nûco pro
ostatní, by mohla b˘t vût‰í i ze strany obecního úfia-
du. VÏdyÈ aÏ na pár jednotlivcÛ, pfiedev‰ím z místní
organizace ODS, se tito mladí lidé Ïádné podpory ani
ocenûní nedoãkali. TakÏe  mÛj povzdech bych chtûl
ukonãit  velik˘m podûkováním volejbalistÛm z SK
âechoslovan Dolní Jirãany a v‰em spoluorganizáto-
rÛm za pofiádání nejen této drakiády. ZároveÀ bych
chtûl  vyzvat v‰echny, ktefií se chtûjí jak˘mkoliv zpÛ-
sobem na takovéto ãinnosti podílet, k vzájemné spo-
lupráci nejlépe koordinované obecním úfiadem.

Ing. Petr Ja‰ko, (listopad 2008)

Rada obce na svém zasedání dne 13. 10. 2008
schválila finaãní pfiíspûvek ve v˘‰i 5000 Kã na pofiá-
dání Drakiády SK âechoslovanem Dolní Jirãany.
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Pro dûti ve Sluníãkové ‰kole jsme i letos pfiipravili pûkné doplÀkové vzdûlávací akce. Vrána Jifii-
na doprovodila dûti na dopravní hfii‰tû Muzea policie, Ïabka Márinka si prohlédla s I. tfiídou „Divo-
ké b˘lí ·árecké víly“ a se star‰ími dûtmi pozorovala „Jak roste chleba“. Skfiítek ·kolníãek se zase
jel bát do âerného divadla. Ale docela to ‰lo. Mûl uÏ trénink z oslavy Halloweena...
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Ohlédnutí skřítka Školníčka

Za krásnou akci pro dûti ‰kolní druÏiny bychom rádi podûkovali Mysliveckému sdruÏení Boro-
vina Psáry pod vedením pfiedsedy pana Ladislava Racze. Pfii podzimním setkání u rybníka Kuka-
láku na v‰eteãné otázky dûtí ãekali s dravci na ruce sokolníci pan Makoviãka a pan âíhal. Velké
pfiekvapení ãekalo nejen na zaãátku akce v podobû stylové fanfáry, ale také  na lesní cestû v mlází,
kde myslivci vyrobili krásn˘ krmelec pro lesní zvûfi. Co bylo dál a spoustu dal‰ích informací najde-
te na webov˘ch stránkách ‰koly www.skola.psary.cz.

Dûti se v‰ak neúãastní pouze jednotliv˘ch
akcí, ale rády chodí, i s dospûláky, na fiadu
zájmov˘ch krouÏkÛ.

Flétna 
Klavír
Kytara

InDance
Keramika 
Hrátky s angliãtinou
Dramatick˘ krouÏek
Hudebnû-dramatick˘ krouÏek
Pohybov˘ krouÏek
Povídání s pí‰Èalkou
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Kouzelné malování
Atletika 
Atletika + cyklistika
KfiesÈanství
Taekwondo
Pilates
Anglick˘ jazyk
Cviãení s míãi

V listopadu probûhla ve ‰kole také kaÏdoroã-
ní praxe studentÛ Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy. Se svou  profesorkou se podívali
do nûkolika vyuãovacích hodin a byli nad‰eni.

VáÏení a milí ãtenáfii,
konec roku b˘vá pfiíleÏitostí k zamy‰lení, jak˘

ten rok vlastnû byl. Ve ‰kole je poãítání ãasu tro-
chu jiné, protoÏe rok ‰kolní je v plném bûhu,
a tak bilancovat budeme spí‰e aÏ po jeho uply-
nutí o letních prázdninách.

Pfiicházející svátky vánoãní jsou v‰ak touÏeb-
nû oãekávány nejen dûtmi, ale tû‰íme se i my
dospûlí.

A tak jako kaÏdoroãnû bude matefiská
i základní ‰kola vonût jehliãím a vánoãním cuk-
rovím a bude krásnû vyzdobena, tentokrát také
adventními kalendáfii, které pfiipravily dûti se
sv˘mi rodiãi ve vánoãní rodinné soutûÏi.

Uplyne prosinec a tím i rok, kter˘ nám pfii-
nesl velkou rekonstrukci a dostavbu matefiské
‰koly, díky které ji mohou nav‰tûvovat ãtyfii tfií-
dy dolnojirãansk˘ch a psársk˘ch dûtí.

Poprvé v historii na‰í ‰koly jiÏ nejsme ‰ko-
lou malotfiídní, kdy se v jedné tfiídû uãily spoleã-
nû dûti z dvou roãníkÛ, ale naopak jsme otevfie-
li dvû první tfiídy.

Na tomto místû se patfií podûkovat v‰em, kte-
fií na‰í ‰kole pomohli a pomáhají, aby mûly dûti
co nejlep‰í podmínky pro vzdûlávání.

Dovolte mi, abych Vám, ãtenáfiÛm Psárské-
ho zpravodaje, popfiála za sebe i kolegynû z na‰í
Sluníãkové ‰koly a ‰koliãky krásné Vánoce, hod-
nû pohody, radosti a pevné zdraví v novém roce
2009.

Mgr. Milena TrÛblová,
fieditelka ‰koly
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Křesťanství a svět
kolem nás
aneb
Pramínek ve Sluníčkové
Základní škole v Psárech-
Dolních Jirčanech

Podûkování: Dûkujeme za trvalou mimo-
fiádnou podporu místní organizaci KDU-âSL
a jejímu pfiedsedovi Václavu Novákovi.

Ne nadarmo se fiíká, Ïe ãas plyne jak voda…
Vlastnû s podivem musím konstatovat, Ïe Pra-
mínek protéká, zurãí a bublá prostory na‰í Slu-
níãkové ‰koly uÏ ãtvrt˘m rokem.  Jak utíká ãas
i voda v fiekách, na‰e dûti rostou, odcházejí do
vy‰‰ích roãníkÛ na jiné ‰koly, ale s proudem pfii-
cházejí i dûti nové, zvídaví prvÀáãci touÏící po
nov˘ch záÏitcích, kamarádech, po poznáních.
A to nás moc tû‰í! Ná‰ Pramínek si zachovává
svou sílu, Ïivotaschopnost a Ïivotadárnost.

V‰echny dûti, aÈ prvÀáãci, ãi páÈáci, s nad -
‰ením a zvûdavostí sobû vlastní zkoumají
a objevují kouzlo biblick˘ch pfiíbûhÛ, proÏívají
dobrodruÏství na cestû rozli‰ování dobra a zla,
rostou ve vífie i vzájemné lásce, toleranci a úctû.
Pramínek, to je parta kamarádÛ, která stojí pfii
sobû v dobrém i zlém, a to nejenom ve ‰kolních
tfiídách, ale i ve volném ãase, na spoleãn˘ch
v˘letech do okolí i bûhem nûkolikadenních
pobytÛ na horách. Díky ‰tûdr˘m lidem dobré
vÛle se ve‰ker˘ch aktivit mohou úãastnit v‰ech-
ny dûti bez rozdílu, aniÏ by to zatûÏovalo rodin-
né rozpoãty.

Jak se dûtem na horách líbí, jak objevují
tajemství stvofiení a stopy krásy, které Hospodin
pro nás zanechal v pfiírodû… to dosvûdãují foto-
grafie, díky nimÏ na spoleãnû strávené okamÏi-
ky v atmosféfie vzájemného pfiijetí jen tak neza-
pomínáme!

Martina BûÈáková,
vedoucí krouÏku
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Tak a máme tu podzim a s ním spojené
hospodáfiské zhodnocení stavu zvûfie
v pfiírodû, vãetnû regulace zvûfie pfii honu.
Ten, kdo nepoznal myslivost jako takovou,
hned látefií a na myslivce nadává. Ale kdyÏ se
nakonec jen tro‰iãku obeznámí s tím, co tako-
vá myslivost vlastnû samotné pfiírodû, ale pfie-
dev‰ím ãlovûku pfiiná‰í a obná‰í, vãetnû dfii-
ny myslivcÛ, pak jen nad hospodafiením
v pfiírodû hlavou svou pok˘vá a uÏ radûji nic
nefiíká.

NuÏe, ale zkusím vám, ãtenáfiÛm, pfiiblíÏit
tro‰iãku myslivce a zaãátek takového honu
z jiné stránky. Snad mi nakonec porozumíte?

Dne 25. fiíjna 2008 v sobotu se nad Psársk˘m
údolím vzná‰ela ranní mlha, která se táhla na
v‰echny svûtové strany. Kdejakého pocestného
v tento ãas, vãetnû domorodcÛ, usedlíkÛ, jak se
fiíká, hned venku objala a uÏ ji cítil aÏ do morku
kostí. Její sychrav˘ chlad aÏ ãlovûka do teplého
kabátku nebo bundy vehnal. I zvûfi venku je‰tû
v pelí‰ku odpoãívala toto brzké ráno, jen osamû-
l˘ baÏant si sem tam ‰el najít nûjakého toho
brouãka na strni‰tû, kde vycházející slunce sv˘m
je‰tû tepl˘m paprskem na‰lo mezeru v mlze
a mírnû ohfiálo zem. A v‰em tvoreãkÛm, jako
kdyby fiíkalo: „Tak vstávat, ospalci, uÏ je pfiece
den. Tak hybaj ze svého pelí‰ku nabrat hodnû
sil, neÏ se tu zastaví královna snûhu a mrazu
a bílou pefiinkou pfiikryje zem.“ A tak na to ãlo-
vûk „pocestn˘“ kouká z kopce od kostela
v Dolních Jirãanech, pfiitom jen lesk a hru ran-
ního svûtla vidí odráÏet se od Psár v tom údo-
líãku stfiech. Jen dole pod Jirãany obãas prorá-
Ïí mlhu tlumen˘ skfiípot v tom valícím se ranním
oparu. To cihelna tam dole v údolí uÏ dávno pra-
covnû oÏila, nové ta‰ky na stfiechu domÛ vyrá-
bí. Jen komín jí prozrazoval, jak nad továrnou
v té ranní mlze vyãníval. âlovûku to pfii‰lo, jako
kdyÏ námofiník uzfií maják nad rozboufien˘m
mofiem. Ale zvûfi, co se okolo cihelny usadila,
a kterou zde myslivci vypustili, si uÏ na tenko
zvuk vrzajících pásÛ pfiivykla. A v novû zales-
nûném poli kolem cihelny své nové domovy
a radost z Ïití na‰la. Taky ji sem myslivci v potu
tváfie vysadili, jak jsem uÏ fiekl, a krmelce pro

zvûfi zbudovali, jen aby v‰e potfiebné k Ïivotu
mûla. A tak pomohla lidiãkám pfiírodu udrÏovat
pro krásu kraje, pro dal‰í populace dvounoÏcÛ
– lidiãek, ktefií aÏ vyrostou, najdou kolem sebe
pfiírodu pfiece pfiekrásnou.

Právû v tento den se myslivci opût se‰li
u cihelny, jak bylo dojednáno, a nûktefií si
s sebou vzali i své pomocníky pejsky, aby jim
v samotné pfiírodû pomáhali, a to nejen pfii
samotném honu, jak si lidé nûkdy omylem mys-
lí. To mûli právû pfied sebou. âlovûk, kter˘ se
alespoÀ maliãko zastaví v tom svém spûchu Ïití
a zaãne pozorovat myslivecké pejsky na sefiadi‰-
ti, zjistí, Ïe mají radost ze vzájemného shledání
a Ïe díky svému v˘cviku, jeÏ mají ve své krvi,
uÏ vûdí, co je ãeká. To je hned Ïivo, to je plno
radosti, hned se taky pozdraví s myslivci, ktefií
je znají. Nikdy nezapomínají dát svou radost nad
shledáním patfiiãnû najevo. Je to potom pfiekrás-
n˘ pohled na myslivce v zelené kamizolce
a klobouku, kdyÏ je jejich pfiítel pes poslouchá
beze slova, jen na pfiíkaz rukou. I tentokráte se
myslivci hlásili u pana Rácze, kter˘ tento spo-
lek Borovina vede, a u hospodáfie Jouzka na
kontrolu zbraní a samotné v˘zbroje, vãetnû ve‰-
keré dokumentace, kterou myslivost pfiedepisu-
je. Po nástupu na sefiadi‰tû, kde bude nakonec
poloÏena zhasnutá zvûfi, myslivci v fiadû
vyslechli nafiízené pfiedpisy o samotném honu
v dané lokalitû - úseku. V‰e musí mít pfiesn˘ fiád
a pravidla. Nikdo si nesmí dûlat, co ho napad-
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Myslivecký spolek Borovina
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ne. Je to dûláno jak kvÛli samotnému lovu zvû-
fie, tak i pro ve‰kerou vzájemnou bezpeãnost
myslivcÛ a v‰ech úãastníkÛ honu, vãetnû
nemyslivcÛ. 

I tentokráte se první kolo – „zátah“ uskuteã-
nilo smûrem od cihelny ke PsárÛm k vodárnû za
b˘val˘m JZD. V‰e v prvém okamÏiku nasvûd-
ãovalo tomu, Ïe se tu snad ani Ïádná zvûfi nevy-
skytuje. Osobnû si myslím, Ïe pfiíãinou byla
mlha, která v tento ãas ve‰kerou pernatou zvûfi
(baÏanty) tlaãila k zemi. Jen pár u‰ákÛ, zajíãkÛ
vÏdy vybûhlo z mlází a uÏ doslova pelá‰ili
k protûj‰ímu mlází zase se hned schovat mimo
zraky lidí a jejich psÛ. AÏ kdyÏ myslivci dali
loveck˘m pejskÛm pfiíkaz hledat zvûfi, teprve se
baÏanti zaãali zvedat, doslova  rozlétávat  na
v‰echny svûtové strany. Nûkter˘ z nich hned
nabral v˘‰ku, takÏe i kdyÏ byla snaha ho sestfie-
lit, tak se to pro velkou vzdálenost nezdafiilo. Ale
i tak byl loveck˘ zátah úspû‰n˘. Pár stfielcÛ mûlo
lovecké ‰tûstí, Ïe i dva baÏanty sestfielili. Parád-
ní stfielbou na letícího baÏanta mnû doslova pfie-
kvapil pan Rácz star‰í. BaÏant letûl tak 45 met-
rÛ nad zemí a fiekl bych, Ïe tak 30 metrÛ pfied
stfielcem. Ten stál na polní cestû za vodárnou
a zahlédl let baÏanta mezi stromy. Byla to jed-
na z mistrovsk˘ch stfiel, kterou jsem v tento den
u myslivcÛ zahlédl. BaÏant byl zasaÏen v letu,
jen povyletûl o nûco v˘‰e k obloze a následnû
padal kolmo pár metrÛ pfied samotného stfielce.
Celou loveckou akci mírnû pokazili mládenci,
zfiejmû ze Psár nebo z Dolních Jirãan. Na pro-
tûj‰ím svahu se na motorkách doslova vynofiili
a uÏ své stroje prohánûli po svahu pole. Jen jsme
vidûli, jak z pfiilehlé strouhy u potoka obklope-
né kefii, následnû utíkalo a odlétalo v‰e, co mûlo
kfiídla a bûhy. Ale aby toho nebylo málo, v‰e se
dovr‰ilo tím, kdyÏ myslivci na‰li strÏeného srn-
ce. Po dÛkladném odborném ohledání se do‰lo
k závûru, Ïe srnãí zde strhli volnû se potulující
psi a mladého srneãka zamordovali.

Ale pfies v‰e ‰patné se ãlovûk i rozesmál nad
tím, co mu pfiíroda nûkdy strãila pod nos. K tomu
nás dohnal, aÏ pfiekvapil jeden baÏant! Budeme
mu fiíkat PAN BaÏant, co fiíkáte?! KdyÏ se vzne-
sl z uzavfieného kruhu myslivcÛ a jejich pomoc-
níkÛ pejskÛ, nabral patfiiãnou v˘‰ku a i kdyÏ se
po nûm nûkolikrát stfielilo, pfiesto si zaletûl pár
krokÛ za myslivce. Tam se na nûho podíval a jako
kdyby si fiekl: „A just tu zÛstanu a nikam nepo-

letím.” A hned nato si chodil, ‰pacíroval, jakoby
se nic nedûlo, sem tam pfied a hned zase za mys-
livci. V prvém okamÏiku jsem byl pfiesvûdãen, Ïe
je snad ranûn do nûkterého kfiídla, ale m˘lil jsem
se. Ná‰ PAN baÏant si to klidnû ‰pacíroval po str-
ni‰ti, i kdyÏ jsme se k nûmu s myslivci a se dvû-
ma psi pfiiblíÏili Pejskové taky zÛstali stát
s ãenichem napfied, jen jim ãenich lítal nahoru
a dolÛ jen pár metrÛ pfied baÏantem. I my jsme
se zastavili a pozorovali, co si ná‰ PAN baÏant
vymyslí, co vlastnû bude dûlat? Pro upfiesnûní,
stáli jsme tak dva vût‰í kroky od nûho, PAN
baÏant si nás v‰echny prohlédl a kdyÏ uÏ jsme ho
zfiejmû nezajímali a uÏ nás mûl dost, tak zamával
kfiídly a mírn˘m letem pfii zemi okolo myslivcÛ
a pejskÛ nám frnknul do zde zbudované nové les-
ní ‰kolky, v˘sadby stromkÛ. Jeden pejsek si pfii-
tom odfrknul a my, jak se fiíká, taky utfieli nos! No
pfiejme PANU baÏantovi hodnû ‰tûstí! Hlavnû aby
nenauãil tuto svou fintu na myslivce ostatní
baÏanty! To by pak myslivci museli chodit i se
síÈkou na mot˘li, pomyslel jsem si já. Pfiesto v‰e-
ciãko to byl nádhern˘ den i lov. Tentokráte se po
poledni podafiilo zastfielit nûkolik strak, co se letos
pfiemnoÏily. Dal‰í kola zátahu taky pfiinesla
dobr˘ lov a mu‰ku, jak fiíkají myslivci. Slunce
hfiálo a pfiineslo i veselost do srdcí myslivcÛ, vãet-
nû dal‰í radosti ze sestfielen˘ch kohoutÛ baÏantÛ.
Teda fieknu vám lidé, Ïe jsem byl tou ‰trapácí po
poli tak unaven, Ïe jsem byl aÏ ‰Èasten, kdyÏ tru-
baã odtroubil konec tohoto zátahu! Mám takov˘
dojem, Ïe jsem asi nebyl sám. Pfiesto v‰eciãko to
byla nádhera pozorovat pfiírodu a pohyb mysliv-
cÛ a samotné zvûfie. ¤eknu vám, Ïe i kdyÏ si to
málokdo z nás pfiizná, ãlovûk k pfiírodû pfiesto pat-
fií a pfiíroda k nûmu!

Ve‰kerá ulovená zvûfi nakonec se poloÏila do
ohraniãeného místa, kde jí myslivci vzdali
poslední HOLD. âlovûk najednou poznal tu
vzájemnou úctu a svûdomitost v‰ech myslivcÛ
a jejich pomocníkÛ pejskÛ! Zde jsem dostal dÛt-
ku od pfiedsedy spolku, coÏ bylo i oprávnûné,
spravedlivé. I já, nemyslivec, musím pfii tako-
vém rozlouãení stát nad ulovenou zvûfií a ne se
poflakovat stranou! Tak a co dodat na konec
na‰eho vyprávûní? Pfiece lovu a myslivosti
zdar !!! A na‰im myslivcÛm, mnoho, pfiemno-
ho ‰tûstí a hodnû pfiírody plné zdravé zvûfie. Je
to i pro nás lidiãky nemyslivce – ÎE lidé!

Poutníãek
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INZERCE

AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby, vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65
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INZERCE

Pro pobočku firmy 

AUDIOLIGHT SERVICE s.r.o. 
v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice:

– Junior Developer (Zkušenosti alespoň s jedním z jazyků: Python, C, 
PHP, Java, Perl., znalost SQL, UML, IDEF4, Linux výhodou)

– Vedoucí provozu
– Účetní /Asistentka účetní
– Osvětlovač
– Zvukař
– Řidič skupiny „C“ (vnitrostátní  nebo mezinárodní doprava)
– Prodavač  světelné a zvukové techniky
– Servisní technik (elektro)

Své životopisy zasílejte na adresu: kralova.veronika@audiolight.cz

RRooddiinnnnéé  cceennttrruumm  DDOOMMEEČČEEKK            aa                MMííssttnníí  ssddrruužžeenníí  OODDSS
pprroo  PPssáárryy  aa  DDoollnníí  JJiirrččaannyy

ssii  VVááss  ddoovvoolluujjíí  ppoozzvvaatt  nnaa

ppoosslleecchh    jjiihhooččeesskkéé  ddeecchhoovvkkyy  pprroo  ssttaarrššíí  aa  ppookkrrooččiilléé

BB  AA  BB  OO  UU  CC  II
KDY:: neděle 18. ledna 2009 v 18 hod.
KDE:: restaurace Na hřišti, Psáry 
VSTUPNÉ:: zdarma 
POZNÁMKA:: starším špatně se pohybujícím občanům zajistíme 

odvoz, 

volejte na tel. 602 239 002 p. Žižka nebo 773 097 777 pí. Nováková
(Babouci budou vystupovat na podzim 2009 i v Dolních Jirčanech)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BBllaahhooppřřáánníí  ––  jjuubbiillaannttii  22000088,,  22000099

VV  pprroossiinnccii  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy::  František Borián, Josef Dýl.

VV  lleeddnnuu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy:: Františka Troníčková

VV  úúnnoorruu  oossllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy:: Jaroslav Žižka

Gratulujeme všem oslavenkyním i oslavencům a přejeme mnoho
zdraví, štěstí i lásky.

Obecní úřad v Psárech,
za  redakci Monika Kábová

Milí občané, v této společenské kronice vás informujeme o společenském dění v Psárech a Dol-
ních Jirčanech i ve vašem blízkém okolí.
Dozvíte se, co nového se událo, kdo je jubilantem, a pokud chcete, aby byla redakce přítomna
u vašich oslav, rádi vaše pozvání přijmeme.

KAM ZA KULTUROU

Regionální Muzeum
v Jílovém u Prahy

Muzeum je otevfieno den-
nû mimo pondûlí (pokud
není svátkem):
9–12 a 13–16 hod., 
ãerven – srpen 
9–17 hod.

·TOLA sv. JOSEFA
duben-fiíjen: SO, NE, svátky od 10-17 hodin.
ãervenec-srpen, také ÚT-PÁ od 13-17 hodin.
listopad-bfiezen: pro pfiedem objednané skupiny
nad 7 osob.

·TOLA HALÍ¤E
Po dobu rekonstrukce je stále do odvolání uza-
vfiena.

MUZEUM
je otevfieno dennû mimo pondûlí (pokud není
svátkem) od 9-12 hodin a 13-16 hodin, v ãervnu
aÏ srpnu od 9-17 hodin.

1. 11. 2008–18. 1. 2009
ST¤EDNÍ ·KOLA ¤EMESEL 
SE P¤EDSTAVUJE
29. 11. 2008–1. 2. 2009
Z DARÒ MUZEU 2007
Tradiãní v˘stava pfiedmûtÛ darovan˘ch muzeu
v pfiedcházejícím roce. 
13. 12. 2008 
VÁNOâNÍ P¤EDVÁDùCÍ DNY
Vánoãní tradice a zvyky pfiipomene nûkolik
desítek lidov˘ch fiemeslníkÛ a v˘tvarníkÛ. MoÏ-
nost nákupu vánoãních ozdob, dárkÛ a cukroví
na jarmarku v prostorách muzea. Atmosféru
adventu doplní i Ïivá hudba.



Dětem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás,
fie‰ení najdete na stranû 31.

Je libo PU¤ESKMYâ?
Tedy abychom si rozumûli, pfiesmyãku,
Ïe.
Ty následující skr˘vající ãeské a sloven -
ské fieky, tedy názvy nám velmi blízké,
dÛvûrnû známé. Zkuste, nebudete lito-
vat.
1. ·ELMA
2. A KUNO BER
3. LÎI CENU
4. ZAREJI
5. BRALO CE
6. HÁV 
7. JEDY
8. ÎE I VLAK
9. AS VÁZA
10. RANIT
11. HORN

NezapomeÀte fotografovat nebo posílat
své obrázky!!! A pokuste se napfiíklad
namalovat hasiãská auta, ostatnû

i v Psárech a Dolních Jirãanech jsou pfie-
ce dobrovolní hasiãi a ti se urãitû rádi na
va‰e obrázky podívají.

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

Vánoãní cukroví
Aãkoliv je dnes na trhu v˘bûr rÛzného
vánoãního cukroví, stále se je‰tû peãe doma.
Apekly i spolupracovnice: Nováãková, Bár-
tová, Verflová a Klásková. Jedna vytvofiila 8
druhÛ, ostatní 7, 6 a 4 druhy. ·tefa dûlala cel-
kem 6 druhÛ, mezi nimi nechybûly mandlo-
vé oblouãky. Nikola Bártová pekla 8 druhÛ.
Jedna z Ïen dûlá i ofiechové tyãky. Evina spe-
cialita jsou zase datlové hrudky. Klásková
jako vÏdy pfiipravila klasické kokosky. Eva
mûla více druhÛ neÏ Verflová i neÏ Zuzana.
Urãete celá jména, poãet druhÛ a oblíbené
cukroví v‰ech ãtyfi kolegyÀ.

¤e‰ení z fiíjna 2008 najdete na stranû 31.
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Honzík

Anička



ORIGAMI
5. část: skládáme květinovou
kouli a hvězdu

Jedna ze skládaček, která opět vychá-
zí ze čtverce. Hodí se i jako hezká ozdo-
ba stěny nebo okna.

Jak začít?
• Pro skládání kvûtinové koule potfiebuje-

te 6 stejn˘ch papírÛ, které nejprve pfie-
hnete na pÛl, opût je rozloÏíme pak
zahnete okraje do stfiedu (nákres 1 a, b)

• to samé udûláte i napfiíã (nákres 2)
• prostfiední ãtverce nejprve pfiehnete

doprava a potom doleva (nákres 3 a, b)
• vrchní i spodní rohy pfiehnete k hlavní

ose (nákres 3 c)
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• nakonec zvednete na obou stranách
vÏdy oba vrchní ãtverce a souãasnû
vytáhnete rohy do stran (nákres 4)

• to samé udûláte i se spodní stranou
(nákres 5) 

• tím vznikne ‰estihran, kter˘ mÛÏete
napfiíklad pfiehnout podél horizontální
osy (ãímÏ vytvofiíte lodiãku – nákres 6
loì, 7 loì)

• pfieklopíte-li v‰ak lev˘ horní roh nahoru
a prav˘ dolní roh dolÛ, získáte vûtrník
(nákres 6 vûtrník, 7 vûtrník)

• chcete-li v‰ak vytvofiit kvûtinovou kou-
li, rozprostfiete rohy a pfiitlaãíte je
k podloÏce (nákres 6 K)

• tak získáte 4 ãtvercové ãtvrtiny papíru,
jejichÏ volné strany pfiehnete dovnitfi
k sobû (nákres 7 K, a, b)

• potom vsunete prst do vznikl˘ch trojú-
helníãkÛ a druhou rukou je rozprostfiete
(nákres K c)



• kvût se v‰ak zpevní
teprve tehdy, pfiilepíte-
li do jeho stfiedu koleã-
ko nebo sepnete-li ho
stiskacím knoflíkem

• 4 rohy, které rÛstaly
mezi lístky, zahnete
(nákres7 Kd)

• Zahnuté ro hy poslouÏí
k slepení jed notliv˘ch
dílÛ koule (koule bude
plastická, je vlastnû
kostkou).

Hvězda

• sloÏíte-li rohy
u skládanky 7 K opaãn˘m smûrem (ná -
kres TH A, vznikne nová varianta

• rohy, které smûfiují do stfiedu skládanky,
ohnete (nákres 7 H, 8 H b, c)

• zahnout mÛÏete i prostfiední rohy
(nákres 8 H d)

• nastfiihnete-li skládanku ve vertikální
i horizontální ose, mÛÏete spodní ãást

skládanky ohnout dozadu (nákres 8 H e)
• tím je hvûzda hotová

KdyÏ slepíte dvû hvûzdy k sobû, mÛÏe-
te je pouÏít i na vánoãní stromek.

Pfií‰tû:  pro nejmen‰í – Veãerníãkova
ãepice
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¤e‰ení – V˘prodej – slevy
(fiíjen 2008)

Vûra           Sylva          Míla             Hana
Vostrá        Ma‰ková    Souãková     Holcová
svetr           bunda         br˘le            helma
40%            20%            50%             30%       

¤e‰ení ze strany 29 A 32
Mal‰e
Berounka
LuÏnice
Jizera
Laborec
Váh
Dyje
Îelivka
Sázava
Nitra
Hron

…A NĚCO PRO ZÁBAVU

¤e‰ení kfiíÏovky:

¤e‰ení sudoku:

S N Ě H U L Á K

8 6 9 4 1 2 3 7 5

3 1 7 5 9 8 6 2 4

4 2 5 7 3 6 1 8 9

2 4 6 9 8 1 5 3 7
7 9 8 3 5 4 2 1 6

5 3 1 2 6 7 4 9 8

6 8 3 1 7 5 9 4 2

1 7 2 6 4 9 8 5 3

9 5 4 8 2 3 7 6 1
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU

9 1 3 7 5

6

4 7 6 9

4 8 7

7 8 3 4 2 6

5 6 9

6 1 5 2

2

9 5 4 2 7

LOMOZ POŘAD ŠTĚTINA
MPZ
NORSKA

HLAS
OVCE

ANGLICKY
POUZE

OTISK
PRACOVAT
NA POLI

ČASOVÝ
ÚDAJ

SLOVENSKÁ
ŘEKA

4 NEOBUT

ZÁJMENO

PŘEDLOŽKA

VYSOKÁ
ŠKOLA

POROST
STROMŮ

1 FRANCOUZSKÝ
HEREC

UZENINA

2

SKOŘÁPKY
MĚKÝŠŮ

HLTAT
AFRICKÉ
JEZERO

6

DOSNA
8 DRUH

DÁMSKÝ
KLOBOUK

ZDE
CHUDINSKÁ
ČTVRŤ

STARŠÍ DRUH
PEČIVA
CHEMICKÝ
PRVEK

CHEM.ZN.
ARSENU
MPZ
THAJSKA

DÉLKOVÁ
JEDNOTKA
SPOJKA

PŘÍTOMNÝ
ČAS SLOVESA
BÝT

3 ATOM
CHEM.ZN.
OLOVA

SLABIKA
MOJI

CHEM.ZN.
AKTIMA

PŘEDLOŽKA
JEDNODUCHÝ
STROJ
MPZ
RUMUNSKA

7 LICHOKOPIT-
NÍK
ŘÍMSKY
PADESÁT

5

KLEPNA
ČÁST
KABÁTU

1 2 3 4 5 6 7 8


