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volby jsou za dveřmi a na vás bude, koho zvolíte, aby určil
další směřování Psár a Dolních Jirčan. Dovolte mi, abych vám
předestřela, co dle mého názoru čeká naší obec v následujících
čtyřech letech. Začnu budoucností, byť rozhodně neztrácím ze
zřetele věci, které je třeba dodělat, dotáhnout.
Podle mého názoru příští roky budou muset být ve znamení určitého zklidnění. Sami dobře víte, že jsme se v minulých letech pustili
do časově i finančně náročného vybudování nové kanalizace, cest,
chodníků, vodojemu, čistírny odpadních vod, jednoduše infrastruktury. Všechny tyto věci musíme rozhodně dokončit, nicméně jejich
finanční náročnost by nás měla vést k tomu, abychom teď postupovali obezřetně a s chladnou hlavou. Myslím tím, že si musíme dát
tak trochu pauzu, abychom znovu našetřili a získali peníze na další
potřebné akce. Nemůžeme bezhlavě utrácet za další projekty, protože v tom případě by nám znovu hrozilo propadnutí se do dluhů.
Avšak i přesto jsou věci, bez nichž se neobejdeme.
Naší první prioritou bude základní škola. Nejdříve rozšíření základního stupně o dvě třídy s patřičným zázemím a pak výstavba
druhého stupně, abychom v obci měli plnohodnotnou základní
devítiletou školu. To je navýsost prioritní záležitost, protože naše
děti musejí mít prostor, kde se budou moci věnovat kroužkům,
sportu, a ne volný čas trávit v dopravních prostředcích při dojíždění do okolních škol.
Další významnou akcí by měla být výstavba inženýrských sítí
v lokalitě Vysoká a ve zbylých částí obce. Rovněž se musíme
zaměřit na protipovodňová opatření a dešťovou kanalizaci, komunikace a modernizaci veřejného osvětlení.
Co se týká věcí navíc, abych tak řekla, vidím je v posílení důrazu
na vzhled naší obce. Nové zástavky, plakátovací plochy, semafory,
prostě detaily, které nestojí mnoho, ale stojí za to na nich zapracovat.
Vím, že jsou to v tuto chvíli sliby, ale snad pro vás bude dostatečnou zárukou, když vyjmenuji to, co se nám z minulých slibů
podařilo splnit. Největšími akcemi byly dostavba inženýrských
sítí, rozšíření ČOV a výstavba vodojemu. Jsou to akce, kdy
mnohamilionové investice nejsou moc vidět, protože sítě jsou
zakopány do země v ulicích, nad ohromným vodojemem stojí jen
malý domeček, podobně je to i u čistírny odpadních vod. V tomto ohledu chápu, že výstavba stále znepříjemňuje život mnoha
lidem v obci – rozkopané ulice, objížďky a stavební ruch.
Protipólem v plusovém znaménku by snad však mohla být rekonstrukce a nástavba mateřské školky. Radost mám i z mnoha
nových chodníků, fungujícího sběrného dvoru, obecní policie,
spolupráce se sportovci, hasiči, myslivci a Domovem Laguna.
Hodně jsem spokojená i se spoluprácí se sdružením Most k domovu, které zajišťuje pečovatelské služby.
Nakonec mi dovolte malou vzpomínku, v tomto čísle ne poslední, na zesnulého Vladimíra Kadeřábka, který mi po mém
zvolení do funkce starostky nezištně pomáhal při řešení problematiky chodu obecního úřadu. Za to mu patří můj obrovský dík.
Jana Valášková
Starostka obce Psáry, kandidátka TOP 09

VOLEBNÍ PROGRAM pro roky 2010 až 2014
ŠKOLSTVÍ

V příštím roce rozšíříme budovu základní školy o dvě třídy s odpovídajícím vybavením.
V následujících letech zahájíme přípravu na výstavbu nové školní budovy s rozšířenou výukou
o druhý stupeň.

DOPRAVA a BEZPEČNOST

Posílíme autobusové spojení Psáry–Praha, Praha–Psáry.
Nainstalujeme semafory u mateřské školy a Domova Laguna.
Zintenzivníme spolupráci s obecní policií v Jesenici a Policií ČR.

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Spustíme systém tísňového volání pro občany se zdravotním postižením a seniory.
Budeme i nadále podporovat sdružení Most k domovu zajišťující asistenční služby.
Pro samostatně žijící důchodce zachováme osvobození od poplatků za odpady.
Posílíme možnost odběrů obědů pro seniory z kuchyně mateřské školy.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dostavíme vodovod a kanalizaci ve Vysoké, Psárech i Dolních Jirčanech.
Vyčistíme obecní rybníky, retenční nádrže, Záhořanský potok.
Umožníme odvoz bioodpadu ze speciálních bionádob.
Vysázíme nové stromy a keře v Dolních Jirčanech i Psárech.

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Sjednotíme vzhled autobusových zastávek.
Upravíme stanoviště na tříděný odpad.
Vybudujeme přehledný obecní informační systém.
V obci zřídíme regulérní plakátovací plochy.

SLUŽBY a INFORMACE

Zajistíme instalaci peněžního bankomatu v obci.
Inovujeme obecní internetové stránky.
Zahájíme vysílání obecní internetové televize.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Postavíme nové tenisové kurty a fotbalové hřiště s umělým povrchem.
Budeme i nadále podporovat místní zájmové organizace, sportovní kluby a hasičské sbory.
Na hranici obce Dolní Jirčany necháme postavit novou hasičskou zbrojnici.
Budeme se stále podílet na organizování zájezdů do divadel.
Nepřestaneme ve spolupráci s Domovem Laguna na společných kulturních akcích.
V obci udržíme tradici masopustu, dětského dnu, posvícenské i mikulášské zábavy.
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Program: NABÍZÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
ŠKOLSTVÍ

Přístavba k stávající školní budově

V příštím roce rozšíříme budovu základní školy o dvě třídy s odpovídajícím vybavením.
Již v příštím školním roce hrozí budoucím prvňáčkům, že se pro ně
na Základní škole Psáry nenajde místo. Již tento rok musela být
jedna třída prvňáčků umístěna do prostor mateřské školy. V ní není
situace o mnoho lepší. Přestože její kapacita byla po její přestavbě
zdvojnásobena na více než 110 dětí, letos bylo opět nutné provizorně umístit 25 dětí do prostor Domova Laguna Psáry. Řešením je
rozšířit stávající budovu základní školy o dvě třídy. Vedle výstavby nové budovy pro dvě nové třídy se jedná i o výstavbu
jídelny, sociálních zařízení a šaten. Protože je to časově naléhavý
úkol, rozšíření školy je nutné řešit výstavbou ekologické dřevostavby.
Oproti klasickým zděným stavbám výhoda ekologické dřevostavby
spočívá ve větší rychlosti její výstavby a levnějším provozu. V tomto ohledu obec žádá o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst (FROM). Zbytek prostředků je nutné financovat z vlastních zdrojů. „Již delší dobu vytváříme tlak na krajský úřad. Argumentujeme demografickým vývojem v naší obci,“ vysvětluje
starostka a kandidátka TOP 09 Jana Valášková. Podle ní existuje
velká šance, že obec se žádostí uspěje. Pokud ne, musí současnou
kritickou situaci ohledně kapacity základní školy vyřešit jiným způsobem. I za cenu, že si na realizaci tohoto záměru vezme úvěr.

Plně organizovaná devítiletka

V následujících letech zahájíme přípravu na výstavbu nové
školní budovy s rozšířenou výukou o druhý stupeň.
Rodiče v Dolních Jirčanech a Psárech v současnosti zapisují děti
do 1. ročníku základní školy s vědomím, že budou muset měnit školu
po 5. ročníku. Někteří proto rovnou zapisují své dítě v základní škole,
která je poblíž jejich zaměstnání v Praze. Z reakcí dětí víme, že
nejde o optimální řešení. Hlavním problémem je, že čas, který
stráví neustálým přejíždění, by mohly věnovat svým koníčkům
a zájmům. Cílem je proto rozšířit stávající výuku o druhý stupeň, což
nepochybně přispěje k upevňování vazeb na prostředí, ve kterém
děti vyrůstají, k určitému zdravému patriotismu a k jejich většímu
zájmu o věci veřejné v obci. Součástí školy by měly být odborné
učebny, tělocvična a hřiště. Obec již v roce 2007 vypsala soutěž
na architektonickou studii nové školy. Předsedou poroty byl architekt Zdeněk Lukeš, výsledkem pak vítězný návrh, který novou školu
umístil na pozemky ve vlastnictví obce u kostela na návsi, „za Jednotou“. Návrh umožňuje etapizaci výstavby budovy druhého
stupně s tělocvičnou a jídelnou. První stupeň by zůstal na stejném místě. Bohužel však nastal problém, když se objevila petice
podepsána sedmi desítkami lidí, kteří uvedli, že se stavbou školy
na obcí vytipovaném místě nesouhlasí. „Opět je to otázka peněz,
půjde o finančně velmi náročnou akci, takže s její realizací počítáme spíše ve druhé polovině volebního období,“ říká starostka a kandidátka za TOP 09 Jana Valášková. Byť architektonická
studie je již hotova, již nyní je nutné začít pracovat na projektu pro
stavební povolení a na projektu pro výběr zhotovitele, případně vytipovat nové pozemky a začít od samého začátku.

Doprava a bezpečnost
Autobusy do Prahy a z Prahy

Posílíme autobusové spojení Psáry–Praha, Praha–Psáry.
Stejně jako mnohé jiné obce v okolí hlavního města se i Psáry
a Dolní Jirčany potýkají s nevyváženou vytížeností autobusového
spojení do a z hlavního města. Tak například o víkendu jezdí ze
Psár a Dolních Jirčan dva autobusy za hodinu a nejsou příliš obsazené. To samé platí i u spojení mimo ranní a odpolední špičku. Situace je však zcela jiná v dopravních špičkách. Autobusů je málo
a cestování v nich je utrpením. Týká se to i časů, kdy Pražané
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odjíždějí na víkend a následně se z víkendu vracejí. Jednou z příčin
současného stavu jsou možnosti autobusové zastávky v Jesenici.
Jde o velmi frekventovanou stanici, kterou využívají spoje z mnoha
obcí v okolí Prahy. Výsledkem je, že provoz na této stanici, přes
kterou vede i spojení do Psár a Dolních Jirčan, je velmi intenzivní.
„Intervaly příjezdů a odjezdů jsou tam hustě našlapané, protože zástavka musí obsloužit všechny linky, které přes ni jezdí
do Prahy a z Prahy. Právě z toho důvodu již nelze ve špičkách
tuto stanici zatěžovat dalšími linkami,“ vysvětluje zastupitel
a kandidát TOP 09 Václav Novák. Podle něj je navíc spojení mezi
Prahou, Jesenicí a Jílovým u Prahy pro Psáry a Dolní Jirčany klíčové, protože provoz jakékoli linky do Psár a Dolních Jirčan, která
by nevedla přes zmíněná města, bude velmi drahý. Musela by to
hradit výhradně obec. „V tomto případě jde o problém obslužnosti
celé benešovské silnice. My můžeme jednat s Ropidem, aby přidal
nějaké autobusy, ale pokud nás nepodpoří Jesenice nebo Jílové,
ta jednání budou velmi obtížná, protože provoz dalších linek by
byl pro obec finančně neúnosný,“ vysvětluje Novák. Přesto je však
přesvědčen, že i v omezeném rámci nabízených možností, jak
zlepšit autobusovou obslužnost v Psárch a Dolních Jirčanech, lze
přidat další autobusový spoj na trasách Psáry–Praha, Praha–Psáry. „První nová linka pro naši obec by měla začít jezdit každý
všední den ve 20:30, a to i přesto, že každý spoj navíc obec
přijde na 18 tisíc korun měsíčně,“ říká Novák.

Za bezpečné přechody

Nainstalujeme semafory u mateřské školy a Domova Laguna.
„Na prvním místě je bezpečnost dětí z mateřské školy a klientů
Domova Laguna,“ říká kandidát TOP 09 Jiří Hladík. Podle něj je
právě v těchto místech situace vážná. Vychází ze statistiky plynoucí
ze sběru dat rychlostního radaru u mateřské školy. V pracovní dny
dopoledne tam řidiči běžně jezdí rychlostí 70 až 85 kilometrů za hodinu. „Málokdo tam jezdí povolenou padesátkou,“ říká Hladík. Podle
něj jsou touto neukázněností ohroženy jak děti z mateřské školy, tak klienti Domova Laguna, kteří se dle jeho slov bojí silnici
přecházet. „Často se stane, že váhají, vrací se, což je obrovské riziko pro jejich bezpečnost.“ Například v osm hodin ráno tamější
radar již naměřil maximální rychlost řidiče 70 kilometrů, o hodinu později již 90 kilometrů v hodině a těsně před polednem,
v 11:00, 104 kilometrů v hodině. Z celkové statistiky vyplývá, že
za období 20 dnů tam nepovolenou rychlostí 60 kilometrů v hodině
projelo 8 941 aut a téměř 70kilometrovou rychlostí v hodině 4 367
aut. Nové semafory by proto měly být na inkriminovaná místa
nainstalovány co nejdříve a každému autu, které nedodrží povolenou padesátku, svým nastavením vystaví červenou.

Více bezpečí v Psárech a Dolních Jirčanech

Zintenzivníme spolupráci s obecní policií v Jesenici a Policií ČR.
Psáry a Dolní Jirčany si prozatím díky svým finančním možnostem
nemohou dovolit provozovat vlastní obecní policii. „Náklady na jednoho policistu podle zkušeností z jiných měst a obcí činí kolem
40 tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje kandidát TOP 09 Petr Nosek.
To však podle něj neznamená, že Psáry a Dolní Jirčany zůstanou, co
se týká bezpečnosti, ležet ladem. Obec rozhodně bude i nadále spolupracovat s obecní policií v Jesenici, a to i za cenu nákladů, které
musí na tuto spolupráci vynakládat. „Samozřejmě víme, že by situaci
velmi pomohlo, kdyby se v naší obci častěji objevovala i Policie ČR
z Jílového, jenomže to je problém, protože ta prozatím příliš zájmu
neprojevuje,“ říká Nosek. I přesto se však kandidáti TOP 09 pokusí s ní otevřít jednání o častějších kontrolách v obci. A nejenom to,
hodlají vyvolat i jednání s Policií ČR v Jesenici, aby i ona zasahovala
v oblasti Dolních Jirčan a Psár. Jde především o častější kontroly
v ranních a nočních hodinách. „I my jako obyvatelé Psár a Dolních
Jirčan bychom měli mít oči otevřené a nebýt lhostejní k věcem,
které se u nás dějí, protože jedině tak si udržíme prozatím solidní
míru bezpečnosti v naší obci,“ říká Nosek.

kandidáti: UMÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
1. Jana Valášková, 63 let,

starostka obce Psáry, bez politické příslušnosti: Pochází z vícečlenné rodiny,
má šest sourozenců. Po maturitě nastoupila do zaměstnání u Pražských cihelen
a od roku 1972 do závodu Dolní Jirčany.
Od té doby v obci se svou rodinou žije.
V roce 1990, kdy došlo k privatizaci závodu, byla pověřena vedením ekonomického
úseku. V roce 2006 byla zvolena starostkou obce Psáry. „Svou současnou, druhou
kandidaturu jsem důkladně zvažovala, ale nakonec jsem se rozhodla do toho jít, protože v obci je mnoho rozdělané práce, kterou je potřeba dokončit,“ vysvětluje. Podle Valáškové vypadá prosperující
obec tak, že lidé v ní nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje,
a hlavně nejsou lhostejní k sobě navzájem. „Mluvím o zlepšování
sousedských vztahů, mluvím o tom, aby se lidé zajímali o to, jak
jejich obec vypadá, aby přiložili ruku k dílu a sami se podíleli na zlepšení tam, kde je to v jejich silách,“ říká. Chtěla by, aby lidé v obci
spolu více mluvili, více se potkávali a aby jim obec k tomuto potkávání vytvářela prostor. „Výsledkem bude, že se budeme vzájemně
více znát a také více respektovat. Nejde tu jen o to přespávat,“ myslí
si Valášková. V příštích čtyřech letech se chce věnovat jak zvýšení kapacity stávající školy, tak přípravě projektu na rozšíření o druhý vzdělávací stupeň, který v obci prozatím chybí. Podle ní je však
nutné dokončit i práce na infrastruktuře obce. Nicméně obec podle
ní musí také trochu přibrzdit a začít znovu šetřit, protože investice
do rozvoje obce jsou pro ni stále významnou finanční zátěží. „Proto
bych se nejdříve soustředila na vzhled obce. Na nové autobusové
zastávky, semafory na ulicích, větší pořádek, prostě na takové věci,
které nestojí desítky miliónů jako třeba kanalizace, ale přesto v kvalitě posunou naší obec zase o stupínek výš,“ tvrdí Valášková. K jejím
zálibám patří četba, detektivky, cestopisy, sledování dokumentů, ale
také fotbal. Dříve jej dokonce sama hrála za žáky v obci Sluštice nedaleko Říčan. „Musím říci, že v současné době je český fotbal v dost
velké mizérii. To už se raději koukám na místní fotbalisty, než na reprezentaci nebo Spartu, jejímiž výkony jsem stále více zklamaná
fanynka,“ říká s úsměvem Jana Valášková, která má dvě děti – dceru
Janu (vnuk Karel, vnučka Johanka) a syna Miroslava.

2. Václav Novák, 43 let,

jednatel obchodní společnosti Novera,
člen TOP 09, Psáry: Je ženatý, má dceru
Petru a syna Michala. Do pozice majitele
úspěšné developerské firmy se vypracoval
takříkajíc od píky. Začínal jako obchodní
zástupce u německé společnosti prodávající stavební materiál. „V roce 1999 jsem
založil Noveru, protože se rozešly moje
představy a představy německých majitelů
o fungování naší firmy,“ vzpomíná Novák,
který v stejně jako v podnikání, tak v politice vyznává heslo „náš
zákazník, náš pán“. V Psárech bydlí od svého narození a jejich
prosperitu vidí v jejich přiblížení se jakékoli podobně velké obci
v Bavorsku. „Když to tam člověk vidí, stále vnímá ten rozdíl, lidé tam
jsou příjemní, obec upravená a v pořádku. Mám za to, že i naším cílem by mělo být to, abychom, když se po naší obci projdeme, necítili
zmar, ale radost z toho, jak pěkně vypadá,“ říká Novák. K jeho té-

matům patří školství, dobudování infrastruktury a sport. „Pokud
se podíváte do našeho programu, jsou tam body, které lze zařídit
celkem rychle, ale jsou tam body, u kterých rychlost jejich splnění
přímo závisí na tom, jak rychle se nám na ně podaří získat peníze,“
vysvětluje. Podle něj je nutností, aby v tomto ohledu měla obec
rozjeto hned několik projektů a žádostí o dotace, a to z toho důvodu, že jejich administrace trvá měsíce, a ne pokaždé obec musí se
svou žádostí uspět. „Musíme být flexibilní a využít každé možnosti,“
říká. Přesto v minulosti se Václavu Novákovi již podařilo pro Psáry
a Dolní Jirčany vyjednat státní dotaci ve výši deseti milionů korun.
Do zastupitelstva obce kandiduje potřetí. „Rozhodnutí to nebylo
jednoduché, protože práce pro obec je velmi časově náročná, kterou trpí jak mé podnikání, tak má rodina, což není nic příjemného,
ale člověk to zvládne, když mu na tom záleží. Problémem jsou však
někdy velmi nevybíravé útoky na mou osobu kvůli mému podnikání,
to člověku bere sílu a ptá se, zda to má vůbec zapotřebí,“ vysvětluje.
Přesto podporu má, byli to právě občané Psár a Dolních Jirčan,
s nimiž se zná, kteří ho přesvědčili k tomu, aby ve své práci pro obec
pokračoval, protože na rozdíl od jiných za ním jsou vidět hmatatelné
výsledky. A výsledky má, jak se zdá, i ve své nejoblíbenější zálibě,
kterou je vedle fotbalu a tenisu motorismus. Konkrétně okruhové
závody divize D4. „Soutěžím, jak jen mi to čas dovoluje, a i když
zatím na první příčky dosáhnu jen výjimečně, například v německé
soutěži se držím v celkovém hodnocení stále do pátého místa,“ pochvaluje si Novák, který závodí s Fordem Focus a Škodou Octavia
v kategorii vozů o objemu motoru do dvou litrů.

3. Petr Nosek, 40 let,

jednatel firmy, Dolní Jirčany, bez politické příslušnosti: Je ženatý, má syna Kryštofa a Jonáše. V současnosti řídí pasířství
a slévárnu v Psárech. Podnikat začal hned
po roce 1989 se svým otcem. Jeho firma
na své náklady vybudovala dětské hřiště
u mateřské školy a přispěla Domovu Laguna na koupi Fordu Tranzit. „To dětské hřiště
bylo vlastně splaceno prací firem, které nám
dlužily. Místo peněz jsme je poslali pracovat
ke školce,“ vzpomíná Nosek. Podnikat začal se svým tátou a dle jeho
slov obezřetně a trpělivě postupovali vpřed. „Každý rok jsme nabrali jednoho zaměstnance, více jsme si nemohli dovolit,“ říká. V tuto
chvíli zaměstnává pasířství a slévárna rodiny Noskových 21 lidí. Mezi
její klienty patří jak fyzické osoby, tak firmy, přičemž specializací podniku jsou práce pro objekty v památkové péči. Zámky, hrady, prostě
historické objekty. Ostatně historie je největším koníčkem Petra Noska, který v Dolních Jirčanech žije od roku 1992, tedy bezmála 20 let.
V komunálních volbách kandiduje podruhé. Důvodem je, že se chce
aktivně podílet na rozvoji obce a o jejím chodu chce vědět co nejvíce.
„Mým cílem je, aby se lidé v naší obci více stmelili, aby táhli za jeden
provaz, aby naše obec nestagnovala, ale vyvíjela se,“ říká. Prosperující
Dolní Jirčany a Psáry si představuje jako místo, které dokáže zajistit
svým obyvatelům pracovní místa, podporuje iniciativu a podnikání, kde
svým obyvatelům stojí za to nehrát si jen na svém vlastním písečku,
ale pomáhat si navzájem. Osobně by se rád zasadil o to, aby se
v okolí obce vybudovaly cyklostezky. K jeho zálibám patří veteráni,
i když prozatím jen teoreticky. „Počítám však, že se do toho pustím co
nejdříve,“ tvrdí a jeho slovům není důvod nevěřit. Ostatně už v minulosti
ukázal, že co si vezme do hlavy, to také splní. Důkazem může být jím
provedená rekonstrukce kdysi rozpadajícího se statku v Psárech.

„Pokud se podíváte do našeho programu, jsou tam body, které lze zařídit celkem rychle, ale jsou
tam body, u kterých rychlost jejich splnění přímo závisí na tom, jak rychle se nám na ně podaří
získat peníze,“ vysvětluje zastupitel a kandidát TOP 09 Václav Novák. Podle něj je nutností, aby
v tomto ohledu měla obec rozjeto hned několik projektů a žádostí o dotace, a to z toho důvodu,
že jejich administrace trvá měsíce, a ne pokaždé obec musí se svou žádostí uspět.
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Rozhovor

Vůle, pracovitost a poctivost je potřeba více, než si myslíte

Kandidáta TOP 09 Pavla Kuku netřeba dlouze představovat. Slávista tělem a duší, patřící ke generaci
českých fotbalistů, která z Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 v Anglii přivezla stříbrné medaile. Vedle
Slavie Kuka hrál dlouhá léta za 1. FC Kaiserslautern,
s nímž se stal v roce 1998 mistrem Německa.
Říká se, že situace v českém fotbale přímo odráží situaci
v českém sportu. Co vy na to?
Já bych to ještě rozšířil o českou politiku a další oblasti. Situace
v českém fotbalu ukazuje na obrázek celé společnosti a podle ní
to vypadá i ve fotbale.
Bavme se o reprezentaci a českých klubech, jak ty jsou na tom?
Kluby se potýkají se špatnou ekonomickou situací, mnoho z nich
bude mít co dělat, aby přežily letošní rok. Reprezentace trpí neúctou některých hráčů. Musíme mladé hráče hodně rychle naučit,
že reprezentovat svou zemi mohou jen ti nejlepší a že je to ta
největší čest, která je může potkat. Musíme je znovu učit pokoře.
V tomto ohledu mne napadají slova Jaroslava Jágra na posledním mistrovství světa v hokeji. Mluvil o tom, že každá
současná hvězda, vždycky hvězdou nebyla…
Jeho slova o tom, že by si každý měl sáhnout do svědomí, nepatřila jenom hokejistům, velmi pozorně je sledovali i fotbalisté. A znovu je to o pokoře. Člověk nesmí zapomenout, odkud
vzešel. V tomto ohledu vždy záleží na tom, jakým způsobem
jsou hráči vychováváni. Všechno začíná u mládeže. A mně se
zdá, že jsme v těch posledních 15 letech přestali mládež vychovávat, jen ji trénujeme. Jenomže jenom to nestačí. Nelze
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upřednostňovat sportovní výkonnost nad tím, zda se hráč chová podle pravidel.
Vraťme se k reprezentaci. Je podle vás trenér Michal Bílek
dobrým trenérem?
Nejsou žádní dobří ani špatní trenéři, jsou trenéři, kteří vyhrávají,
a trenéři, kteří nevyhrávají. Trenér Bílek je trenér, který nevyhrává,
a tak je otázkou času, kdy se udělá tlustá čára a jeho nevýhry mohou být sečteny. Otázkou je, jestli se tak stane pozdě, nebo včas.
Může se však také stát, jako se to stalo již mnohokrát v minulosti,
že s jedním zápasem se všechno otočí a z dnes nerespektovaného trenéra bude trenér vynášený do nebes. Vezměte si příklad
Josefa Chovance, který s národním týmem vyhrál všech deset kvalifikačních utkání, přesto stačilo, aby jednou zaváhal, národní tým
nepostoupil ze skupiny na mistrovství Evropy a bylo po nadšení.
Ale abych vám odpověděl, reprezentace vyhrála jen jednou proti
Lotyšsku, na její hru se nedá koukat, což asi na něco ukazuje.

Mládež a SK Rapid Psáry
Jaká je v tomto ohledu situace v SK Rapid Psáry?
Tady je to přece jenom volnější. Vedle sebe hrají kluci, kteří jsou
vynikající, s kluky, jejichž dispozice jim neumožní postupovat dál.
To všechno je v pořádku, když je fotbal baví a dělají ho poctivě.
Toho si já osobně cením více než kteréhokoli nepoctivého talentu.
Mluvíme o mládeži, neměli bychom ale mluvit také o rodičích?
Současné problémy nelze svalovat jen na rodiče. Dnes jsou děti
obklopeny mnoha nebezpečnými věcmi. Je velmi snadné sejít

z cesty. My to však nesmíme přehlížet. Jako hráčský agent jsem
viděl dost mladých kluků, kteří byli výborní s míčem, ale zanedbávali školu, v horších případech kradli, a okolí to, bohužel, tolerovalo, protože byli prostě jen dobří s míčem. A pak je tu další
problém, že je někomu umetávaná cestička, ještě neznamená,
že se mu tím pomáhá.
Co dělá dobrého hráče nadprůměrným hráčem?
Je to vůle, pracovitost a poctivost. Talent je věc náhody, bez zmiňovaných vlastností zmarní.
Co vás přimělo k angažování se pro psárský fotbal?
Baví mne to a mám to u nosu. Samozřejmě, že bych mohl zvolit
i mnohem věhlasnější tým, ale to bych tomu musel věnovat absolutně všechen svůj čas. A to nechci a ani nemůžu, protože ještě také
podnikám. Angažmá v Psárech mi vezme jeden, dva, maximálně tři
dny v týdnu, což je tak akorát, co si mohu dovolit. Na druhou stranu
pokud by tu nebyla dobrá parta, lidi, co chtějí a umějí hrát fotbal,
nedělal bych to. A ještě k tomu jsem navíc rád, že ty místní caparty
můžu něco naučit, pak si třeba dát pivo a být za pár minut doma.
Je to jasné, v předchozí odpovědi jste zmínil vaší Slavii, řekněte mi, proč jste slávista, a ne sparťan?
Fandovství vzniká ve chvíli, kdy vás táta jako kluka přivede na stadion vašeho klubu a oblékne do jeho dresu. U Slavie jsem se narodil, hrál jsem za ní od šesti let, to ve vás zůstane. Sparta se navíc
jevila vždy docela agresivně a za minulého režimu byla komunisty
protěžována na úkor ostatních. To mi nebylo sympatické.

Kouzlo fotbalu
Fotbal. Mnozí ho nesnášejí, ještě více lidí ho však miluje.
Proč?
Neznám moc jiných odvětví lidského snažení, které během jednoho večera přivábí na jedno místo desetitisíce lidí a další statisíce,
miliony, desítky milionů to samé divadlo sledují v televizi. Navíc,
když je po představení, žije se jím dál, vedou se ohnivé debaty
a lidé se těší na příště. To je fotbal, jednoduchá, ale úžasná hra.
Škoda, že s tou přímou účastí na fotbale to u nás není moc
valné…
Bohužel. Fotbal u nás nenabízí takové divadlo jako třeba v Anglii
nebo Německu. Je to o penězích a také o tom, že vedle fotbalu dnes mají lidé mnoho jiných vábniček. V našem případě
do hry zasahuje i fakt, že Česko bylo a bude, co se týká fotbalu, exportní zemí, která, aby její fotbal přežil, musí prodávat ty
nejlepší hráče do zahraničí. Peníze jsou nutné i proto, aby lidé,
když už na fotbal přijdou, přišli do pěkného prostředí moderního
stadionu, kde jim nebude zima a bude o ně postaráno po všech
stránkách, aby byl fotbal konkurenceschopný ostatním sportům
a aktivitám i třeba po stránce bezpečnostní.
Kouzlo fotbalu… Jak se hráč cítí po vítězném, nebo prohraném utkání?
Prohra je jako každé jiné zklamání velmi nepříjemná. V člověku zůstane daleko déle, zvlášť když se o ni třeba zasloužil
nějakou svou chybou. Vítězství, to je hnedle jiné a těžko se
popisuje. Když jsem působil v německé soutěži, vyhráli jsme
německý pohár. Finále jsme hráli před téměř sto tisíci diváky.
Bylo to zcela nepopsatelné, člověk je jimi hnán, hra se mění
z vteřiny na vteřinu, stejně tak vaše emoci, kdy se střídají
pocity euforie se slabostí. Máte husí kůži. Vaše tělo reaguje
na pocity davu kolem vás. Je to radost, ale i obrovská zátěž
na psychiku každého hráče.

Jaké to je pak, když hráč z tohoto kolotoče vypadne, protože
ukončí profesionální kariéru?
Budu k vám upřímný. Je to obrovská prázdnota, nejhorší jsou
první měsíce. Člověk se ráno probudí a zjistí, že už nic nebude. A bohužel si je vědom i toho, že to, co skončilo, se nedá
nijak vrátit, obnovit, nedá se na to navázat. Že je s tím prostě
konec. Musíte si najít něco, co vás naplní, opravdově naplní,
což není úplně jednoduché, protože moc věcí, které by se daly
srovnávat s tím, co jste jako hráč zažíval, není. Ne každý může
být trenér, ne každý chce jít do nějakých funkcí, protože má
rodinu, která se chce věnovat, protože, když hrál, nezbývalo
mu na ni příliš mnoho času. To je to pravé finále, musíte se z té
prázdnoty vylízat a opět najít smysl života.
Co dělá fotbalový tým sehraným fotbalovým týmem?
Hráči se musejí vzájemně respektovat, to je nejdůležitější. Druhou věcí je, že se musejí dobře doplňovat, což je věcí trenéra.
A nejdůležitějším faktorem je, že hráči musejí hrát jako tým, nikdo nesmí hrát na sebe, protože tím oslabí výkon všech.
Je podle vás fotbal spravedlivý?
Zvenku tak nemusí úplně vypadat, ale zná-li ho člověk zevnitř,
tak ví, že máloco je tak spravedlivé jako fotbal. Vždy platí, že to,
co mu dáte, vám vrátí. Jakmile ale jen třeba na chvíli polevíte,
projeví se to okamžitě na vaší hře. Ale tohle neplatí jen pro fotbal,
to platí úplně pro všechno.

Psáry v první lize?
S vaším angažmá v SK Rapid Psáry se hodně věcí změnilo
k lepšímu. Jak to děláte?
Co vám mám na to říci, máme za sebou pět zápasů a máme pět
vítězství. Zatím se nám tedy daří. Potřebujeme však o našich
utkáních více informovat rodiče i děti. Na tom musíme zapracovat, protože máme nádherné hřiště, odpovídají zázemí, byla by
škoda, kdybychom zůstali tam, kde jsme.
Na co byste nalákal rodiče dětí, aby je dali na fotbal v Psárech?
Na příjemné prostředí kvalitního hřiště, čisté kabiny, čisté sociální zázemí a pak hlavně chuť nás trenérů děti něco naučit, objevit
pro ně kouzlo fotbalu. Ne je honit a stresovat.

6. Pavel Kuka, 42 let,

OSVČ, Psáry, bez politické příslušnosti:
Pavel Kuka žije ve Psárech pět let. „Byla
to shoda okolností, stavěli jsme domek
v Libři, ale ve stejné době prodával můj
bývalý spoluhráč ze Slavie Jiří Lerch dům
tady, tak jsme ho koupili, když jsme se pak
rozhodovali, zda budeme žít v Libři, nebo
Psárech, rozhodli jsme se pro Psáry.“ Prosperující Psáry a Dolní Jirčany podle
Kuky nejsou jen o pěkném vzhledu, ale
celkově o kvalitní infrastruktuře nebo
bezpečnosti. Jeho parketou přesto zůstává jednoznačně sport, sportovní vyžití.
„Naším úkolem je vybudovat fotbalové hřiště s umělou trávou, aby se
v obci dalo hrát celý rok,“ tvrdí. Svou kandidaturu ve volbách nevnímá jako politický krok, ale spíše jako svůj příspěvek do rozvoje
obce. „Když mne oslovili, zda bych jim nepomohl ve sportovní oblasti,
řekl jsem, že samozřejmě, protože člověk by měl, když může, pomáhat
tam, kde žije,“ vysvětluje. Pavel Kuka se netají tím, že je pravicově
smýšlející člověk, kterému je TOP 09 blízká. „Co se týká zálib, rád cestuji, v zimě hory a prkno, léto je pro mne o teplu a vodě. Cestuji výhradně autem, protože létání nemám rád,“ dodává Kuka, který je také
vášnivý motorkář.
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Program: NABÍZÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Možnost volat SOS

Spustíme systém tísňového volání pro občany se zdravotním
postižením a seniory.
Mnozí z nás se bez pomoci druhých neobejdou. Své zkušenosti
s tím má občanské sdružení Most k domovu, které za podpory obce
lidem se zdravotním postižením a seniorům v obci poskytuje asistenční služby. „Máme za to, že je naší povinností toto sdružení
podporovat, což také činíme. Přesto se nabízí možnost jít s touto podporou ještě dál. Existují totiž různá chytrá zařízení, která
lidem v nouzi umožňují volat SOS,“ vysvětluje někdejší nadšený radioamatér, kandidát TOP 09 Miroslav Vítkovský. Podle něj
se jedná buď o speciální náramky na zápěstí, nebo přívěšky na krk,
které jsou vybaveny systémem spojení na centrálu sdružení Most
k domovu, takže každý, kdo se dostane do neřešitelné situace, může
jednoduchým stisknutím tlačítka zavolat o pomoc. „Tato zařízení samozřejmě něco stojí, ale myslím si, že bychom měli finančním darem
nákup těchto zařízení podpořit,“ vysvětluje Vítkovský a věří, že lidé,
kteří toto zařízení budou vlastnit, jej nebudou zneužívat.

Most k solidaritě

Budeme i nadále podporovat sdružení Most k domovu zajišťující asistenční služby.
Když v roce 2009 začala obec podporovat občanské sdružení Most
k domovu, sdružení mělo tři stále klienty. Nyní jich má 15. O všechny se
starají dvě pečovatelky. Na základě uzavřené smlouvy obec přispívá
pečovatelské službě finanční částkou, která umožňuje klientům za služby platit podstatně méně, než když by se obec v této věci neangažovala.
„Toto je velmi záslužná a prospěšná věc, ve které by se mělo rozhodně pokračovat. Lidé zdravotně postižení, ale i senioři potřebují pomoc i ve věcech, které se na první pohled mohou zdát úplně
běžně dostupné,“ říká lékař a kandidát TOP 09 Zdeněk Beneš. Myslí
tím například pedikérské nebo kadeřnické služby. Podle něj jde o celý
systém sociálně zdravotní péče, který je potřeba v Psárech a Dolních
Jirčanech prohloubit a více propracovat. Lpění na podpoře sdružením,
jako je Most k Domovu, je podle jeho slov prvním dobrým krokem.

Úleva samostatně žijícím důchodcům

Pro samostatně žijící důchodce zachováme osvobození od poplatků za odpady.
Psáry a Dolní Jirčany mají ve srovnání s ostatními obcemi relativně
vysoké poplatky za odvoz odpadků. Je to zapříčiněno tím, že v době,
kdy byla obec zadlužena a žádala u finančního úřadu úlevy, jedním
z nařízení úřadu bylo, že obec nebude moci dotovat určité úhrady
svým obyvatelům. „Přistoupili jsme na to, obci hrozil bankrot, který
se nám i díky tomu podařilo odvrátit. Přesto ale chápeme, že pro samostatně žijící důchodce může být poplatek za odvoz odpadu velkou
zátěží. Proto jsme se rozhodli jim ulevit. Nemůžeme jim, stejně jako
nikomu jinému, dát slevu, můžeme je pouze od placení tohoto poplatků osvobodit na základě správního řízení,“ vysvětluje zastupitel
a kandidát TOP 09 Václav Novák. Podle něj obec hodlá v této praxi
vytrvat a tuto výhodu pro zhruba 40 osob udržet. Novák však přesto pro jistotu upozorňuje, že povinnost platit poplatky jinak stále platí
pro všechny ostatní.

Obědy nejen pro seniory

Posílíme možnost odběrů obědů pro seniory z kuchyně mateřské školy.
Již v tuto chvíli má každý z psárských i jirčanských seniorů možnost
objednat si oběd z kuchyně obecní mateřské školy. Polévka, hlavní
jídlo a moučník či ovoce stojí celkem 55 korun. „Máme za to, že
je to užitečná věc, a proto bychom chtěli, aby byla i nadále využívaná
a dostupná,“ říká starostka a kandidátka TOP 09 Jana Valášková.
Podle ní ne však každý o této službě ví, nebo s ní učinil zkušenost.
Valášková je ochotná dát ruku do ohně za to, že kuchařky z mateřské školy si ostudu neuříznou. Výdej obědů je od 11:30 do 12:30.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dostavíme vodovod a kanalizaci ve Vysoké,
Psárech i Dolních Jirčanech.

Dostavbu vodovodu a kanalizace v Psárech a Dolních Jirčanech je
třeba rozdělit do dvou fází. První fází je dokončení již započatých
prací. Druhá fáze vyžaduje novou investici a týká se chatařské
lokality Vysoká. Náklady na vybudování kanalizace jsou v jejím
případě odhadovány na 60 milionů korun. „Nedávno tam byl postaven vodojem a místní jsou přesvědčeni, že jim nic nebrání, aby
se na něj napojili. Jenomže tam stále schází kanalizace. Pokud
bychom tam teď umožnili napojení na vodojem, doplatily by na to
kvůli různým trativodům a přepadům Dolní Jirčany, což nelze,“ vysvětluje kandidát TOP 09 Pavel Otruba. Podle zastupitele Václava
Nováka rychlost vybudování kanalizace ve Vysoké bude záležet
na tom, jak rychle se na ni podaří získat peníze. Podle něj se obec
v tomto případě obrátí se žádostí o podporu ke Státnímu fondu
životního prostředí ČR.

Protipovodňová opatření

Vyčistíme obecní rybníky, retenční nádrže, Záhořanský potok.
„Je jednoznačně nutné posílit protipovodňovou ochranu,“ říká
kandidátka TOP 09 Alena Bartoňová, která dlouhá roky působí
v oblasti pojišťovnictví. Ze své praxe ví, že za dnes tolik používaným termínem protipovodňová opatření se neskrývá nic
jiného než vzorná péče o vodní toky, rybníky a nádrže. „Obec
má sice v tuto chvíli zpracovaný protipovodňový plán, ale ten
pouze říká, co je potřeba dělat, jak se chovat, v případě ohrožení,“ vysvětluje. Podle ní tak velkým nebezpečím a rizikem pro
obec stále zůstává Záhořanský potok. „V tomto ohledu musíme zahájit tvrdá jednání s Lesy České republiky, do jejichž
správy Záhořanský potok patří, aby si péči o koryto jeho
zaměstnanci vzali více k srdci,“ tvrdí Bartoňová, přičemž její
slova doplňuje Pavel Otruba: „Potřeba je také vyčistit retenční
nádrže a rybníky v obci. Konkrétně Nádržku v Psárech a Junčák
v Dolních Jirčanech. Nejde jen o jejich vylití ze břehů, ale i o to,
že slouží místním hasičům.“

Bioodpad do bionádob

Umožníme odvoz bioodpadu ze speciálních bionádob.
Jsou mezi námi tací, kteří úzkostlivě odpad třídí, pak jsou mezi námi
tací, kteří by jej třídili, pokud by k tomu měli příležitost, a jsou mezi
námi také ti, kterým je to úplně jedno. Posledně jmenovaným následující možnost asi vhod nepřijde, ale přesto je určena i jim. „Vedle
základního třídění odpadu bychom rádi za přijatelný poplatek občanům nabídli i variantu třídit bioodpad do k tomu speciálně
určených nádob. Ty by se vyvážely jednou za 14 dní,“ říká kandidát TOP 09 Jiří Římovský. Bioodpad definuje jako biologicky
rozložitelnou hmotu, která vzniká například údržbou zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného
ovoce, a také při přípravě pokrmů.

Za více stromů i keřů

Vysázíme nové stromy a keře v Dolních Jirčanech i Psárech.
Ano, výsadnou nových stromu a keřů chce TOP 09 docílit hezčí
a zdravější veřejná prostranství, hezčí a zdravější obec. Avšak
nejde jenom o design. Stromy a keře totiž sehrávají svou nezastupitelnou úlohu například v létě, kdy poskytují cenný stín, ale i v zimě,
kdy například zabraňují na silnicích tvorbě sněhových jazyků a závějí. „Zcela jistě víme, že další keře a stromy bude potřeba vysázet u vjezdu do Dolních Jirčan, aby příjezdová silnice byla co
nejvíce chráněna před sněhem,“ říká starostka a kandidátka TOP
09 Jana Valášková.

kandidáti: UMÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
4. Petr Krčmář, 39 let,

jednatel firmy, Psáry, člen TOP 09: Petr
Krčmář je majitelem promotérské firmy Pragoplay, která se specializuje na pořádání
sportovních a kulturních akcí. K jejím počinům patří například koncerty Vladimíra
Mišíka a skupiny ETC nebo skupiny Yo
Yo band. „Loni v listopadu jsme například
organizovali i mezinárodní turnaj v thajském boxu v Jesenici,“ říká a tím se dostává ke svému synovi Michalovi, který se
právě na tomto turnaji stal profesionálním mistrem republiky juniorů
právě v thajském boxu. Na otázku, zda chce začít s thajským boxem
i v Psárech a Dolních Jirčanech, odpovídá bez zaváhání: „Prozatím
ještě nejsou možnosti tento sport provozovat. Nejdříve by se musela vybudovat multifunkční sportovní hala, v které by se rozšířila
možnost sportovního vyžití pro všechny sportovní oddíly a občany
Psár a Jirčan. To by ovšem nešlo bez získání dotací a bez zájmu
a investic soukromých podnikatelů.“ Petr Krčmář žije v Psárech
od narození a jeho starousedlické kořeny jsou zapuštěny hodně
hluboko. Jeho děda patřil mezi několik místních sedláků, kteří těžce
doplatili na násilnou kolektivizaci zemědělství po druhé světové válce. Sám Krčmář má však k zemědělství daleko, jeho parketou je
kultura a sport. Vystudoval sportovní gymnázium a v současnosti
je asistentem trenéra fotbalového A mužstva Sportovního klubu
Rapid Psáry.

5. Pavel Otruba, 54 let,

živnostník, Psáry, bez politické příslušnosti: Pavel Otruba je ženatý, jako
živnostník podniká v oboru zámečnictví
a kovářství. Podnikat začal v roce 1989.
V současnosti pracuje společně se svým
synem Pavlem a spolupracuje s panem
Vladimírem Zemanem. „Zažili jsme už
lepší časy, nedávná hospodářská krize
tvrdě zasáhla i stavebnictví, a to je jako
obor na podobné výkyvy nejcitlivější, první
do krize padá a poslední se z ní vzpamatovává, protože stavění
je pro lidi i firmy jednou z největších investic,“ říká Otruba. Přesto si nestěžuje, jeho provozovna v Psárech a Dolních Jirčanech si
za bezmála dvacet let působnosti vybudovala dostatečně širokou
klientelu. Otruba žije v obci od svého narození a jeho představa
ideálních Psár a Dolních Jirčan není poskládána z cihel vzdušného zámku, ale naopak stojí oběma nohama pěkně na zemi, nebo
spíše v zemi. „Musí se dobudovat kanalizace, a hlavně musí se dát
do pořádku celá stará obec, například silnice k Libři v Kutné ulici
je velkým problémem,“ říká. Stará obec je podle něj ve srovnání
s novou zástavbou v Psárech a Dolních Jirčanech někdy až nespravedlivě přehlížena. „Často se na ni zapomíná, a to jak v souvislosti
s úklidem, tak v souvislosti s její modernizací.“ Podle Otruby nesmí stará obec doplácet na to, že když jakžtakž funguje, tak budou všechny investice směřovat na novou výstavbu. Potřeba je
podle něj také vyčistit rybníky v obci. Konkrétně Nádržku v Psárech
a Junčák v Dolních Jirčanech. O rybnících mluví také proto, že je
psárským hasičem. A nejen to, aktivní je i v oblasti sportu, je členem
sportovního výboru SK Rapid Psáry. I když zůstává zapřisáhlým nestraníkem, ve volbách kandiduje podruhé. „Šel jsem do toho, protože věřím paní starostce Valáškové a Václavu Novákovi, který pro
obec udělal mnoho dobrého, a já nechci zůstat stranou, chci jim pomoci. A vůbec, řekl bych, že na kandidátce TOP 09 je dost lidí, kteří
to s obcí myslí seriozně a hlavně budou pro ni přínosem,“ myslí si
Otruba. K jeho koníčkům patří fotbal, hasiči a také hra na heligonku.
„Učím se rok a půl a jsem nadšen, ta muzika prostě nemá chybu,“
pochvaluje si. Pro znalce dodejme, že se může pochlubit nástrojem
značky Hlaváček z roku 1920 a také kouskem, na němž je uveden
rok výroby 1893.

7. Michal Kroupa, 32 let,

ekonom, Psáry, člen TOP 09: Michal
Kroupa je ženatý, má dceru Natálii a syna
Michala. Je akcionářem a zároveň předsedou představenstva společnosti Capital
Prague. Původem je z jihočeské vesnice
Čepřovice u Strakonic. „Psáry jsme si vybrali, protože jsou blízko hlavního města,
kde pracuji. Zároveň si ale udržují charakter vesnice, v níž k sobě lidé mají blízko,“
říká. Źivot v menší obci je mu prý daleko bližší než ve městě. „Ve městě se stará každý jen o sebe a je
tam příliš rychlé životní tempo, v menší obci je to více o společenství lidí, kteří se znají a pomáhají si.“ Kroupova představa fungující obce zní: „Obec má lidem nabízet možnosti základní zdravotní
péče, kvalitní infrastrukturu, kulturní a společenské vyžití a možnost vzdělávání pro děti.“ Podle něj je nezanedbatelnou součástí i dodržování tradic, jako jsou například Velikonoce, masopust
a podobně. „To jsou právě ony konkrétní aspekty vesnického života, který je mi blízký a bez kterého by život nebyl tak pestrý,“ říká.
Kandiduje poprvé. „Beru to jako samozřejmost. Podle mého přesvědčení je na vesnici povinností každého jejího obyvatele přiložit
ruku k dílu.“ Osobně se chce angažovat v otázce rozšíření základní
školy, dobudování komunikací a rád by se zaměřil i na možnosti
kulturního a sportovního vyžití. Na otázku, zda by se jako člověk
věnující se dlouhá léta financím neměl věnovat spíše právě jim, odpovídá, že v tuto chvíli a se současnými informacemi nemá dojem,
že by finance a hospodaření obce bylo to, co by obec tlačilo. Nakonec ale přece jen nezůstane jen u této odpovědi a dodá, že kdyby
mělo být výhradně na něm, snažil by se o to, aby obecní peníze
přednostně zůstávaly v obci, tedy šly k jejím živnostníkům,
podnikatelům a firmám. „Volení zástupci si často dostatečně neuvědomují, že obec je „živa“ z daní z příjmů fyzických a právnických
osob žijících a také sídlících v obci.“ Mezi jeho koníčky patří fotbal
a hokej, obojí hraje aktivně.

8. Jiří Hladík, 37 let,

živnostník, Psáry, člen TOP 09: Jiří
Hladík je ženatý, má dva syny, Jaroslava
a Jiřího. Pracuje jako elektrikář, dlouhá
léta byl v zaměstnaneckém poměru, před
několika roky se však rozhodl osamostatnit. „Nesedělo mi, jak se firma v některých
ohledech chovala k zákazníkům a vlastně
i zaměstnancům. Chtěl jsem si to dělat
po svém,“ vysvětluje Hladík. Když se ho
zeptáte, jestli také patří k těm v Česku tolik
běžným řemeslníkům, kteří svým klientům nezvednou ani telefon,
když je ti nejvíce potřebují, kategoricky odpoví, že nikoli. „Každého
svého zákazníka si vážím a komunikuji s ním, nemám s tím problém, všechno se dá přece řešit v klidu a pohodě.“ Přechod ze
zaměstnaneckého poměru na osobu samostatně výdělečně
činnou prý zvládl bez problémů, a to hlavně díky tomu, že se
svému oboru věnuje dlouhá léta a lidé vědí, jak pracuje. V Psárech
žije od svého narození. Podle něj je dotaz na to, jak má vypadat
prosperující obec, otázkou k zamyšlení. Každopádně je ale přesvědčen, že v tomto případě jsou na prvním místě kvalitní komunikace a infrastruktura. Co se týká Psár a Dolních Jirčan, nelíbí
se mu, že jsou oproti nové výstavbě někdy přehlíženy potřeby
staré obce. „Rad bych v tomto ohledu věci zlepšil, i stará obec si
zaslouží pěkné silnice a důraz na bezpečnost,“ tvrdí. Podle něj je
právě bezpečnost v obci důležitá. „Nemyslím tím policisty na každém rohu, ale třeba více semaforů, když to pomůže, i zpomalovacích pruhů,“ vysvětluje. V komunálních volbách kandiduje poprvé,
důvodem dle jeho slov je to, že se chce aktivně zapojit do práce pro
obec. „Chci tomu dát svůj volný čas,“ říká. K jeho koníčkům patří
motocykl, internet a vše, co k tomu patří.

9

Rozhovor

Sociálně zdravotní systém
je důležitější
více, než si myslíte

Kandidát TOP 09 MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., přednosta II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice, není rád, když se debata o zdravotnictví zúží jen
na debatu o poplatcích. Podle něj by se mělo mluvit
i o mnoha děrách v českém zdravotnickém systému,
jimiž zbytečně protékají finance, kterých už tak není
nazbyt. „Dění ve zdravotnictví sleduji poměrně intenzivně, ale protože v něm pracuji, vidím jej i jaksi zevnitř. Tedy podle mého nejde jenom o poplatky, ale
o chybně nastavený celý systém,“ říká Beneš.
Když se ho zeptáte na to, co je velkou slabinou současného českého zdravotnického systému, odpoví bez zaváhání. „Důležitý
problém vidím v tom, že se člověk dnes nemá možnost nějakým
způsobem připojistit v souvislosti se zdravotní péčí.“
Jak dlouho pracujete ve Fakultní Thomayerově nemocnici?
Tento rok to bude 30 let. Pracuji na interní klinice, která má spádovou oblast kolem sto tisíc lidí. Specializací naší kliniky je hepato-gastroenterologie a nutrice, což značí péči o játra, zažívací
systém a výživu člověka, ať už ve smyslu sledování nadváhy, či
pomoci pacientům, kteří nemohou z nějakého důvodu přijímat
potraviny, jsou po těžkých operacích, mají mentální anorexii
a podobně. Právě to je můj hlavní zájem, byť interní klinika zabírá celou škálu interních chorob.
Jak vypadá váš pracovní den?
Začínám ráno v 6:15, vypořádám se s administrativními úkony,
kterých neustále přibývá, v 7:45 mám schůzku se všemi lékaři, při níž si povídáme o tom, co se stalo přes noc, a řešíme,
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co se bude dít přes den. Následuje vizita, která začíná v 8:30
a trvá zhruba do 12:00. Tyto velké vizity máme dvakrát až třikrát
do týdne. V odpoledních hodinách vyšetřuji ambulantní pacienty.
Dvakrát až třikrát do týdne pak dělám odborné zákroky, jako jsou
koloskopie (vyšetření tlustého střeva), gastroskopie (vyšetření
horní části trávicí trubice, při kterém lze zevnitř prohlédnout žaludek a jícen). Končím kolem páté hodiny odpoledne.

Alkohol metla lidstva
Když nahlížíte do útrob člověka, jaký vidíte obrázek jeho životosprávy? Mířím tím k současnému životnímu stylu a jeho
návykům.
Rozumím, kam míříte, ale odpovím vám trochu jinak. Lidé se
o svou zdravotní stránku moc nestarají, například podceňují preventivní prohlídky. Často k nám do nemocnice přijdou, až když
je pozdě. Mnohdy tak pozdě, že se jim nedá moc pomoci. Také
musím bohužel konstatovat, že se nám poslední dobou výrazně
zvyšuje spotřeba alkoholu, takže lidé k nám stále více přicházejí
s onemocněními souvisejícími s nadměrným pitím. Mají nemocná játra, zánět slinivky břišní, v některých případech pozorujeme
i známky demence.
Znovu se vrátím k životnímu stylu, například mluvíte-li o alkoholu, dnes a denně jsme reklamou přesvědčováni třeba
o tom, že „kdo nepije, trhá partu“.
Já tomu rozumím, kdo by měl něco proti partě? Ale pití alkoholu musí být přiměřené, což bývá často kámen úrazu. Lidé si
totiž neuvědomují, že i malé, ale pravidelné pití, vede k postižení
organismu, konkrétně jater, slinivky břišní nebo mozku. Mnozí

si například myslí, že pivo není alkohol, což samozřejmě není
pravda, protože pivo alkohol obsahuje. Dvě, tři piva denně má
takových 20 až 35 gramů alkoholu, pokud je konzumujete denně, samozřejmě že tím váš organismus trpí. Toto by si lidé měli
uvědomit. Zvlášť u žen to může být nebezpečné.
Druhou závažnou věcí, kterou jste zmiňoval, je to, že lidé nechodí na pravidelné prohlídky. Které zejména máte na mysli?
Mluvím zejména o preventivních prohlídkách, jež mohou odkrýt
časná stádia nádorových onemocnění, které, když se podchytí
včas, tak stále máme šanci je nejen léčit, ale i vyléčit. Tady je
důležité přijít včas. Informace o důležitých prohlídkách jsou dostupné třeba na internetu, ale místo toho se na něm hledá něco
o novém oblečení nebo nové elektronice. Proti těmto věcem
na jedné straně nic nemám, ale na druhé by si měli lidé seřadit
priority. Zdraví je přece jasně nejdůležitější priorita.
S tím se ovšem těžko něco dělá…
Pak je otázka, co je důležitější. Jestli kus hadru, nebo zdraví.
Lidé by se nad sebou měli zamyslet a srovnat si hodnoty. Ženy
by měly chodit bez výjimky na prohlídky prsou a děložního čípku,
muži prostaty, všichni bez rozdílu pak na preventivní prohlídky
konečníku a tlustého střeva. Vidím to dnes a denně, lidé začínají
své tělo brát vážně, až kdy jsou nemocní.
Co zdejší populaci ze zdravotního hlediska nejvíce pálí?
Rakovina tlustého střeva a konečníku. V tomto ohledu vedeme
v počtu onemocnění světový žebříček. A věk lidí takto postižených se neustále snižuje.

V Psárech a Jirčanech
Pokud bych měl vaše slova vztáhnout na výzvu obyvatelům
Dolních Jirčan a Psár, jak mají s preventivními prohlídkami
začít?
Podle mého by měli začít u svých praktických lékařů. Alespoň využít jejich stávající možnosti. U nich by se měli objednat na prohlídku, která jim řekne, kde je tlačí bota. Tedy určí jim, v kterých
prohlídkách mají pokračovat dál, v kterých už ne. Když už jsme
zmiňovali rakovinu tlustého střeva a konečníku, lidé nad 50 let by
zcela jistě měli podstoupit vyšetření na krvácení do stolice, takzvané oklutní neboli skryté krvácení. Nejde o nic obzvlášť nepříjemného, jedná se o jednoduchou metodu, kdy se na kousek papírku
natře stolice, a pokud se na jejím vzorku objeví krev, tak pak ten
dotyčný či dotyčná musí neprodleně na odborné vyšetření.
Jak obecně hodnotíte možnosti zdravotní péče v Dolních Jirčanech a Psárech?
Rozšířil bych vaší otázku i o sociální péči a dál bych se bavil
o takzvaně sociálně zdravotním systému, sociálně zdravotní
péči. Předně si uvědomte, že lidí v naší obci neustále přibývá,
a i když tu máme praktické lékaře, už tu nemáme například stomatologa nebo gynekologa. Prostě specialisty… A s tím je podle
mého potřeba něco dělat, protože situace bude brzy vzhledem
ke stále stoupajícímu počtu lidí v této lokalitě neúnosná. Bude
se zde i rodit stále více dětí, a kdo se postará o jejich očkování,
preventivní prohlídky a léčbu?
Jak byste to řešil?
Musíme najít cestu, jak postavit a propojit onu periferní zdravotní
síť, i když velice kvalitní, s nejbližší spádovou nemocnicí. Měl
bych o tom svou představu. Že tu chybí gynekologie, stomatolog,
to už jsem říkal, o pediatrii jsem se již také zmínil. Za chvíli nebude stačit ani kapacita praktických lékařů. Nejsem si také úplně
jistý, zda tu tak, jak má, funguje systém rychlé zdravotní pomoci.

Dnes se ruší i hodně pohotovostí, chtěl bych dát lidem návod,
kam mají jezdit při akutních zdravotních problémech.
Co se v ohledu zdravotně-sociální péče dá dělat již nyní?
Obec si musí v rámci svých priorit rozmyslet, zda chce investovat
do sociální a zdravotní péče pro své obyvatele, či nikoli. Chápu, že
je to otázka financí, ale mnohé věci by se daly řešit například tím, že
by se spojilo více obcí a společnými prostředky by zajistily důležité
potřeby ve své spádové oblasti. Nejde jenom o lékaře specialisty,
jde i o péči o seniory. Vím, že v naší obci funguje sdružení Most
k Domovu, které nabízí asistenční služby, ale těch služeb, které senioři vyžadují a do budoucna vyžadovat budou, je mnohem více.
Jaké služby máte třeba na mysli?
Jsou to třeba jídelny pro seniory či rozvážení jídla pro ně, byť
v tomto ohledu radnice již nějaké kroky podniká. Dále třeba pedikérské nebo i kadeřnické služby. Je to takzvaný „home care“.
Péče, kdy lze prostřednictvím těchto specializovaných ošetřovatelských organizací provádět některé ošetřovatelské výkony. Například podávat léky, aplikovat injekce, v případě nutnosti použít
obvazy, provádět rehabilitaci a podobně To jsou často důležité
úkony, které jsou hrazeny pojišťovnou. Proč bychom to našim
starším spoluobčanům nemohli pomoci zajistit?
Současná debata o zdravotní péči se v poslední době omezuje hlavně na poplatky. Je to dobře, nebo špatně?
To je samozřejmě špatně. Dění ve zdravotnictví sleduji poměrně
intenzivně, ale protože v něm pracuji, vidím jej i jaksi zevnitř.
Podle mého nejde o poplatky, ale o chybně nastavený celý systém. Když to vezmu z té globální stránky tak u nás se na zdravotnictví dává kolem sedmi procent HDP, což oproti jiným státům
není moc. Na druhé straně je v celém systému mnoho děr, kterými těch málo peněz ještě protéká. Druhý a zásadní problém
vidím v tom, že člověk u nás dnes nemá možnost se nějakým
způsobem v případě zdravotní péče připojistit.

14. Zdeněk Beneš, 55 let,

Dolní Jirčany, přednosta II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice: Zdeněk Beneš je ženatý, má syna
Jana a dceru Hanu. Do Dolních Jirčan
se přistěhoval před devíti roky z Prahy.
„Měl jsem k tomuto kraji vztah, protože
jsem ho jako kluk nesčetněkrát projezdil
na kole. Hrál jsem závodně odbíjenou
za Čerčany, díky ní jsem navštívil mnoho
míst v okolí,“ vzpomíná Beneš. Vzhledem ke své profesi, působí jako přednosta II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy
nemocnice, popisuje fungující a prosperující obec jako místo, kde nejenže by měly fungovat základní věci,
jako je čistírna odpadních vod, nebo osvětlení, ale i systém sociálně
zdravotní péče. „V rámci zdravotního zabezpečení v naší obci, v níž
neustále přibývá lidí, vidím určité rezervy. Jde o to posílit možnosti
odborné zdravotní péče a zároveň obec napojit na specializovaná
zdravotní pracoviště v hlavním městě.“ Zdeněk Beneš kandiduje
poprvé, politické ambice prý nemá, ale je přesvědčen, že žádnému politikovi neuškodí, když si vyslechne názor odborníka. „Každý si
dneska může svobodně vybrat, zda si koupí Mercedes nebo si koupí
levnější, ale přesto výbornou Škodu Octavii. To však bohužel neplatí
pro systém státního zdravotnictví, protože tam si člověk dnes nemůže
vybrat, jak kvalitní péči chce mít,“ říká například k reformě zdravotnictví. V komunální politice se rozhodl angažovat, protože mu je sympatický program místní TOP 09 a dle svých slov si i velmi váží svých
spolukandidátů. „Vím, že mnozí z nich se aktivně o obec zasloužili, nikoli slovy, ale činy. A toho si cením, protože kecat a bezobsažně kritizovat, abych tak řekl, umí každý, ale něco smysluplného udělat, vymyslet a realizovat, to je již jiná káva,“ uzavírá Zdeněk Beneš.
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Program: NABÍZÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Sjednotíme vzhled autobusových zastávek, stanovišť na tříděný odpad, zřídíme přehledný obecní informační systém a regulérní plakátovací plochy.
„Je to zcela jasné, z rozhovoru se svými sousedy vím, že mnozí z nich
by si přáli úhlednější prostředí v Psárech i Dolních Jirčanech,“ říká kandidát TOP 09 Radovan Mužík. A právě na vnější vzhled klade program psárské TOP 09 značný důraz. „Současné vedení obce nechalo zpracovat architektonickou studii, která mimo jiné navrhuje zlepšení
a sjednocení vzhledu a funkčnosti osmi autobusových zastávek v obci.
A nejde jenom o zastávky, ale i o obecní informační tabule, úpravu
kontejnerových stání a zřízení regulérních plakátovacích ploch.“ Podle starostky Jany Valáškové by právě tyto návrhy měly být převedeny
do reality již příští rok. Zajímavostí podle ní je také to, že se zmiňovanými plakátovacími plochami se počítá přímo v autobusových
zastávkách, ve speciálním výklenku pro ně utvořeném.

Postavíme tenisové kurty a fotbalové hřiště s umělým povrchem.
„Tenis je skvělá hra, kdyby se nám podařilo alespoň jeden ze dvou
kurtů, které máme v plánu vybudovat, zastřešit tak, aby se v něm
dalo hrát i v zimě, bylo by to úplně skvělé,“ říká kandidát TOP 09
Pavel Kuka. Jeho kolega z kandidátky Petr Krčmář ho navíc doplňuje odvážným plánem na vybudování multifunkční sportovní haly v roce
2012, jejíž součástí by tenisové kurty mohly být. Jinou záležitostí je reálná potřeba fotbalového hřiště s umělým povrchem, umělou trávou.
„Máme tu tři přípravky, šest týmů, a v zimních měsících nemáme
kde hrát. Fotbal se nemůže hrát jenom na jaře, v létě a na podzim.
Fotbal se musí hrát pořád,“ říká s trochou nadsázky Pavel Kuka.

Vzhled obce jako priorita

SLUŽBY a INFORMACE
Nonstop výběr peněz

Zajistíme instalaci peněžního bankomatu v obci.
„Dlouho jsem nechápal, jak je možné, že v Psárech nebo Dolních Jirčanech není jediný peněžní automat,“ říká kandidát TOP
09 Michal Kroupa. Naštěstí, i díky programu TOP 09, jeho postřeh
přestane zanedlouho platit. „V tuto chvíli máme již vytipované místo, kde by měl nový bankomat stát,“ říká Kroupa. Obec zdarma získá peněžní automat od zprostředkující firmy už příští rok. Jedinou
podmínkou firmy, která bankomat poskytne, je to, aby se z něj
uskutečnilo minimálně 1 500 výběrů do měsíce. „Důležité je hlavně to, aby byl bankomat řádně zabezpečen jak elektronickými čidly,
tak bezpečnostním monitoringem a byl zároveň napojen na centrální pult ochrany,“ vysvětluje Kroupa, který garantuje, že poplatky
za používání přístroje budou zcela srovnatelné s poplatky s kterýmkoli jinými peněžními bankomaty kdekoli jinde v ČR.

Modernější obecní stránky

Inovujeme obecní internetové stránky.
V tuto chvíli lze říci, že internetové obecní stránky plní svůj účel.
Přesto o nich podle Radovana Mužíka lze i říci, že jsou již zastaralé. „Současné trendy v internetové prezentaci sázejí na intuitivní
ovládání, které je přehledné,“ vysvětluje Mužík. Hlavně chce, aby
nové obecní stránky nabízely mnohem více interaktivních prvků
pro komunikaci s občany. Aby na nich lidé mohli více vyjadřovat
své názory, diskutovali, ale také se mohli sami informovat o tom, co
je v jejich okolí nového. „Obecní stránky by neměly jenom direktivně sdělovat informace z radnice, ale musejí občanům nabízet
také možnost se k dění v obci efektivně vyjádřit, formulovat úkoly
obce a zároveň si prostřednictvím stránek i organizovat místní občanské dění,“ říká Mužík, který by rád do fungování obce zavedl
takzvaný průzkum spokojenosti obyvatel Psár a Dolních Jirčan.

Psárská a Jirčanská TV

Zahájíme vysílání obecní internetové televize.
Zatímco pro mnoho diváků bylo velkým zlomem, když Česká republika přešla na digitální vysílání, v mnoha jiných vyspělejších zemích
je věc televizního vysílání mnohem dál. Lidé tam mají na výběr ze
stovek tematicky zaměřených internetových kanálů. Samozřejmostí jsou i takzvané obecní televize, jejichž program se skládá
jak ze záběrů kamer nainstalovaných v obci, tak z televizních
příspěvků, které si připravují sami obyvatelé. Vysílání těchto
obecních televizí slouží i jako nosič lokální reklamy. „Nezůstaneme
pozadu. Obecní televizní vysílání prospěje v informování o dění
v obci ze strany radnice, ale i jejich samotných obyvatel,“ říká za celou kandidátku TOP 09 Miroslav Vítkovský.

12

Fotbal celý rok a tenisu mnohem více

Podpora klubům a spolkům

Budeme i nadále podporovat místní zájmové organizace, sportovní kluby a hasičské sbory.
Mnozí obyvatelé Psár a Dolních Jirčan jsou velmi aktivními lidmi.
„Máme tu dva hasičské sbory, máme tu dva fotbalové kluby, tenisový klub, máme tu také volejbalisty a máme tu i myslivce,“
říká starostka a kandidátka TOP 09 Jana Valášková. Podle ní je
600 tisíc korun ročně v tuto chvíli maximum, které může obec věnovat
a také věnuje na udržení a rozvoj všech těchto aktivit. „Do budoucna
bychom ale rádi, pokud to situace jenom trochu dovolí, nějaké
peníze přidali. Máme totiž za to, že si všechny tyto kluby, spolky, aktivity musíme hýčkat, protože lidé v nich slouží jako vzor naší mládeži,“
vysvětluje Valášková. Jako příklad uvádí nábor dětí do fotbalových
klubů nebo tenisovou školu pro místní děti.

Hasiči, kterých je třeba

Na hranici obce Dolní Jirčany necháme postavit novou hasičskou zbrojnici.
Je všeobecně známým tajemstvím, že dobrovolní hasiči v Dolních Jirčanech jsou o něco více finančně podporováni ze strany obce než
dobrovolní hasiči ve Psárech. Hasiči z Jirčan jsou ale narozdíl
od dobrovolných hasičů v Psárech zařazeni do integrovaného
záchranného systému, z čehož jim vyplývá mnohem více úkolů než
hasičům v Psárech. Přesto jirčanští hasiči trpělivě snášejí podmínky
pouze provizorní hasičské zbrojnice, což ale podle kandidáta TOP O9
Tomáše Šťastného, který je shodou okolností jejich předsedou, nebude trvat věčně. Ne, nejde o „hasičskou“ malou domů, jak by se mohl
na první pohled zdát, jde o nutnost, která navíc s nedávným otevřením
Pražského okruhu získala na naléhavosti.

Do divadla s obcí

Budeme se stále podílet na organizování zájezdů do divadel.
„Tuto aktivitu podporujeme již několik let a je o ni stálý zájem. I proto
v ní hodláme pokračovat,“ říká za TOP 09 starostka Jana Valášková.

Garance Domovu Laguna Psáry

Nepřestaneme ve spolupráci s Domovem Laguna na společných kulturních akcích.
Ti, kteří berou Domov Laguna Psáry jako samozřejmost, mají pravdu.
Má tradici čítající 45 let. Tak dlouho tento domov nabízí dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, výchovu a vzdělávání, ale také normální lidský
přístup. Radní Václav Novák za celou kandidátku TOP 09 dodává,
že místní TOP 09 Domovu Laguna Psáry čestně slibuje, že v případě
úspěchu ve volbách mu bude i nadále ze všech sil vycházet vstříc, ať
už záštitou nad jeho akcemi, či konkrétní pomocí.

Veselice na závěr

V obci udržíme tradici masopustu, dětského dnu, posvícenské
i mikulášské zábavy.

kandidáti: UMÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
9. Jana Lindauerová, 44 let,

manažerka, Psáry, bez politické příslušnosti: Jana Lindauerová je vdaná, má
dceru Natálii a syna Adama. Pracuje v zahraniční farmaceutické společnosti, kde má
na starosti její prezentaci a její každodenní
provoz. V Psárech žije 13 let. „Okouzlila
nás zdejší lokalita, také jsme řešili bytovou
otázku a chtěli jsme, aby naše děti vyrůstaly na čerstvém vzduchu. Přestěhovat se
z Prahy do Psár se ukázalo jako správné
řešení,“ vzpomíná Lindauerová. Pokud se jí zeptáte na to, jak si
představuje fungující obec, ihned přejde k tomu, co ji zajímá nejvíce: „Mně jde hlavně o to, aby Psáry a Dolní Jirčany vypadaly
podstatně lépe, než vypadají dnes. S manželem hodně cestujeme
po západní Evropě, a bohužel, vzhled českých obcí z našeho srovnání nevychází nejlépe.“ A co je podle ní ještě horší, je fakt, že tato
situace není zapříčiněna jenom tuzemskými finančními možnostmi, ale i přístupem lidí. „Venku se lidé starají o to, jak to u nich vypadá, kdežto u nás mám pocit, že v lidech stále přetrvává přesvědčení,
že se jich nic netýká a že všechny nedostatky a problémy za ně vždy
někdo vyřeší. Přitom by mnohdy stačilo, kdyby se sami angažovali.“
Svá slova opírá o osobní zkušenost. „Jsou to zhruba čtyři roky, kdy
mi vadilo, že Psáry a Dolní Jirčany nemají žádnou vánoční výzdobu,
takže jsem se snažila s tím něco udělat, a nakonec se ve spolupráci
s lidmi na úřadu a místním zahradnictvím paní Horákové podařilo
vyzdobit vánočně alespoň obecní úřad. I díky této zkušenosti jsem si
na vlastní kůži vyzkoušela, že věci se dají měnit, ale člověk se nesmí
spokojit, nesmí se dát, musí jít za tím, co chce změnit.“ Její parketou však není jenom vzhled obce, zaměřena je i na sociální služby,
přičemž si velmi cenní práce místního sdružení Most k domovu,
které nabízí asistenční služby. „Jsem ráda, že tu něco takového
funguje, byla jsem u případu, kdy rodina, ač by chtěla, se kvůli svému
pracovnímu vytížení nemohla plně postarat o svého blízkého, těžce
nemocného, a právě Most k domovu by jí býval v této situaci velmi
pomohl,“ říká. K jejím koníčkům patří lyžování, cestování a spinning.

10. Tomáš Šťastný, 33 let,

technik, Dolní Jirčany, bez politické příslušnosti: Tomáš Šťastný je ženatý, má
dceru Sáru a Lauru. Pracuje jako reklamační a technický pracovník ve společnosti
Tondach. „Když je nějaký problém, tak volají mně. Střechy, tašky, to je můj džob, výšky
nevyhledávám, ale jasně, že mi nevadí,“
říká s úsměvem. V Dolních Jirčanech
bydlí od svého narození a do zastupitelstva kandiduje podruhé. „Poprvé jsem
kandidoval ještě za bývalého starosty. Byl to čistý idealismus, bylo
pár let po revoluci,“ vzpomíná. Proč se rozhodl kandidovat podruhé? „Jdu do toho, protože si myslím, že tuhle obec znám dost dobře
na to, abych jí mohl být prospěšný. Znám potřeby místních lidí,“ říká
sebejistě. Když se ho však zeptáte, jaký úkol by si vybral za svůj,
o jakou změnu by on sám usiloval, nezaváhá: „Jde mi o to, aby
se naše obec vyvíjela rovnoměrně, aby se neprohluboval rozdíl mezi její starou částí a novou výstavbou.“ Podle něj je nutné
něco udělat zejména s náměstíčkem v Dolních Jirčanech a tamějším
obchodem a restaurací. „Zatím je to celé bez ladu a skladu, chce to
tomu dát nějaký řád, systém, aby to místo opět fungovalo,“ vysvětluje. Tomáš Šťastný je starostou hasičů v Dolních Jirčanech.
Jeho zájmem je tedy také to, aby byla vybudována nová hasičská
zbrojnice. „Přibývá nám technika, přibývá nám zásahů a v souvislosti s otevřením Pražského okruhu nám přibývá i práce. Stávající
provizorní zbrojnice nám vzhledem k našim úkolům nestačí,“ tvrdí
Šťastný. K jeho dalším prioritám patří i posílení zájmové činnosti,
volnočasových aktivit, sportu a kultury. „Samozřejmostí je i dotáhnout stavební práce,“ uzavírá Šťastný.

11. Radovan Mužík, 42 let,

podnikatel, Psáry, člen TOP 09: Lidé
jako je Radovan Mužík se nazývají „marketéři.“ Obvykle sedí v marketingovém
oddělení některé z nadnárodních společností a přemýšlejí, jak rozhází desítky miliónů korun, aby jejich společnost vnutila
svým klientům co nejvíce svých výrobků.
To však neplatí pro Radovana Mužíka.
V oblasti marketingu podniká na vlastní pěst, a rovnou v odvětví pro naši
zemi klíčovém, tedy v automobilovém průmyslu. „V Psárech
žiji šest let, rozhodl jsem se pro ně, protože se mi tady jednoduše líbí žít,“ říká. Prosperující obec podle něj vypadá tak, že se
v ní lidé znají, komunikují spolu a mají důvod se setkávat. Co
by v obci rád změnil? „Za těch 15 let, které podnikám, jsem
už stačil dost věcí pokazit, ale také se mi dost věcí povedlo,
každopádně jsem se ale vždy držel zlaté zásady, která praví, že
je nutné lidem naslouchat. Tedy nechovat se tak, že já nebo pár
moudrých víme všechno nejlépe,“ vysvětluje. Podle něj je právě tento nešvar hlavní nemocí české politiky. Jeho cílem je
proto lidem v obci co nejvíce naslouchat, být s nimi v kontaktu, aby se dospělo ke skutečně plastickému obrazu toho, co
skutečně potřebují, co je trápí, co je potřeba změnit nebo zlepšit. „V mé branži máme takový pěkný nástroj, kterému říkáme
průzkum spokojenosti klientů, a přesně takový nástroj bych zavedl v Psárech a Dolních Jirčanech, protože, ať si každý myslí,
co chce, tento nástroj funguje a pro zjišťování skutečných potřeb
lidí je obrovským přínosem. Občan – volič je pro zastupitele
i politiky klientem, byť tento přístup není běžný, je jediný
možný, aby zastupitelská demokracie mohla vůbec dlouhodobě a udržitelně fungovat,“ vysvětluje Mužík, který nemá problém se angažovat v místě, v němž žije, protože to vnímá jako
svou povinnost. „Jenom jít volit je málo, to nestačí, člověk se má
snažit své obci i prospět,“ uzavírá. K jeho koníčkům patří kultura,
cestování a samozřejmě automobilový sport.

12. Jiří Římovský, 53 let,

OSVČ, Dolní Jirčany, bez politické příslušnosti: Jiří Římovský je ženatý, má
dceru Moniku. Jeho oborem jsou návrhy
a realizace interiérů, v tomto oboru začal
podnikat již v roce 1992. K jeho referenčním zakázkám patří návrhy a vybavení kanceláří Pražského hradu nebo zakázky pro
Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí České republiky. „Teď jsem měl
několik let výpadek, protože jsem se nechal
zaměstnat, to je však už pryč, opět otevírám živnost,“ vysvětluje.
Do Dolních Jirčan se z Prahy přistěhoval před pěti lety. „Tuto
lokalitu jsem si vybral, protože se mi líbí. A znal jsem ji, protože rodiče mají chatu nedaleko, pod Petrovem u Prahy.“ Na otázku po prosperující obci odpovídá příměrem o zastupitelstvu jako sehraném
týmu, který mezi sebou nebojuje, ale naopak spolupracuje. ,,Další
nezbytnou věcí pak je, aby tento tým obyvateli obce nepohrdal,
ale naopak pečlivě vnímal jejich přání a potřeby.“ Podle něj jde
o to, aby lidé, kteří obec řídí, problémům předcházeli, nikoli je řešili,
až když vyvstanou. „Nelze čekat na stížnosti, je třeba problémům
předcházet,“ myslí si. V komunálních volbách kandiduje poprvé
a hlavním důvodem, proč se rozhodl veřejně angažovat, je dle jeho
slov to, že má důvěru v kandidátku TOP 09. „Jsou tam lidé, kteří
obci pro obec v minulosti již několikrát prokazatelně pomohli, byli
jí prospěšní, a toho samého bych chtěl docílit i já.“ K jeho zálibám
patří sport, hraje rekreačně fotbal, a motorky, i když v tuto chvíli
žádnou nevlastní. „Nicméně byly doby, kdy jsem jezdil na Markétě
plochou dráhu za armádní klub Rudá Hvězda,“ dodává s úsměvem
Římovský, který je aktivním rybářem.
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kandidáti: UMÍME VÍCE, NEŽ SI MYSLÍTE
13. Alena Bartoňová, 46 let,

jednatelka firmy, Psáry, člen TOP 09: Alena Bartoňová je vdaná, má dospělou dceru.
Téměř dvacet let pracuje v pojišťovnictví,
v současnosti na řídící pozici ve společnosti,
která se zabývá řízením rizik. V této oblasti
poskytuje poradenské služby velkým a středním průmyslovým a obchodním společnostem, ale i městské samosprávě. „V této práci
se člověk dopracuje k tomu, že silněji vnímá
rizika kolem sebe, zároveň ale i přemýšlí nad
tím, jak jim kvalifikovaně předcházet, jak je zmenšit či zcela eliminovat,“ říká Bartoňová. Tyto její dovednosti by dle jejích slov mohly být pro
Psáry a Dolní Jirčany největším přínosem. V obci bydlí od roku 2006
a podle ní bylo setkání s touto lokalitou „láskou na první pohled“.
Ostatně vystudovala přírodní vědy, a tak kvalitní životní prostředí, stejně
jako blízký kontakt s přírodou, potřebuje ke svému spokojenému životu. „Lesy, louky, které Psáry a Dolní Jirčany obklopují, jsou prostě nádherné, a já se tak denně sama sebe při návratu domů ptám, zda jedu
z práce domů, nebo z práce rovnou na dovolenou,“ říká s úsměvem.
Moderní obec podle ní vypadá tak, že má v pořádku komunikace, vůbec
celkovou infrastrukturu, ale také nezapomíná na to, jak vypadá a působí
navenek. Proč se rozhodla kandidovat? „Myslím si, že každý by měl
pro místo, ve kterém žije, něco udělat, nebýt jen pasívním pozorovatelem či pouhým kritikem. A to samozřejmě vztahuji i na sebe, tedy nevadí
mi pracovat ve svém volném čase pro místo, kde jsem našla svůj domov.“ K jejím koníčkům patří jóga, o níž říká, že v ní nachází zklidnění
a životní rovnováhu, které dnešní uspěchaná doba příliš nepřeje.

15. Miroslav Vítkovský, 60 let,

technik, Dolní Jirčany, bez politické příslušnosti: Miroslav Vítkovský je ženatý,
má syna Pavla a Jana. Pracuje pro obec,
na starosti má údržbu, péči o odpadové hospodářství a v případech, kdy je to
nutné, zastupuje stavební komisi tedy
podává informace o uskutečňovaných
stavbách v obci. „V Dolních Jirčanech,
Štědříku, bydlím už 30 let. Na obci pracuji
dva roky, mým předchůdcem byl pan Kadeřábek,“ vysvětluje Vítkovský. Prosperující obec si představuje
jako obec s kvalitní infrastrukturou, pěknými veřejnými prostranstvími a solidní občanskou vybaveností. „V tomto ohledu
mě velmi mrzí, jak to vypadá v areálu bývalého JZD. Bohužel tamější
pozemky nejsou obecní, abychom to mohli rychle napravit,“ krčí rameny Vítkovský, podle kterého je obrovská škoda, že ta část areálu,
která není pronajata soukromým firmám, chátrá. „Myslím si, že by
to bylo ideální místo pro služby, pro centrum obce, podobně
jako to mají v nedalekých Břežanech,“ vysvětluje. K jeho koníčkům patří elektrotechnika, informatika a vůbec elektronika, i když
přiznává, že doba je jinde, než když se on „vrtal“ v těchto oborech.
„Ještě před pár lety jsem si sestavil vlastní satelitní přijímač, dneska
se to ale už vůbec nevyplatí, stroje jsou velmi levné, pokud se rozbijí,
nemá smysl je ani spravovat. Radiomatérství skončilo,“ říká. Svou
kutilskou energii proto napřel do počítačů. Proč se rozhodl kandidovat? „Rád bych byl prospěšný obci, dokud mi zdraví ještě slouží.“
A jeho parketa? „Veřejná prostranství,“ odpovídá.

Lidé, kterých si vážíme

Vladimíre, děkujeme
Říká se: „Sejde z očí, sejde z mysl.“
To ale neplatí o Ing. Vladimíru Kadeřábkovi. Stále na něj vzpomínáme a jsme vděční, že jsme mohli
být jeho přáteli.
Vladimír
byl
člověk,
který
naší
obci věnoval spoustu svého volného času a mnoho své práce. Často i na úkor své vlastní rodiny, která
mu však vždy byla velkou oporou. To nejsou fráze, je na místě opravdu upřímně a poctivě připomenout, že po Vladimíru Kadeřábkovi zůstal v naší obci velký kus vykonané práce.
Mnoho let byl předsedou MNV a za jeho působení se u nás podařilo zrealizovat hned několik staveb pro zlepšení služeb a potřeb
obyvatel. Byly to prodejny v Psárech i v Dolních Jirčanech, mateřská školka, Michelka, Dům služeb, koupaliště a mnoho dalších.
V roce 2002, kdy byl zvolen místostarostou, se znovu zcela zapojil do budování lepších Psár a Dolních Jirčan. A znovu můžeme říci, že byl úspěšný, protože výčet akcí, které zajišťoval,
nezná konce. Jmenujme alespoň veřejné osvětlení, chodníky,
komunikace, inženýrské sítě a opět mateřská škola – její kompletní rekonstrukce a přístavba prvního patra. Vladimír znal obec
dokonale.
Avšak Vladimír nebyl jen člověk, který spolehlivě plnil své pracovní úkoly, avšak byl to i velký kamarád, na kterého se každý mohl plně spolehnout. Pomáhal při řešení problému nejen
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radou, ale i opravdovou pomocí. Vzpomínáme na něj jenom
v dobrém. Jak by bylo skvělé, pokud bychom si mohli znovu
posedět při dobrém vínečku, popovídat si o jeho koníčku, zahrádce, zatancovat si, jak to měl rád. Vladimíre, děkujeme.
Za ty, kteří Vladimíra znali, starostka obce Psáry
Jana Valášková

„Kuji za vás železo více, než si myslíte!“
Jednou z kandidátek do Senátu ČR za Berounsko, Hořovicko a Prahu-západ je Věra Kovářová. Co je v jejím programu?
V senátu chce prosazovat reformu financování samospráv tak, aby
byly odstraněny přetrvávající rozdíly. „Stát se například s obcemi
vůbec nedělí o výběr na silniční dani, přitom nechal plně na nich
správu místních komunikací. Jak mají starostové bez prostředků
dostát svým povinnostem, naplnit očekávání svých občanů?“ Ptá
se Kovářová, která dlouhodobě usiluje o spravedlivé peníze pro
města a obce. Jiným palčivým problémem, na který se Kovářová
zaměřuje, je nemožnost dosáhnout na evropské fondy. „Pro menší
města a obce jsou stávající pravidla ohromně administrativně náročná. Evropské prostředky zajištují na ministerstvech celá oddělení, ovšem v menších městech a obcích tuto náročnou agendu
mají zvládnout jen starosta a jeho pomocník. Nevyužití evropských
fondů vede přímo k zaostávání regionů a venkova. Přitom by mohly
sloužit na opravy silnic, financování čistíren odpadních vod nebo
jako spoluúčast k desítkám projektů,“ vysvětluje. Pokud bude Věra
Kovářová do senátu zvolena, ví jednoznačně, že bude usilovat
o odstranění diskriminace menších měst a obcí v příjmech ze státního rozpočtu a bránit přebujelé administrativě a byrokracii.

Pomoci lze více, než si myslíte
Jak jsme vás informovali v předchozím magazínu Pro
TOP 09, místní organizace TOP 09 a další aktivní občané naší obce zahájili činnost občanského sdružení
Pro lepší Psáry a Dolní Jirčany, jehož cílem je podporovat kulturní, sportovní, společenské a další prospěšné aktivity v naší obci.

Sdružení od svých členů, ale i sympatizantů vybralo přes 20 tisíc
korun, aby mohlo uspokojit jednu z naléhavých potřeb místního
fotbalového klubu. Další krokem sdružení bude snaha zajistit
finanční prostředky na zakoupení programu pro výuku na interaktivních tabulích v Základní škole Dolní Jirčany. Jak vidno,
sdružení neslibuje, ale skutečně působí ve prospěch obce.

V říjnu předají zástupci sdružení Pro lepší Psáry a Dolní Jirčany
sadu nových dresů mladým fotbalistům Sportovního klubu Rapid
Psáry. Dresy budou zakoupeny z prostředků vybraných od členů
sdružení, aktivních občanů Psár a Dolních Jirčan a sympatizantů
místní TOP 09. „Nejde o závratnou sumu, ale přesto jde o konkrétní peníze,“ vysvětluje kandidátka TOP 09 Jana Lindauerová.

Angažovat se může každý

První úspěch

Je úžasné, že za pár dní od založení sdružení se mezi občany
Psár a Dolních Jirčan našlo dost takových, kteří myšlenku sdružení přijali za svou, a podpořili ji dle svých finančních možností
peněžním darem. S chutí obyvatel Psár a Dolních Jirčan angažovat se to tedy není zdaleka tak zlé, jak by si mnozí mohli myslet.

Možná se ptáte, jak se do činnosti sdružení Pro lepší Psáry
a Dolní Jirčany zapojit. Tak tedy: angažovat se ve prospěch obce
prostřednictvím sdružení může kterýkoli obyvatel Psár a Dolních Jirčan. Způsobů, jak to udělat, má hned několik. Stejně
jako v případě sbírky na dresy pro mladé fotbalisty, může přispět
na konkrétní projekt sdružení finančním nebo hmotným darem.
Může se ale i sám stát aktivním členem sdružení, který se přímo
podílí na přípravě a organizace akcí ve prospěch obce. „Rádi
mezi sebou přivítáme každého, kdo má zájem něco smysluplného v naší obci dělat, o něco se zasloužit, něco zlepšit, jednoduše
být prospěšný,“ vysvětluje Lindauerová. „Proto neváhejte a kontaktujte nás na adrese: info@prolepsipsaryajircany.cz“

Na nákup nových dresů pro malé fotbalisty SK Rapid Psáry přispěli: Valáškovi, Irena Roubíčková, Novákovi, Lindauerovi,
Oravcovi, Jana Brýnová, Fryčovi, Petr Nosek, Pavel Kuka, Michal Kroupa, Petr Krčmář, Pavel Otruba, Jiří Hladík, Zdeněk Beneš,
Radovan Mužík, Jiří Římovský, Tomáš Šťastý, Alena Bartoňová, Miroslav Vítkovský, Konrádovi, Eva Podhajská, Manovi,
Vaverkovi, Šimkovi a Hudečkovi.

Pomůžeme naší obci?

Místní organizace TOP 09 s podporou Starostů a další aktivní občané zahájili činnost občanského sdružení
Pro lepší Psáry a Dolní Jirčany, jež chce podporovat kulturní, sportovní, společenské a další
prospěšné aktivity v obcích Psáry a Dolní Jirčany.

Cílem je:
pořádat a organizovat občanský, kulturní, sportovní a společenský
život v našich obcích a podílet se na jeho dalším rozvoji,
podpora vzdělávání dětí a volnočasových aktivit mládeže,
výkonná a prosperující obec, která rozšiřuje možnosti vyžití
všem jejím občanům.

Sdružení Pro lepší Psáry a Dolní Jirčany je otevřeno všem, kteří vyznávají demokratické principy, ctí
princip efektivního vynakládání soukromých zdrojů a chtějí podporovat děti, mládež a lepší život v obci.

Jak se angažovat?
Finanční částkou
Hmotným darem
Stát se členem a aktivně se podílet na jeho činnosti

Neptejte se, co může udělat obec pro vás, ptejte se,
co vy můžete udělat pro obec!

Více informací najdete na: www.prolepsipsaryajircany.cz

1. Jana Valášková, 63 let, starostka obce Psáry
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

2. Václav Novák, 43 let, jednatel obchodní společnosti

3. Petr Nosek, 40 let, jednatel firmy
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

4. Petr Krčmář, 39 let, jednatel firmy
Psáry
Člen TOP 09

5. Pavel Otruba, 54 let, živnostník
Psáry
Bez politické příslušnosti

6. Pavel Kuka, 42 let, OSVČ

7. Ing. Michal Kroupa, 32 let, ekonom
Psáry
Člen TOP 09

8. Jiří Hladík, 37 let, živnostník
Psáry
Člen TOP 09

9. Jana Lindauerová, 44 let, manažerka zahr. společnosti
Psáry
Bez politické příslušnosti

Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

11. Ing. Radovan Mužík, 42 let, podnikatel
Psáry
Člen TOP 09

12. Jiří Římovský, 53 let, OSVČ
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

13. RNDr. Alena Bartoňová, 46 let, jednatelka firmy
Psáry
Člen TOP 09

14. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., 55 let, přednosta II. interní kliniky
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

15. Miroslav Vítkovský, 60 let, technický pracovník
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

Zmocněnec volební strany:
Dana Piková, Sídl. Štědřík 153, Psáry – Dolní Jirčany, PSČ: 252 44
Náhradní zmocněnec:
Lucie Zemková, Šachetní 301, Příbram 5 – Zdaboř, PSČ: 261 01

něte č. 4

10. Tomáš Šťastný, 33 let, technik

řit, zaškrt

Psáry
Bez politické příslušnosti

nás podpo

Psáry
Člen TOP 09

Chcete-li

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
obce (města, městského obvodu, městské části) Psáry
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Volební obvod Psáry
Název politické strany: TOP 09
Typ politické strany: politická strana

