Vážení občané Psár a Dolních Jirčan,

Doufám, že se zamyslíte nad všemi
kandidáty do komunálních voleb
a rozhodnete se podle nejlepšího
svědomí a v plné odpovědnosti
k vaší obci. Věřím, že kandidátka TOP 09 je v tomto ohledu tou
správnou volbou.
Váš Karel Schwarzenberg.
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Milí sousedé,
komunální volby se nezadržitelně blíží. Již v půlce října rozhodnete, jakým směrem se budou naše obce ubírat do budoucna.
Jsem přesvědčen, že zvolíte cestu k prosperitě a odpovědnosti.
Ostatně tyto dvě hodnoty jsou přímo vepsány do názvu strany,
kterou zastupuji nejen já, ale i mnoho dalších, kteří již v minulosti dokázali, že to se službou veřejnosti v Psárech a Dolních
Jirčanech myslí seriózně a vážně. Na mysli mám třeba naší paní
starostku Janu Valáškovou a mnoho dalších.
Důvodů, proč jsme se rozhodli připravit tento magazín je hned
několik. Tím prvním je, že vás chceme informovat o tom, jaké
úkoly Psáry a Dolní Jirčany čekají po volbách, a také se i pochlubit tím, co se nám v minulosti již podařilo udělat, nebo na čem
pracujeme. Myslím si, že nepůjde o nezajímavé čtení, protože
věci se dějí každý den a změn k lepšímu je u nás, troufnu si říci,
více než se může na první všední pohled zdát.
Druhým důvodem, proč čtete tyto řádky, je skutečnost, že se
chceme účinně bránit proti nepravdivým nařčením, které nejen
o nás, ale vlastně o všech v našich obcích, šíří prostřednictvím
svého plátku místní buňka Občanské demokratické strany v čele
s panem Nezmarem, jeho chotí a jim podobných „vejlupků“, kteří
dodnes nepochopili, že permanentní hledání nepřítele skončilo
v roce 1989. A také, že Psáry a Dolní Jirčany jsou obcemi úspěšnými. Obcemi, které jsme vyvedli z obrovského zadlužení, a snažíme se o jejich další rozvoj.
V mnoha článcích tohoto časopisu proto najdete informace, které
„informace“ plátku bez cenzury uvádějí na pravou míru, odhalují
skutečný stav věcí, tedy nejsou jen účelovou propagandou, která
má za cíl zatemnit vám mysl a vmanipulovat vás k volbě lidí, kteří
nedokázali nikdy nic lepšího než očerňovat ostatní.
Toto vše neuvádím proto, že bych měl zlost kvůli zhoubné atmosféře, kterou svými útoky tito lidé v obci vyvolávají, ale obracím
se tedy s tím na vás, protože mám obavy, aby se právě tito lidé
po volbách nedostali k důležitým funkcím, které by se v jejich rukou velmi rychle proměnily z nástroje pro službu občanům v nástroj k terorizování nás všech, a to ještě na náš účet.
Vážení občané Psár a Dolních Jirčan, jak jsem psal na začátku, komunální volby tu budou co nevidět, proto prosím,
berte tento magazín jako jejich předzvěst, kterou se, my kandidáti TOP 09 S podporou Starostů, ucházíme o vaší přízeň.
Hezký zbytek léta!
Václav Novák
Člen zastupitelstva Psár a Dolních Jirčan

„Jsem přesvědčen, že zvolíte cestu k prosperitě a odpovědnosti. Ostatně tyto dvě hodnoty jsou přímo vepsány do názvu
strany, kterou zastupuji nejen já, ale i mnoho dalších, kteří již v minulosti dokázali, že to se službou veřejnosti v Psárech a Dolních Jirčanech myslí seriózně a vážně. Na mysli mám naší paní starostku Janu Valáškovou a mnoho dalších.“

fandím TOP 09 S podporou Starostů
Petra Cvrkalová
studentka
Dolní Jirčany

Petra Cvrkalová, studentka, Dolní Jirčany: Dobrý den, náležím k Dolním Jirčanům, bydlím v ulici U svatého Jána. Jsem studentka žurnalistiky na FSV UK. Strana TOP 09 je mi sympatická
zejména tím, že je jedinou alternativou k ODS, kterou ale podle
mého nemůže volit nikdo, kdo si byl nucen, tak jako já, vyřizovat
„slavnou“ Opencard. TOP 09 je mi sympatická i tím, že prosazuje
zavedení školného. Vždycky jsem byla pro školné, protože stejně
jako třeba v případě poplatků u lékaře, jen platba za něco dokáže
lidi přimět k tomu, aby si rozmysleli, zda to skutečně potřebují, ať
už je to studium nebo lékařská pomoc. Investice do vzdělání je
podle mne tou nejlepší investicí, která se určitě vrátí. S vývojem
v obci jsem spokojená. Skoro čtyři roky jsme usilovali o novou
cestu (vzhledem k tomu, že bydlím v novější části, za posledních
několik let tady vyrostlo hodně nových domů a naši jedinou příjezdovou cestu zničily kamiony), kterou už dva měsíce máme.
To byl asi největší problém. Jinak obrovské plus u mě získá ten,
kdo by udělal něco s dopravou. Chápu, že bydlíme mimo Prahu,
ale spojení o víkendu dvakrát za hodinu, navíc v tak hloupém
intervalu (vždy ve čtvrt a za pět celá) mi přijde nedostačující. Od
té doby, co bydlím v Jirčanech, jsem snad nikdy nikam nepřišla
včas. Taky mi vadí, že v noci se dá zpátky dostat jenom jednou
za hodinu. Nejhorší jsou sice cesty z Prahy v pátek odpoledne,
které někdy zaberou až tři hodiny, ale doufám, že to se zlepší
po otevření okruhu. Takže opravdu jediné, co bych momentálně
změnila, je jízdní řád, jinak jsem spokojená.
Jan Pilař
brašnář
Dolní Jirčany

Jan Pilař, brašnář, Dolní Jirčany: Přemýšlím o volbě TOP 09,
protože stoprocentně znám pana Petra Krčmáře, který za TOP
09 kandiduje. Mám za to, že se snaží být prospěšný obci. Podle
mého má velký podíl na modernizaci a rozšíření místní čistírny
odpadních vod. Navíc jsem klientem občanského sdružení Most
k domovu, které na základě smlouvy s obcí, provozuje pečovatelskou službu. To je pro mne jako pro invalidu obrovská pomoc a
nejsem si jistý, že takovou službu má každá obec. Tedy za to patří obci můj dík. Doufám ale, že do budoucna se také naši radní
zaměří na správu chodníků, tak abychom je mohli bez problémů
využívat i my vozíčkáři. Například se mi moc libí, jak byla zrekonstruována restaurace na hřišti, přesto by bylo skvělé, pokud by
tam byl i bezbariéroví přístup. Určitě vím, že nebudu volit ODS,
protože se mi zdá, že je to jedna velká slibotechna, také vím,
že po extempore paní Jacques a pana konjunkturálního Bursíka, nebudu volit Zelené. Politiku úplně nesleduji, tak doufám, že
když dám svůj hlas TOP 09, neudělám chybu.

Eva Podhajská
lékařka
Psáry

Eva Podhajská, lékařka, Psáry: V nadcházejících komunálních
volbách podpořím TOP 09, protože podle mého názoru je to
jedna z mála stran, která nežije minulostí, ale naopak se kouká
pěkně dopředu. Tedy činí takové kroky, které mají a i budou mít
dlouhodobý přinos pro nás pro všechny. Co se týká konkrétně
Psár a Dolních Jirčan, jsem ráda, že se už i u nás věci začaly měnit k lepšímu. Chválím současnou radnici, paní starostku
Janu Valáškovou i její kolegy, za to, že žijeme v obci bez dluhů,
že máme fungující a moderní mateřskou školku, že se lepší stav
chodníků, i když, pravda, u některých cest, je to stále bída. Každopádně jsem ale pro to, aby se v nastoleném trendu stávající
radnice pokračovalo, protože jedině tak se postupně mohou stát
Psáry a Dolní Jirčany dobrým místem nejen k bydlení, ale vůbec
celkově k životu. Nejde jen o skvělou polohu naší obce, její krásné okolí, ale i to, abychom disponovali kvalitními službami, zajímavými možnostmi, jednoduše dobrou občanskou vybaveností,
s kterou se setkávám v okolních lokalitách, například Dolních
Břežanech. Vytvořit zde pozitivní atmosféru pak už bude jenom
na nás. Hezký den.

Lubomír Oravec
podnikatel
Psáry

Lubomír Oravec, podnikatel, Psáry: Do Psár jsem se přistěhoval v roce 1997 po dostavění rodinného domu. Protože většinu
mého času mi zabírají pracovní aktivity mimo Psáry, přiznám se,
že jsem v minulosti dění v obci sledoval jen minimálně. Vnímal
jsem pouze negativní atmosféru okolo radnice způsobenou hlavně obrovským zadlužením obce. Dříve jsem vždy volil ODS, v
posledních letech ale čím dál více jen pro její program, nikoli pro
její představitele. To už naštěstí naplatí. Měl jsem možnost být
nablízku „politicko-obchodní“ činnosti politických stran a i proto
jsem se po pečlivé úvaze rozhodl ODS opustit a volit a podporovat TOP 09. Proč? Protože podle mého názoru zejména politici
TOP 09 a jejich program zajistí solidní budoucnost mým dětem.
Jelikož znám většinu lidí, kteří za TOP 09 kandidují v Psárech
a Dolních Jirčanech, věřím, že právě oni jsou pro naši obec tou
nejlepší volbou. Mnozí z nich se totiž velikou měrou zasloužili o
oddlužení obce a pracují na jejím usilovně rozvoji. Potřebujeme
nejen zkušené a pracovité zastupitele, ale také zastupitele, kteří
pro obec dokážou zajistit dostatek financí na zlepšení občanské
vybavenosti.
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Škola, úkol číslo 1
Ačkoli by se mohlo zdát, že je vše v nejlepším pořádku,
opak je pravdou. Naše obec se potýká s akutním nedostatkem míst pro děti a to jak v mateřské školce, tak
škole základní. Máme řešení, v jehož prosazení nám
ale prozatím stále brání nepochopení ze strany několika málo lidí. A mezitím - dětí v našich obcích přibývá.

tele dostatek volných míst a je velmi obtížné získat učitele, kteří
by z Prahy dojížděli do Psár. Podstatné pro mě jako ředitelku
školy není, kde bude škola stát, ale to, aby se skutečně dobudovala,“ dodává Trůblová.
Podle ní je nutné vzhledem k současnému demografickému vývoji v Dolních Jirčanech a Psárech počítat s dvěma třídami v 1.
- 5. ročníku, a s jednou až dvěma třídami v 6. - 9. ročníku.
Máte za to, že slova ředitelky Trůblové jsou holou utopií? Není
tomu tak. Plánem na zajištění dostatečného školních míst pro
děti ze Psár a Dolních Jirčan, ale i na rozšíření výuky o druhý
stupeň, disponuje obec Psáry a Dolní Jirčany již několik let. Je
postavený na rozšíření stávající základní školy o dvě třídy a výstavbu zbrusu nové školní budovy, která by výhradně sloužila
šesťákům až deváťákům.

Shrňme si fakta. Již v příštím školním roce hrozí našim budoucím
prvňáčkům, že se pro ně na naší základní škole nenajde místo.
Nebudou mít, kde sedět, kde se učit. Nevymýšlíme si, již tento
rok musela jedna třída prvňáčků umístěna do prostor mateřské
školky.
Situace v mateřské školce přitom není o mnoho lepší. Přesto,
že její kapacita byla po její přestavbě zdvojnásobena na více
než 110 dětí, letos bylo opět nutné provizorně umístit 25 dětí do
prostor Domova Laguna, které má obec pronajatý.
Z uvedených čísel vyplývá jediné, nutnost zajistit, aby se děti
z Dolních Jirčan a Psár měly kde vzdělávat. Znamená to rozšířit stávající základní školu. Ale je tu ještě jeden problém.

Rodičovská realita

„Rodiče v Dolních Jirčanech a Psárech v současnosti zapisují
děti do 1. ročníku s vědomím, že budou muset měnit školu po 5.
ročníku. Někteří proto rovnou zapisují své dítě v základní škole,
která je poblíž jejich zaměstnání zejména v Praze, popřípadě
cestou do zaměstnání. Jiní rodiče zase chtějí předejít případným
problémům s umístěním dítěte po 5. ročníku a proto již rovnou
vyhledávají nabídky pražských základních škol s rozšířenou výukou cizím jazykům, kam se do 3. ročníku bez problému dostávají.
Z reakcí dětí ale víme, že je to často jen zájem rodičů, protože
děti si zvykly na své kamarády, a to, když ze školy předčasně
odcházejí, narušuje jejich vzájemné vazby, nemluvě o potřebě
zajistit dopravu do školy nebo o časové náročnosti dojíždění,“
vysvětluje ředitelka naší školy Milena Trůblová.
Podle ní je nutné toto změnit, zasazuje se tedy o to, aby, když
už se bude investovat do rozšíření stávající základní školy kvůli
její nedostatečné kapacitě, se rovnou investovalo do vybudování
další školní budovy, která by dětem v Psárech a Dolních Jirčanech umožnila vzdělávání se v místě jejich bydliště až do třídy
deváté. Rozšíření výuky by ulevilo jak dětem, tak jejich rodičům.
„Škola s 1. - 9. ročníkem by umožnila pokračovat v domovské
obci všem, kteří nepokračují ve studiu na osmiletém, případně
šestiletém gymnáziu. Nepochybně by to přispělo k upevňování
vazeb na prostředí, ve kterém děti vyrůstají, k určitému zdravému patriotismu a k většímu zájmu dětí a mládeže o věci veřejné
v obci. Součástí školy by měly být odborné učebny, tělocvična a
hřiště. Podmínkou pro kvalitní personální zajištění školy jsou i
byty pro učitele. Důvodem je, že na pražských školách je pro uči-

Zničená soutěž

V roce 2007 radnice vypsala podle regulí České komory architektů veřejnou soutěž na architektonický návrh nové budovy
základní školy, jehož součástí bylo i rozšíření stávající základní školy. Do soutěže se přihlásilo pět architektonických ateliérů,
předsedou poroty byl známý architekt Zdeněk Lukeš, výsledkem
pak byl vítězný návrh, který novou budovy školy umístil na pozemky ve vlastnictví obce u kostela na návsi, „za Jednotou“.
„Návrh umožňoval etapizaci výstavby budovy druhého stupně
s tělocvičnou a jídelnou a dalo by se tedy stavět postupně. První stupeň by zůstal na stejném místě,“ říká místostarostka obce
Psáry a Dolní Jirčany Lucie Kubalošová.
Problém však nastal, když se po zveřejnění této architektonické studie, objevila petice podepsána sedmi desítkami lidí, kteří
v petici uvedli, že se stavbou školy na obcí vytipovaném nesouhlasí. Důvod? Jedním z nich je, že stavba by „zcela zásadním a
negativním způsobem změnili charakter přirozeného středu obce
a zhoršili kvalitu života obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí“.
Myslím, že došlo k nepochopení celého záměru, který obec ve
spolupráci s vítězným týmem architektů veřejně prezentovala.
Bez zajímavosti není ani to, že na petici jsou podepsaní lidé,
kteří v blízkosti vytipovaného pozemku ani nebydlí.

„Rodiče v Dolních Jirčanech a Psárech v současnosti zapisují děti do 1. ročníku s vědomím, že budou muset měnit školu po
5. ročníku. Někteří proto rovnou zapisují své dítě v základní škole, která je poblíž jejich zaměstnání zejména v Praze,
popřípadě cestou do zaměstnání,“ říká ředitelka mateřské i základní školy Psáry a Dolní Jirčany Milena Trublová.
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„Peticí se bohužel celá věc zkomplikovala. Pokračovat v přípravě stavby přes nesouhlas obyvatel z okolí určitě není vhodné. Podobnou situaci jsme měli i při přestavbě mateřské školy.
Zde také sousedé původně nesouhlasili. Projekt jsme detailně prezentovali a v průběhu výstavby konzultovali. Nakonec
školka sousedům vůbec nevadí. Příprava takovýchto projektů
je vždy výsledkem jednání a kompromisů,“ říká Kubalošová.

Nevhodná řešení

Výsledkem petice tedy bylo hledání alternativního řešení pro
umístění školy, nového pozemku. Některé návrhy na pozemky,
které byly pro stavbu nové školní budovy vytipované, měly určité
nedostatky. Mezi ty, které by připadaly v úvahu, patří dva. Prostor
bývalého JZD není v současné době reálný, protože pozemky
nejsou ve vlastnictví obce. Druhý návrh umístit celou novou školu u plánovaného kruhového objezdu před obcí, je sice vhodný,
znamená však značně vyšší finanční náklady - řádově ve výši
250-300mil Kč. Znamenalo by to nejen vykoupit předmětné pozemky (obec má předkupní právo), ale i kompletně vybudovat
inženýrské sítě a celý nový architektonický návrh.
„Za sebe mohu říci, že připravenější je původní návrh, tedy
umístit novou školní budovu na náves. Ostatně, proč by nemohlo platit to, co vždy - kostel, škola, fara, vždy byly na návsi..
Na druhou stranu mít finanční možnosti a postavit celou novou
školu na jednom místě by určitě stálo za to.“ říká Kubalošová.

Snaha o nápravu

Z pohledu nezávislého pozorovatele jsou důvody lidí, kteří brání
dětem v Psárech a Dolních Jirčanech v pohodlném vzdělávání se, racionálním rozmyslem těžko uchopitelné. Koně a třešeň.
Nicméně i tyto důvody dokáží v současném byrokratickém stavebním řízení zničit lecjakou dobrou myšlenku. Přesto, i když
úřední mlýny melou pomalu, přece jen melou. Podle aktuálních
informací by nadřízené orgány měly již velmi brzy potvrdit oprávněnost žádosti obce v případě rozšíření stávající základní školy,
takže už příští rok na jaře by se mohlo začít s jejím rozšířením.
Doufejme, že i výstavba nové školní budovy pro druhý stupeň
bude následovat co nejdříve, alespoň tak, jak o to usiluje současné vedení radnice.

Nepřejícnost, kam se podíváš

Hořkou příchuť nemá ale jen vývoj kolem stavby nové školní
budovy, podobně hloupě vyznívají i tahanice o rozšíření stávající základní školy. Zatímco v případě nové školy se vede boj „o
koně“, v jejím případě se vede boj „o třešeň“. Majitel sousedního
pozemku, na němž se bude stávající škola rozšiřovat, se totiž u
příslušných úřadu ohradil, že rozšířením školy dojde k ujmě jeho
třešeň, což on nedopustí. Výhrady má i k návrhu rozšíření. Obec
přitom obviňuje z arogance.
„Není pravdou, co tvrdí jeden z vlastníků sousedního pozemku
pan Pavelka, totiž že se obec nesnažila o dohodu. K námitkám
a požadavkům sousedů se obec snaží být maximálně vstřícná,“
říká Kubalošová.
Svá slova dokládá konkrétním příkladem. Při projektování obec
vždy vychází z oficiálních mapových podkladů, které má k dispozici prostřednictvím Katastrálního úřadu. Zde byla v jednom
případě v 60tých letech mylně smazána hranice pozemků. Po
námitce sousedů to obec sama nechala prověřit a opravit ve prospěch stávajících vlastníků.
„Na druhé straně nevím, jak má ale obec postupovat v případě,
když má někdo vědomě zahrazen obecní pozemek,“ dodává Kubalošová.
Co se týká projektu samotného, podle ní byl původní návrh navíc
i upraven v souladu s požadavky sousedů. Jednalo se o úpravu
oplocení, zachování stávající vzrostlé třešně a větší odstupovou
vzdálenost od sousedního pozemku.
„Snažili jsme se a snažíme se dělat ústupky všude tam, kde to
jde, hledáme kompromisní řešení. Proto pevně věřím, že se nám
stavební povolení podaří v brzké době zajistit a přístavbu realizovat,“ říká Kubalošová.

„Z pohledu nezávislého pozorovatele jsou důvody lidí, kteří brání dětem v  Psárech a Dolních Jirčanech v pohodlném
vzdělávání se, racionálním rozmyslem těžko uchopitelné. Koně a třešeň. Nicméně i tyto důvody dokáží v současném byrokratickém stavebním řízení zničit lecjakou dobrou myšlenku.“
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Rozhovor

Osobní zkušenost
je nad mínění třetích osob
V plátku místní buňky Občanské demokratické strany vyšel článek, který hrubě zaútočil na současnou
ředitelku mateřské a základní školy v naší obci, paní
Milenu Trublovou. Máme za to, že není fér, aby mohl
kdokoli veřejně útočit na kohokoli, aniž by se dotyčný
mohl jakkoli bránit. Oslovili jsme proto paní ředitelku
Trublovou a zeptali jsme jí, co si o informacích v plátku rodiny Nezmarových myslí ona sama.
Čím si vysvětlujete, že proti Vám Zpravodaj ODS tolik útočí?
Článek Štěpánky Nezmarové, zastupitelky, členky školské, kulturní a sociální komise, předsedkyně místního sdružení ODS,
má podle mého názoru jeden cíl, a to v období před komunálními
volbami ublížit těm, kteří v Zastupitelstvu obce Psáry podporují
naši školu, kteří si přejí její rozvoj a kteří také nám, pracovníkům
školy, přejí úspěchy v práci s dětmi. Proto je článek nabitý negativními informacemi, je přehlídkou toho nejhoršího, co se autorce
podařilo posbírat, vymyslet, domyslet nebo překroutit za pět let
mého působení ve funkci ředitelky školy. Důsledkem takového
„sebraného spisu“ může být to, že rodič, který paní Nezmarové
uvěří, bude těžko své dítě svěřovat do péče tak strašlivé instituce, jak je naše škola v článku vylíčena. Nebo je škola v pořádku,
děti ji rády navštěvují, mají bohatý mimoškolní program, jezdí na
školy v přírodě, na plavání, konečně mají vlastní školní jídelnu,
krásnou mateřskou školu, velmi dobrý pedagogický sbor, úspěchy v soutěžích i při přijímání na osmiletá gymnázia a jenom ta
ředitelka překáží? Pokud toto platí, a to mohou rodiče, kteří mají
u nás děti v mateřské i základní škole posoudit, potom to bude
při vší skromnosti i zásluha této paní ředitelky. Přestože je paní
Nezmarová členkou školské, kulturní a sociální komise, v posledních více než dvou letech se ve škole ani nezastavila, natož
aby se mnou o věcech, které ji tolik „trápí“, promluvila. Z tohoto
pohledu je pro mě její článek překvapením.
Zvažujete nějaké právní kroky proti informacím, které jsou v něm
uvedeny?
Ano, zvažuji, podrobnosti si samozřejmě nechávám pro sebe. I
z těchto důvodů nebudu teď vyvracet jednotlivé „informace“, ze
kterých je článek poskládán.
Jaká byla situace ve škole, když jste do ní nastoupila, jak byste
situaci ve škole hodnotila nyní?
Když jsem byla na základě konkurzního řízení jmenována v r.
2005 ředitelkou školy, pracovalo na základní škole sedm učitelek, z toho šest bez odpovídající pedagogické kvalifikace. Občas

při vyučování zaskakovaly maminky dětí, rodinní příslušníci byli
vedeni jako zaměstnanci školy, prostě pohoda, i když škole kvůli
nedostatku dětí hrozil zánik. Asi v takovém stavu přišlo někomu
divné, že se muselo výrazně přidat, začít s novými věcmi, zkvalitnit výuku a také ji doplnit o řadu aktivit, které chyběly - připomenu
jen zavedení výuky anglického jazyka povinně již od 1. třídy a
nepovinně v posledním ročníku mateřské školy.
Na každém pracovišti někdy dochází ke sporům, ale řekněte, je
možné, že by jimi na Vaší škole trpěly děti?
Možná by bylo dobré zeptat se dětí, jak se v naší škole cítí. Snažíme se vytvářet jim klidné, bezpečné a přátelské prostředí a
ráda konstatuji, že ve školním roce, který právě uplynul, se vytvořil na mateřské škole i v základní škole již téměř stoprocentně
tým učitelek nejen kvalitních po odborné stránce, ale i po stránce
lidské. Starší kolegyně přinášejí obrovskou zkušenost a pohodu,
mladší je doplňují výbornými nápady a chutí dělat něco nového
- například práce s interaktivními tabulemi, které budeme mít od
1. září již čtyři, přináší dětem tvořivý, zajímavý a přitom velice
úspěšný způsob výuky.
Poslední otázka - co byste vzkázala rodičům, kteří si článek
Zpravodaje ODS přečetli? Co byste jim ráda sdělila, osvětlila,
uvedla na pravou míru?
Myslím si, že rodiče vědí díky svým vlastním zkušenostem i prostřednictvím svých dětí o naší škole dost, aby si mohli udělat
jiný obrázek o naší škole i o mně osobně, než jaký vyčarovala
paní Nezmarová. Navštivte školu i mimo třídní schůzky nebo dny
otevřených dveří. Zatelefonujte předem, abychom o Vás věděli,
a jděte se podívat, jak se Vaše dítě projevuje v kolektivu dětí,
jakou mají paní učitelku, jak vypadá život v naší škole. Osobní
zkušenost je nad mínění třetích osob.
Jak už jsem uvedla, nebudu se na tomto místě vyjadřovat k jednotlivým napadením, která článek paní Nezmarové obsahuje.
Jenom bych doplnila krédo, které považuji za správné. Škola
není pro pohodlí učitelů, ale pro vzdělávání dětí. Ne náhodou se
školní vzdělávací program naší základní školy jmenuje „Cestou
poznání“. My učitelé - já také učím v naší základní škole - jsme tu
proto, abychom dětem tuto cestu zprostředkovali, usnadnili, abychom je motivovali k celoživotnímu učení, a ne proto, abychom
si hlídali minuty pracovní doby.
Přeji všem dětem, jejich rodičům, dalším občanům Psár a Dolních Jirčan i svým spolupracovníkům abychom se víc poslouchali
a kultivovali lidské vztahy. Nenávistné kampaně k tomu rozhodně
nepomohou.

„Myslím si, že rodiče vědí díky svým vlastním zkušenostem i prostřednictvím svých dětí o naší škole dost, aby si mohli
udělat jiný obrázek o naší škole i o mně osobně, než jaký vyčarovala paní Nezmarová. Navštivte školu i mimo třídní schůzky nebo dny otevřených dveří. Zatelefonujte předem, abychom o Vás věděli, a jděte se podívat, jak se Vaše dítě projevuje
v kolektivu dětí, jakou mají paní učitelku, jak vypadá život v naší škole. Osobní zkušenost je nad mínění třetích osob.“
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Téma

Služby
jsou stálou příležitostí
Ačkoli jsou internetové stránky naší obce hojně využívané, ne každý ví, že obsahují jasně a podrobně popsanou strategii rozvoje Psár a Dolních Jirčan. I když
se mnohé její body daří naplňovat, stále zůstávají bolavá místa, která se mění k lepšímu jen zvolna. A to se
týká především privátních služeb. Následující text je
určen všem šikovným a podnikavým lidem.
Součástí strategie je i realizovaný průzkum mezi obyvatelia Psár
a Dolních Jirčan. Zatímco oslovení respondenti v mnoha oblastech vyjádřili spokojenost, z průzkumu stále vyplývá, že obec
Psáry a Dolní Jirčany pokulhává v oblasti obchodů a privátních
služeb.
Pro většinu respondentů (62,4 %) je problematika řešení obchodů a služeb nejvýše (23,9 %) nebo vysoce naléhává (38,5 %).
Jen pro malou část respondentů (11,9%) má řešení problematiky
obchodů a služeb nízkou (7,3%) nebo nejnižší (4,6%) naléhavost. Za středně naléhávé považuje řešení problematiky obchodů a služeb pouze 24,8% dotázaných.

Co z toho vyplývá?

Že více než polovina našich občanů by ráda viděla Psáry a Dolní
Jirčany jako obec, která nabízí více příležitostí k nákupům, stravování, k zajištění základních služeb jako jsou třeba kadeřnictví,
různé opravny, hlídání dětí, atd. Jednoduše, nejde jenom o absenci bankomatu v naší obci.
Jenomže z průzkumu vyplývá i další zajímavá věc. Totiž to, že
pro větší část lidí z Psár a Dolních Jirčan jednoduše není místní
nabídka příležitostí pro podnikání příliš významná.
Nejnižší (6,4%) nebo nízkou (26,6%) naléhavost jí přikládá celkem 33 % respondentů. Vyjádření vysoké (8,3%) a nejvyšší
(15,6%) naléhavosti bylo pak zaznamenáno u menší části respondentů (23,9%). Střední naléhavost vyjádřilo zhruba 25 %
dotázaných.

Co s tím?

Jak je vidět, realita je rozporuplná jako život sám. Přesto od realizace průzkumu uplynuly již dva roky. Psáry a Dolní Jirčany se
stále rozrůstají, přibývá jejich nových obyvatel a ne všichni dojíždějí do hlavního města za prací, takže v našich obcích jenom
přespávají...
Jednoduše řečeno, nikdy nebude existovat průzkum, který dá
zaručenou odpověď na to, že právě teď je vhodná doba rozjet
novou živnost, nový obchod nebo novou službu, ale proč by
zrovna Psáry a Dolní Jirčany neměly být obcemi, v nichž prosperuje drobné soukromé podníkání ke spokojenosti všech jejich
obyvatel?

Aktuality z obce

Dokončení kruhového
objezdu se blíží
V nedávné době byla zprovozněna část přeložky komunikace
II/105 – silnice z Jesenice do Dolních Jirčan. Jak je zřejmé
ze současného řešení, jedná se zejména v místě napojení u
Jesenice o provizorní řešení. Dobrá zpráva ale je, že v průběhu krátké doby bude dokončen kruhový objezd, který bude
v místě stávající „staré benešovské“ připojovat „naší“ silnici.
Stará benešovská povede po původní cestě, pouze bude před
Jesenicí přemosťovat Silniční okruh kolem Prahy. Kruhové
objezdy z obou stran mostu budou sloužit také jako sjezdy a
nájezdy na pražský okruh. Na druhém konci bude provedena
přeložka stávající silnice II/105, přičemž bude zrušeno“esíčko“ před Dolními Jirčany. Realizace této části závisí na vydání
stavebního povolení. V současné době probíhá majetkoprávní řízení, které je nutné pro vydání stavebního povolení.

Pozor na dopravní omezení

S ohledem na probíhající výstavbu inženýrských sítí a poté
i přípojek inženýrských sítí si vás dovolujeme upozornit na
dopravní omezení z toho vyplývající. Dopravní omezení se
budou týkat zejména ulice Akátové, dále pak ulic U Nádržky a Nad Nádržkou (do 5. 9.), kvůli výstavbě přípojek ulice
Na Stráni (do 20. 9.) Finální povrchy se budou realizovat po
dokončení přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Pro příjezd k
rekreačním objektům u Kukaláku prosím používejte cestu od
Horních Jirčan - Houbová a Hlavní. Provizorní komunikace
mezi ulicí Javorovou a K Junčáku bude sloužit pouze pro staveništní dopravu.
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Komentář

Udavači mezi námi
Konkurence je veskrze dobrá věc. Jako všechno by
měla mít ale i ona svá pravidla. A týká se to i politické
konkurence. Bohužel v posledních letech je řízení Psár
a Dolních Jirčan otravováno a stěžováno neustálými
udáními ze strany některých opozičních subjektů vůči
radnici - ODS Štěpány Nezmarové a Obcí pro změnu
Milana Váchy, někdejšího člena ODS. Když nepíše
udání či nepodává trestní oznámení paní Nezmarová,
píše ho pan Vácha. A radnici pak nezbývá nic jiného,
než na úkor své běžné práce, jejich udání řešit.
Tímto úvodem navazuji na nedávné zasedání zastupitelstva, kde
bylo, jako jeden z bodů, projednáváno trestní oznámení podané na vedení obce ve věci přestavby Mateřské školy. Jak jistě víte, obec investovala do rekonstrukce a nástavby Mateřské
školy necelých 25 milionů korun s daní. Z této částky byla téměř
polovina (10 milionů korun) přímá dotace z Ministerstva financí. Tuto dotaci nevyjednal ani pan Vácha, ani paní Nezmarová.
Přesto téměř ihned po dokončení a slavnostním otevření školky
bylo v říjnu 2008 podáno anonymní trestní oznámení na vedení
obce, že byla zpronevěřena více než polovina celkové částky za
rekonstrukci a nástavbu. Mnozí z nás pak byli pozváni k podání vysvětlení na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že Obec nebyla
oznamovatelem, nebyli jsme ani o průběhu a výsledku šetření
informováni.

Nezmar Vácha

Na jaře 2009 předstoupil pan Vácha před zastupitele s posudkem, který byl dle jeho vyjádření součástí trestního oznámení.
Tento dokument nebyl žádnému jinému zastupiteli znám, ba
jsme ani nevěděli o jeho existenci. A to včetně osob, které předtím podávaly vysvětlení Policii ČR. Tento dokument nikdy nebyl

obci předložen k vyjádření. O jeho existenci jsme se dozvěděli až
na zmíněném zasedání zastupitelstva. Proto jsme na posledním
zasedání zastupitelstva vyzvali pana Váchu, aby zodpověděl
tyto otázky: Jak se dozvěděl o probíhajícím trestním oznámení?
Jak se dostal ke znaleckému posudku, který byl součástí trestního oznámení? Proč nám o něm neřekl nebo alespoň o něm
neinformoval předsedu finančního výboru pana Odstrčila? No,
neodpověděl.
Místo toho jsme se mohli nedlouho po tomto obvinění v periodiku
Zpravodaj bez cenzury zastupitelky Štěpány Nezmarové dozvědět o kriminalizaci celé kauzy. Samozřejmě s tendenčním, lživým
vyzněním celého článku. Budiž, každý dělá, co umí.
Přesto jsme ale jako obec mezitím nechali vypracovat posudku
celé věci nezávislým soudním znalcem. Posudek byl zpracován
dvěma metodami – podle ceníku ÚRS a podle vyhlášky 3/2008 o
oceňování majetku, kde jsou uvedeny podklady, z kterých znalec
při zpracování posudku vycházel.
Na základě těchto skutečností jsme požádali Okresní státní zastupitelství, aby nám sdělilo výsledek šetření. To uvedlo, že jsme
postupovali nejen v souladu se zákonem, ale i s příkladnou péčí
dobrého hospodáře. Výsledek šetření je k dispozici na obecních
stránkách Psár a Dolních Jirčan.

Kanály paní Nezmarové

Další kauzou, při které nás někteří zastupitelé upozorňovali na
možné trestní oznámení a soudní spory bylo výběrové řízení
na dodavatele stavby – ČOV II. etapa výstavby, IS vodovod a
kanalizace. A to i přesto, že i toto výběrové řízení bylo již na
základě anonymního podání tentokrát pro změnu u antimonopolního úřadu (ÚOHS) šetřeno. A znovu i tento úřad uvedl, že jsme
postupovali nejen v souladu se zákonem, ale i s příkladnou péčí
dobrého hospodáře. Výsledek šetření je k dispozici na obecních
stránkách Psár a Dolních Jirčan.
Ironicky tvrdíme, že jsme rádi, že zastupitelka Nezmarová i pan
Vácha má zájem o fungování místní samosprávy. Ironicky proto,
že na radnici přišlo další udání. Tentokrát po aktivní konzultaci
paní Nezmarové za podpory pana Váchy s Ministerstvem vnitra
České republiky, na základě které byla provedena kontrola výkonu činnosti samosprávy v Psárech a Dolních Jirčanech. Samozřejmě, že i v tomto případě kontrola uvedla, že jsme postupovali
nejen v souladu se zákonem, ale i s příkladnou péčí dobrého
hospodáře. Výsledek šetření opět je k dispozici na obecních
stránkách Psár a Dolních Jirčan.

Ztráta času

Bohužel musíme konstatovat, že aktivní činnost zastupitelů Štěpány Nezmarové a Milana Váchy je soustředěna nikoliv ve prospěch obce a jejích občanů, ale působí právě naopak. Odvádí
nejen nás, ale i další lidi na obci od důležité práce, zdržuje procesy, které vedou k lepší službě občanům Psár a Dolních Jirčan,
zaměstnává státní úřady nesmyslnými udáními a hlavně ve finále nikdy nic neodhalí, nepřinese, nezlepší, na nic neupozorní.
Prostě je marná!
Naivně, ale přesto stále doufáme, že periodikum zastupitelky Nezmarové nebo internetové stránky pana Váchy například přetisknou výsledek nejen šetření ÚOHS, ale i Státního zastupitelství.
Je nám líto, že vás musíme s podobnými věcmi otravovat, nicméně je třeba je uvést pro vysvětlení mnohých otázek, které tendenční kroky paní Nezmarové a pana Váchy těsně před volbami
vyvolávají. Co je ale nejhorší je, že v poslední době musíme odpovídat na dotazy orgánů státní správy (policie, soudů i jiných)
místo toho, abychom svůj čas efektivně mohli věnovat obci.
Za obec Psáry Václav Novák radní, TOP 09
Lucie Kubalošová, místostarostka, Obec pro občany
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fandím TOP 09 S podporou Starostů
Boris Lindauer
právník
Psáry

Boris Lindauer, právník, Psáry: Jsem si jistý, že v nadcházejících komunálních volbách nebudu volit ODS, protože jsem
zklamán z působení její místní organizace. Místo toho, aby občany našich obcí spojovala, rozděluje je. To není dobrá atmosféra
pro nikoho, rozhodně ne pro práci pro obec. Dosavadní vývoj v
Psárech a Dolních Jirčanech hodnotím v rámci daných možností
pozitivně. Samozřejmě, že se dá vždy udělat více, ale každý by
si měl uvědomit, kde byly Psáry a Dolní Jirčany před osmi lety.
Byly druhou nejzadluženější obcí v republice, hrozil nám konkurz. Stávající radnici se ale podařilo vyvést obci z dluhů a to
je úspěch, mohla to také vzdát a neudělat nic. To všechno jsou
známé skutečnosti těm, kteří je chtějí znát. V nadcházejících
volbách proto budu vybírat z místní kandidátky TOP 09 S podporou Starostu nebo sdružení Obec pro Občany. Každopádně
ale jednoznačně podpořím ty, kteří pro obec již něco pozitivního
prokazatelně udělali. Nepodpořím ty, kteří pouze slibují, a skutek
„jaksi utek“

Vladimír Pop
podnikatel
Psáry

Vladimír Pop, podnikatel, Psáry: Jsem pravicově smýšlející
volič a vždy jsem volil ODS, ale kauzy i konkrétní lidé, kteří si
z politiky udělali ostudně prosperující byznys, mně tuto stranu
zdiskreditovali. I psárská ODS vystupuje ve svých novinách velmi konfrontačně, zdají se mi plné zloby a bohužel i neověřených
pomluv bez slova uznání současné radnici za to, co pro obec
udělala. Proto v těchto volbách nechci volit ODS. Totiž podle
mého názoru posledních osm let správy naší obce zní ve srovnání s úděsnými kostlivci, kteří zbyli po bývalém starostovi Zelovi,
kterého jsme i my z neznalosti volili, jako rajská hudba. Oceňuji
zejména absolutní informovanost na obecním internetu, v Psárském zpravodaji, možnost přístupu k zápisům z jednání zastupitelstva i viditelné výsledky radnice jako je dostavba kanalizace,
školky, dětských hřišť, výstavba vodárny, sběrného dvoru nebo
stále svítící lampy. Jsem rád, že nám radnice svým informováním
o těchto věcech umožňuje být takříkajíc přitom. V nadcházejících
volbách proto budu volit pouze ty lidi, které znám, o kterých vím,
že pro obec již něco vykonali, nebo do budoucna vykonají. Tedy,
i když prozatím ještě neznám všechny kandidátky v Psárech
a Dolních Jirčanech, zcela jistě budu zvažovat kandidáty TOP
09, stejně jako třeba pana Petra Odstrčila ze sdružení Obec pro
občany, který pro obec vykonal bez nároku na odměnu víc než
kdokoli jiný či pana Martina Kresťanpola ze sdružení Občanů, dle
mého mínění inteligentního a poctivého muže.

Martina Konrádová
podnikatelka
Psáry

Martina Konrádová, podnikatelka, Psáry: Do Psár jsme se
přistěhovali před 6ti lety, tudíž mohu porovnávat vývoj čistě za
tuto dobu. Troufám si říci, že by se mělo více hledět na samotné
potřeby lidí, kteří si vybrali tuto lokalitu k trvalému bydlení, takže zde platí daně do obecní pokladny. Těch věcí, co by se dalo
zlepšit, je celá řada, ale vyjmenovávat je – uznejte sami – by bylo
stejně zbytečné. Jelikož volby do poslanecké sněmovny jasně
ukázaly, jakým směrem chce jít většina lidí v této zemi, tak ani
já ve volbách komunálních nebudu výjimkou a rozhodnu se pro
stranu, která jde sice do voleb poprvé, nicméně má za sebou
silného politického partnera. Nebudu tedy volit žádnou stávající
stranu či uskupení, ale dám hlas TOP 09 S podporou Starostu, o
jejíchž kandidátech si myslím, že dokážou svými manažerskými
schopnostmi vhodně lobovat pro Psáry a Dolní Jirčany. O některých lidech ze současného „vedení“ si to nemyslím. Je potřeba
někoho, kdo bude schopen maximálně využít možností, které
nabízí fondy Evropské unie či samotná ministerstva tak, aby rozvoj Psár a Dolních Jirčan šel v budoucnu pořád směrem nahoru
a ne aby stagnoval.

Petr Skřivan
IT technik
Psáry

Petr Skřivan, IT technik, Psáry: Budu volit TOP 09, protože
strany jako ODS nebo ČSSD už měly několik šancí změnit poměry v naší zemi. Nikdy to však neudělaly, dokázaly nás jen zadlužit a všem občanům dát jasně najevo, že pro ně jsou obtížnou
spodinou, jejíž skutečné potřeby jim nestojí za pozornost. Jak
jinak si mám například vysvětlit rozpor mezi neustálým zvyšováním příjmů poslanců a neustálými proklamacemi těch samých
poslanců o snižování jejich příjmů. Lžou, smějí se nám do obličeje a nikdo a nic je nepřinutí k sebemenšímu studu. Navíc strany
jako ODS a ČSSD stanovily v naší zemi normu, podle které ten,
kdo má peníze, může vše, dokonce i zabít. Manipulace, úplatky,
korupce a prospěch běžných lidí až na posledním místě. Vím, že
nikdy nic není růžové, ale upřímně závidím lidem z doby první
republiky, protože ti měli šanci žít v zemi, kterou řídili PÁNI POSLANCI, z nichž mnozí ve svém volném čase pracovali pro blaho
naší země a to bez nároku na plat. Jednoduše, pokud při volbách
rozdělíme síly trochu jinak, než jak bylo doteď zvykem, donutíme
takzvaně velké strany k tomu, že si nebudou moci dělat, co se
jim zlíbí. Já vsázím na TOP 09 S podporou Starostů, protože už
nechci žít v zemi, v níž, když ve svém domově načapám zloděje
a dám mu za vyučenou, dostanu nakonec vyšší trest než samotný zloděj. Jednoduše nechci tolerovat stát, v němž má víc práv
lump než jeho oběť.
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Rozhovor

Kocourkov je jinde
Jana Valášková, starostka obce Psáry a Dolní Jirčany,
odmítá, že by na psárské radnici vládl carský režim či
korupční praktiky, jak to tvrdí noviny ODS. Naopak vůbec poprvé se otevřeně vyjadřuje k lžím a pomluvám,
které se prostřednictvím těchto novin šíří obcí. „Toto
není solidní předvolební boj, to jsou nezdravé ambice
několika jedinců, kteří otravují vzduch a ničí atmosféru v celé obci,“ například říká Valášková.
Paní starostko, místní buňka ODS tiskne plátek, který vás, ale i
některé vaše kolegy obviňuje z korupce a nekompetentnosti. Co
si o těchto útocích myslíte?
S tímhle stylem komunikace a práce s fakty normální člověk nemůže souhlasit. Uráží mne to. Od autorů zpravodaje požadujeme
omluvu a prostor, abychom se mohli vyjádřit k jejich lžím a pře

krouceným faktům. Přece nelze obviňovat slušné a poctivé lidi
z toho, že kradou a rozkrádají jenom proto, že si autoři zpravodaje myslí, že takto vyhrají komunální volby. Mám averzi ke všemu
zištnému lhaní tohoto druhu. Pracuji poctivě, stejně tak moji kolegové, kdokoli ať si prověří moje majetkové poměry a uvidí, že vše
ve zpravodaji ODS jsou jen bohapusté lži a nepodložené útoky.
Myslíte si, že se svým požadavkem na omluvu uspějete?
Pochybuji, protože cíl komunikace paní Nezmarové a jejího
okolí je zřejmý. Aby získali funkce, udělají vše proto, aby ošálili voliče. Tedy budou lhát, až do voleb. A pak je tu další věc,
kterou v jejich počínání a lidí kolem nich spatřuji. Podle mého
názoru jsou tito lidé tak trochu patologickými osobami, které nedokáží žít v normální společnosti. Jejich svět je složen
z intrik a podpásových útoků, přičemž tento svůj styl vnucují i ostatním. Jednoduše nejsou schopní férové hry, otevřeného jednání. Pochybuji, že nám dají ve svém plátku prostor.

„Krok po kroku se nám nakonec podařilo zbavit té největší zátěže. S uspokojením mohu nyní konstatovat, že v tuto chvíli
obec Psáry a Dolní Jirčany nedluží nikomu nic, pokud tedy nepočítám zhruba devíti milionový úvěr, který se použil na výstavbu mateřské školy, který ale v pohodě splácíme,“ říká starostka Jana Valášková.
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Obec bez dluhů
Nechme lidi z ODS stranou. Hlavní problém je v tom, že Psáry a
Dolní Jirčany jsou v jejich novinách vykreslovány jako zaostalá
neúspěšná ghetta, kde lidé nemají o nic zájem a jsou vašimi otroky. Jak byste neznalému člověku vysvětlila, že to není pravda?
Vraťme se do roku 2002, kdy jsem byla já, stejně jako další občané, mezi nimi i pan Václav Novák, zvolena do zastupitelstva
obce. V té době nesla naše obec dluh ve výši přes 130 milionů
korun. Dluh vznikl z nepříliš dobře řízené výstavby vodovodu, kanalizace a plynu, na kterou si obec půjčila peníze od Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí ČR a další peníze pak od bank.
Problém byl v tom, že obec tyto investiční akce administrativně
nezvládala, takže hrozilo nejen vrácení dotací, ale co bylo ještě
horší, obec pro své zadlužení nebyla schopná splácet své závazky. Denně pak rostlo penále za opožděné úhrady.
Dalším problémem také bylo, že tehdy u nás nepěkně úřadovala
společnost Central Group, která po obci požadovala prostředky,
na které neměla nárok. Výsledkem bylo, že obci hrozila platební
neschopnost.
Jak jste to řešili?
Jedna věc byly závazky k soukromým firmám, zejména k zmíněnému Central Groupu. Tam měl největší zásluhu Petr Odstrčil, dnešní zastupitel, se svými odbornými znalostmi. A zde bych
chtěla zdůraznit, že pan Odstrčil to vše dělal zadarmo. Smlouva
na konzultační činnost s ním byla podepsána až poté. Na základě této smlouvy nahrazoval činnost právníků za zlomkovou
cenu, zejména při privatizaci Štědříku.
Druhou věcí byly závazky ke státu. Na dlouhých jednáních s Finančním úřadem i MFČR se podílelo několik současných i minulých zastupitelů a zejména starostové Krejčí a Janata. Zásadní
bylo odpuštění penále ve výši 61 mil Kč a zvednutí zástav z bytových domů na Štědříku a jejich následná privatizace.
Krok po kroku se nám nakonec podařilo zbavit té největší zátěže. S uspokojením mohu nyní konstatovat, že v tuto chvíli obec
Psáry a Dolní Jirčany nedluží nikomu nic, pokud tedy nepočítám
zhruba devíti milionový úvěr, který se použil na výstavbu mateřské školy, který ale v pohodě splácíme.
To je myslím úspěch v době, kdy se většina obcí potýká s obrovskými zadluženími…
Ano jsme v přebytku. Jsme v plusu asi zhruba osmi milionů korun i s tím s úvěrem, který jsem zmiňovala. To je myslím velký
úspěch.

Kanalizační zmar
Paní starostko, v souvislosti s výstavbou kanalizace se objevují tvrzení, že jste na vybudování kanalizace vybrali předrženou
firmu?
Víte, pokud by mne tato tvrzení neurážela, přišla by mi pouze legrační. Ano jsme obviňováni z toho, že jsme si upravili výběrová
kritéria při tendru na výstavbu kanalizace. Opět to není pravda.

Výběrová kritéria, která jsme použili pro výběr firmy na výstavbu
kanalizace, jsou v souladu s výběrovými kriterii, která v těchto
případech schvaluje Státní fond životního prostředí ČR, který
nám na výstavbu kanalizace poskytl dotaci z evropských fondů.
Tedy my jsme žádná výběrová kriteria neupravovali.
Dobrá, ale obviňují vás z netransparentnosti výběrového řízení…
To je další nesmysl a lež lidí kolem zpravodaje ODS. Výběrové
řízení, ostatně přesně jak požadoval fond, bylo otevřené a bylo
včas a řádně oznámené na centrální adrese výběrových řízení.
Celý proces schvalování zadávací dokumentace fondem trval téměř půl roku a znamenal mnoho úprav. Zadávací dokumentaci
si vyžádalo 13 firem, přičemž do samotného tendru se přihlásilo
pět firem, přičemž vy „bohužel“ musíte vybrat jen jednu.
Zpravodaj ODS ale uvádí, že jste vybrali tu nejdražší a tím jste
obci způsobili škodu.
Z těchto pěti firem byla na základě předem daných hodnotících
kritérií vybrána vítězná nabídka, která získala nejvyšší bodové
hodnocení. Pokud jde o samotnou cenu, která je jedno z hodnotících kriterií, nebyla vítězná nabídka zdaleka nejdražší. Naopak
byla druhá nejnižší.
Čím si tedy vysvětlujete, že vás za toto výběrové řízení neustále
napadají?
Já si myslím, že je to čistý komerční lobbing některé z firem, která neuspěla. Že tam musí být nějaká vazba, která se lidem kolem
zpravodaje ODS, kteří o nás tyto lži šíří, vyplácí. Zajímalo by mě,
jak tito lidé, kteří se prodají při první příležitosti, chtějí pak řádně
a čestně vykonávat práci na radnici… Opravdu to nechápu. Ale,
jak se říká, dneska je potřeba mít hlavně drzé čelo.
To je docela tvrdé obvinění…
No podívejte se, my jsme uspořádali otevřené výběrové řízení
podle norem Státního fondu životního prostředí ČR, které určilo
vítěze. A přesto si vybavuji, jak na zastupitelstvu paní Nezmarová a pan Vácha, kteří nás v tomto ohledu neustále napadají,
prosazovali „svou“ firmu.
Rozumím, jestliže někdo prosazuje svou firmu, která když pak
neuspěje, napadá vás jako zloděje, následně dá vaše rozhodnutí
posoudit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, asi to není
nic příjemného…
To opravdu není, zvlášť když vám nedá pokoj, ani když vám z
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže písemně potvrdí, že
jste postupoval správně, bez sebemenší chyby, s odpovědností
řádného hospodáře.

Škola základ života
Vraťme se opět k vaší obci. Zpravodaj ODS se do vás pustil i
kvůli poměrům na zdejší škole. A docela nepříjemně, prý tam
vládne tyranie. Člověk, aby se u Vás bál, dát dítě do školy.
Útoky jsou vedeny hlavně na paní ředitelku Trůblovou Nevím, co
je k tomu vede, neznám důvody. Paní ředitelku Trůblovou znám

„My se snažíme o slušnou a solidní kulturu vzájemného soužití, ale bohužel „naše konkurence“ se uchyluje ke lžím a
pomluvám, čímž vyvolává konflikt, což s demokracií nebo solidním předvolebním bojem nemá nic společného,“ vysvětluje
starostka Jana Valášková.
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pět let a znám i atmosféru, která panuje ve škole. Kdykoli jsem
měla cokoliv dočinění se školou, ať provozní záležitosti nebo společenské události, nikdy jsme nezaznamenala negativní přístup
paní ředitelky k dětem. A už vůbec si nedovedu představit, že by
se chovala tak hrubě, jak ji popisuje zpravodaj paní Nezmarové.
Přesto děti jsou citlivé téma. Měli jste někdy nějakou stížnost na
paní ředitelku?
Ano, měla. Na veřejném zasedání zastupitelstva paní Nezmarová přednesla stížnost několika rodičů, která upozorňovala na
nedostatečnou výuku. Pokud vím v té době byla paní ředitelka
ve funkci přibližně rok. Následně byla provedena kontrola ČŠI,
která neshledala žádné závady. Paní ředitelka „zdědila“ školu ne
úplně v pořádku a to co z ní dokázala za těch pět let vybudovat,
si myslím zaslouží pochvalu a ne hanění.
Které předměty učí paní Trůblová?
Jako ředitelka učí jen několik hodin týdně a to zejména matematiku ve vyšších třídách. Vůbec si nemyslím, že je to nějaký metr
na děti, skoro bych řekla, že je to metr hlavně na nás. Protože
paní ředitelka po nás, jako radnici, neustále něco chce. Ať pro
základní školu, nebo mateřskou, neustále požaduje vylepšení a
to nejen ve třídách. Umí jednat se sponzory a tak máme například ve všech třídách interaktivní tabule, těch tříd sice nemáme
moc, ale která obec se tím může pochlubit.
Vy jste tedy s její prací spokojena?
Já jsem s její prací více než spokojena, protože nejenom že je
to kvalitní učitelka, ale i kvalitní paní ředitelka. Řídí nejen dvě
školy – základní a mateřskou, ale zvládá i ryze ženský personál
a mezi námi „ukočírovat“ zhruba 40 ženských pod sebou to jistě
není žádný med.

Nejsme Kocourkov
Je to zvláštní, kde se podle vás bere image vaší obce a občanů
v ní, která vyznívá tak, jako by to byl jeden velký Kocourkov?
Nejsem si jistá, nicméně vezměte si to tak, my zde pracujeme,
jak nejlépe dovedeme, pak se mezi lidmi objeví vylhaný plátek
typu zpravodaje ODS nezdravě ambiciózní rodiny Nezmarových, které jde zejména o funkce v obci. Ten hlavní problém je
ale v tom, že se najde část lidí, kteří si myslí, vzhledem k tomu,
co Nezmarovi do zpravodaje napíší, že si mohou cokoli dovolit.
Jsou sprostí, vykřikují na nás své požadavky, nemají zábrany.
Jednoduše jsou drzí a otravují vzduch v celé obci. My se snažíme o slušnou a solidní kulturu vzájemného soužití, ale bohužel
„naše konkurence“ se uchyluje ke lžím a pomluvám, čímž vyvolává konflikt, což s demokracií nebo solidním předvolebním bojem
nemá nic společného.
Myslíte si, že se to zdejším zástupcům ODS vrátí, nebo naopak
ve volbách uspějí?
Část lidí se nechá nachytat, ale myslím, že většina lidí lžím, které
jsou o nás rozšiřovány, nevěří, naopak je odradí.

Jana Valášková: 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. Je vdova,
má dvě děti – dceru Janu (vnuk Karel, vnučka Johanka) a
syna Miroslava. K jejím zálibám patří sport, nyní již pasivně, četba a sledování dokumentů. V nadcházejících volbách
kandiduje za TOP 09.

„Já si myslím, že je to čistý komerční lobbing některé z firem, která neuspěla. Že tam musí být nějaká vazba, která se
lidem kolem zpravodaje ODS, kteří o nás tyto lži šíří, vyplácí. Zajímalo by mě, jak tito lidé, kteří se prodají při první příležitosti, chtějí pak řádně a čestně vykonávat práci na radnici... Opravdu to nechápu. Ale, jak se říká, dneska je potřeba
mít hlavně drzé čelo.“
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fandím TOP 09 S podporou Starostů
Vladimír Rada
vedoucí pracovník
Dolní Jirčany

Vladimír Rada, vedoucí pracovník, Dolní Jirčany: V nadcházejících volbách se budu rozhodovat ne podle řečí těch nebo
oněch, ale podle toho, co kdo v obci udělal. Ačkoli mám mnoho výhrad, tak přesto musím říci, že poslední vývoj a směřování
Dolních Jirčan a Psár pod vedením starostky Valáškové z TOP
09 vnímám pozitivně. Novou asfaltku v ulici Ke Kuláku už máme,
což je skvělé, i když je pravda, že jsem na ni čekal přesně tolik
let, kolik let tu bydlím. Tedy 14. Co se týká předvolební atmosféry, příliš ji nevnímám. Nicméně je pravda, že se mi do ruky občas
dostane zpravodaj ODS, jenž se mi zdá plný trapných plků. Mám
úplně jiné starosti. Byl bych docela rád, když by se Jirčany už
dále nerozrůstaly a když, tak uměřeně. Co se mi nelíbí ale vůbec, je současná praxe, kdy kvůli nové zástavbě končí ulice ve
starých čtvrtích, protože nově příchozí si ty své upraví do všech
možných jednosměrek, na což doplácíme my ve staré zástavbě.
To mi přijde nešťastné a nespravedlivé. A ještě mne napadá, je
docela dost bída, že v obci jako jsou Psáry, nemáme lékárnu
nebo třeba bankomat. To mi přijde úplně nepochopitelné.

Daniel Arslanian
podnikatel
Psáry

Daniel Arslanian, podnikatel, Psáry: V nadcházejících komunálních volbách se budu rozhodovat podle výsledků, které lidé,
jež budou kandidovat, dosáhli v minulosti. Důležité pro mě také
bude, jak boudou prezentovat naší obec a vůbec, jací jsou to
lidé. Co se týká vývoje v Psárech a Dolních Jirčanech hodnotím
ho veskrze kladně. Obec byla zbavena dluhů, byla rozšířena mateřská škola, staví se nová čistírna odpadních vod a mohl bych
pokračovat. To je pro mne rozhodující, určitě tedy nebudu volit ty,
kteří se teprve před nedávnem do obce přistěhovali, a přesto se
tváří, že jen a hlavně oni mají zaručené recepty na řešení všech
problémů, s nimiž se obec musí potýkat. Přesto, chcete-li, abych
se vyslovil konkrétněji, tak mohu říci, že osobně znám pana Václava Nováka, Josefa Podlahu, pana Jana Šimečka nebo třeba
Petra Krčmáře, tedy zejména kandidáty TOP 09, které považuji
za čestné lidi, jež jsou pro mne dostatečnou zárukou, že obec
bude v případě jejich vítězství v komunálních volbách v dobrých
rukou. A podle toho budu také volit.
Antonín Šimek
podnikatel
Psáry

František Zamrazil
důchodce
Dolní Jirčany

František Zamrazil, důchodce, Dolní Jirčany: Pokud se mne
ptáte na to, jak se proměnily Psáry a Dolní Jirčany, tak odpovím,
že se jednoznačně změnily. Pro mne jsou ty největší změny v případě kanalizace, vody a plynu, to tu dřív vůbec nebylo. I když je
plyn drahý, tak co jsme se třeba jenom natrápili s uhlím. To se
nedá popsat lidem, kteří to už nemusejí řešit. Udělaly se také
trochu chodníky, máme opravený kostel. Pokud se mne ptáte, co
mne trápí tak to je to, že tu máme málo obchodů a obchod, který
tu máme, je tak drahý, že v našem případě v něm nakupování
nepřichází do úvahy. Trápí mne také naše cesta v Horní ulici, ta je
velmi špatná, pomalu se po ní nedá chodit, nicméně vím, že teď
se nové cesty dělají a podle mých posledních informací by i na tu
naší mělo do roka dojít. A pokud se mne ptáte, koho budu volit,
tak to vám odpovím jednoznačně, pana Václava Nováka z TOP
09. Za prvé je to člověk, kterého znám odjakživa a za druhé, i
když vím, jak moc to mnohým lidem vadí, vím, že je to úspěšný
podnikatel, což pro mne ale značí, že je to člověk pracovitý, který
se o něco snaží. Tedy podle mého je tím správným člověkem pro
naši radnici. Co se týká paní starostky Valáškové, to vám neřeknu, teď mám spor se sousedkou, víte, ona je taxikářka, takže má
peníze, zatímco já mám prd, nicméně paní starostka slíbila, že
se tu zastaví, tak uvidíme. Doufám, že mne nezklame.

Antonín Šimek, podnikatel, Psáry: Budu volit TOP 09, protože je to strana nová. Jako podnikatel se domnívám, že je to
i strana perspektivní. Chápe potřeby podnikatelů i zaměstnanců. Uvědomuje si, že pokud budou prosperovat podnikatelé,
vyděláme na tom všichni, nejen občané Psár a Dolních Jirčan,
ale celé České republiky. V daném okamžiku se bojuje skoro
po celém světě, to mne ale nezajímá, zajímají mne výsledky
a jako nový občan Psár a Dolních Jirčan, který se sem před
deseti lety přistěhoval, vnímám vývoj v našich obcích velmi
kladně. S vedením obecního úřadu v čele s paní starostkou
Valáškovou jsem spokojen. Občanská vybavenost i kultura
jde dopředu. Nespoléhám se na sliby, věřím tomu, co vidím,
co zažívám. A říkám, máme novou školku, nové chodníky, silnice, opravený kostel, nový fotbalový areál. Hasiči mají nový
hasičský vůz. Jednoduše v Psárech a Dolních Jirčanech se
udělalo mnoho dobré práce. Zcela jistě tedy nebudu volit ty
strany, ty lidi, kteří sázejí na nepřejícnost a závist. Jde mi o to,
abychom si pomáhali, k čemuž je ale nutná důvěra, jinak se
nikdo nikomu s ničím nesvěří. Mám za to, že volba TOP 09 je
v tomto ohledu správnou volbou. Avšak jenom na politiky se
nespoléhám, svého syna (na snímku) proto vedu k tomu, aby,
až vyroste, se pro obec angažoval stejně jako já. A chci, aby
mu pro to obec vytvářela podmínky jako kterémukoli jinému
zodpovědnému člověku.
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Sport

SK Rapid vrací úder
Sportovní klub SK Rapid Psáry se již přibližně 80 let
věnuje sportovním, ale i společensko-kulturním aktivitám a to nejen pro občany Psár a Dolních Jirčan. Jde o
tradici, kterou je proto potřeba hýčkat a dále ji rozvíjet.
Momentálně sdružuje SK Rapid Psáry zhruba na 200
členů a to aktivních, ale především přispívajících.
Mezi hlavní aktivity klubu patří fotbal a vše s ním spojené jako jsou tréninky, nábory nových talentů, fotbalová utkání a pořádání fotbalových turnajů, například
Memoriál Karla Vondráčka. V poslední době se však
na klub upřely zraky místních občanů nikoli kvůli jeho
sportovním výkonům, ale kvůli občerstvení na fotbalovém hřišti.
Změna k lepšímu

„Byli jsme zkritizováni za to, že jsme občerstvení pronajali firmě Derby KZ s.r.o., která patří fotbalistovi panu Pavlu Kukovi.
V plátku ODS si poplakal předchozí nájemce a pár jeho věrných.
Škoda, že ti co smutnili, psali petice neviděli, v jakém doslova
„chlívku“ se občerstvení provozovalo“ říká místopředseda sportovního klubu Rapid Josef Vaverka.
Z kritiky si však nic nedělá, protože si je více než jistý, že jeho
klub na spolupráci s panem Kukou jenom získává. A to je podle
něj to nejdůležitější.
„Když předchozímu nájemci končila v červenci smlouva, vypsali
jsme otevřené výběrové řízení na nového provozovatele. Přihlásili se tři zájemci a jen jeden, firma DERBY KZ, splnila naše podmínky,“ vysvětluje Vaverka.
Podle něj byly změny v občerstvení na hřišti nutné.
„Stáli jsme o to z něj udělat důstojné místo pro setkávání všech
sportovců a fandů sportu, investovat do něj. Předchozí nájemce to udělat nechtěl, nebo nemohl a tak to zde upadalo. Situaci
jsme museli řešit, nemůžeme si dovolit občerstvení nechat ležet ladem. Firma pana Kuky poté, kdy vyhrála výběrové řízení,
do občerstvení inventovala nemalé prostředky a také nám platí
pravidelný nájem. Smlouvu má na pět let. To vše je pro náš klub
životně důležité,“ tvrdí Vaverka.
Jeho slova jsou pochopitelná, není ale pochopitelné, že bývalý
nájemce, který nacházel dlouhá léta v občerstvení na hřišti obživu, si nyní na vedení sportovního klubu stěžuje v plátku místní
buňky ODS. A to přesto, že měl šanci jako kdokoli jiný, se do
výběrového řízení na provoz občerstvení přihlásit. Což ale neudělal.
„Víte, já nejsem straník, přesto budu v nadcházejících komunálních volbách podporovat takové lidi, s nimiž mám dobrou zkušenost a kteří již pro obec něco udělali. Rozhodně nebudu ale
podporovat a volit ty, kteří urážejí psárské občany svými výlevy v
jakýchsi údajně necenzurovaných novinách.“

Aktivity klubu

V současnosti má klub vedle týmů „A“ a „B“ dospělých i tři mládežnická mužstva.
„Díky tomu, že pracujeme s mládeží, nám obec poskytuje každý rok finanční příspěvek, který znatelně ovlivňuje náš rozpočet.
Další, kdo přispívá do naší pokladny, je podnikatel, pan Antonín
Šimek a nemalou částkou naši činnost podporuje i firma NOVERA pana Václava Nováka. Dále je třeba se zmínit o novém nájemci firmě DERBY KZ pana Pavla Kuky, který vybavil a provedl
za ne malou částku rekonstrukci občerstvení.
Sportovní klub Rapid Psáry proto stále může pracovat s mládeží. Do svých mužstev přijímá děti již od šesti let. A co se týká A
teamu?
„Rádi bychom postoupili výš, tedy opustili III. třídu, ale na to zatím nemáme peníze a hráčskou základnu. Začínáme tedy s těmi
nejmenšími a doufáme, že se nám to podaří. V nové sezoně se
bude o mládež starat šest trenérů,“ uzavírá Vaverka.
Do podzimní části sezóny 2010/2011 jsou přihlášeny následující
družstva - mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, družstvo mužů A, družstvo mužů B.

Josef Vaverka – místopředseda Sportovního klubu Rapid
Psáry je aktivní sportovec více než 60 let. V letech 1975 –
1990 byl předsedou sportovního klubu Rapid Psáry. Od roku
1996 opět pracuje pro SK Rapid Psáry, kde má na starosti
mládež.

„Víte, já nejsem straník, přesto budu v nadcházejících komunálních volbách podporovat takové lidi, s nimiž mám dobrou
zkušenost a kteří již pro obec něco udělali. Rozhodně nebudu ale podporovat a volit ty, kteří urážejí psárské občany
svými výlevy v jakýchsi údajně necenzurovaných novinách,“ říká Josef Vaverka.
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Pomůžeme
naší
obci?
Místní organizace TOP 09 s podporou Starostů a další aktivní občané, zahajují činnost
občanského sdružení Pro lepší obec, jenž by mělo podporovat kulturní, sportovní, společenské a další prospěšné aktivity v obcích Psáry a Dolní Jirčany.

Cílem sdružení Pro lepší obec je:
pořádat a organizovat občanský, kulturní, sportovní a společenský
život v našich obcích a podílet se na jeho dalším rozvoji.
podpora vzdělání dětí a volnočasových aktivit mládeže
výkonná a prosperující obec, která rozšiřuje možnosti vyžití všem
jejím občanům.
Sdružení Pro lepší obec 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 ve sdružení Pro lepší obec?
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!
Kontaktujte:…
TOP 09 S podporou Starostů pro Psáry a Dolní Jirčany
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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
1. Jana Valášková 63 let starostka OÚ Psáry
Dolní Jirčany
Bez politické příslušnosti

2. Václav Novák 43 let jednatel obchodní společnosti
Psáry
Člen TOP 09

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
Psáry
Bez politické příslušnosti

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 manažer zahr. společnost
Psáry
Bez politické příslušnosti

10. Tomáš Šťastný 33 let technik
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 jednatel 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

