
Souãasní kandidáti ve volbách v roce 2002, jejich v˘sledky a ãinnost v orgánech obce:

SLOVO ÚVODEM
Milí obãané, 
dnes vám pfiiná‰íme

ãíslo, které je mimofiádné
– volební.

Pfiesto bych ráda
podûkovala panu Markovi
ze Psár, kter˘ nás potû‰il
sv˘m e-mailem. Dûkoval
za oti‰tûní fotografií jeho
dcery Alexandry a zmínil
se také o kvalitû Psárské-
ho zpravodaje. Stále ãas-
tûji nám volají ãtenáfii,
nûkdy potfiebují pomoc,
jindy dûkují. Tady by bylo
na místû podûkovat i za

to, Ïe pfii obãasné a vloudûné chybiãce v ãasopisu, to berou
ãtenáfii s nadsázkou.

V pfiedchozím Psárském zpravodaji jsme vyz˘vali v‰ech-
ny sdruÏení ãi strany, které se chtûjí prezentovat v tomto ãís-
le, aby se pfiihlásily redakci. V‰ichni tedy dostali stejnou
moÏnost a v‰em bylo také v úvodu jejich volebních stránek

poloÏeno redakcí celkem deset otázek. Chtûli jsme, aby
obãané mûli moÏnost odpovûdi jednotliv˘ch stran ãi sdruÏe-
ní porovnat, a hlavnû aby v první dvoustránkové ãásti pre-
zentace byly otázky jednotné.  Je to celkem bûÏn˘ postup
redaktorÛ ãi moderátorÛ a zástupci jednotliv˘ch
sdruÏení/stran s tím souhlasili. Redakci se pfiihlásily tfii
sdruÏení/strany a ty také dostaly moÏnost prezentovat se
v na‰em zpravodaji.. Dozvíte se, co v‰echno se obci udûlalo,
ale i to, co chtûjí strany/sdruÏení v budoucnu realizovat.
A protoÏe do uzávûrky zpravodaje nebyly známy volební ãís-
la stran, zafiadili jsme sdruÏení/strany abecednû. (KaÏdá se
stran/sdruÏení dostala ke své prezentaci stejn˘ prostor –
poãet stran.) Uprostfied barevné dvoustrany pak najdete
fotografie kandidátÛ. 

V‰ichni se také v ãasopisu dozvíte, jak˘m zpÛsobem se
volí.

Pravdou je, Ïe jaké zastupitelstvo si  zvolíme, takové ho
budeme mít. ZvaÏme proto v‰echna pro i proti.  Zastupitel-
stvo by mûlo pfiedev‰ím spolupracovat, vãetnû opozice,
a mûlo by tady b˘t hlavnû pro v‰echny obãany.  Mezi práva
nás v‰ech patfií i to, Ïe mÛÏeme volit. 

Monika Kábová
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V pfiedvolebním ãísle se potvrzuje platnost rãení, Ïe kaÏ-

d˘ úspûch má mnoho otcÛ, neúspûch Ïádného, tak je to

v kaÏdé kampani. Pfii pohledu na uplynulé ãtyfii roky si v‰ak

myslím, Ïe voliãi v minul˘ch komunálních volbách mûli

‰Èastnou ruku. Vzniklo spolupracující, dûlné zastupitelstvo.

Zdûdûné nemalé problémy obce fie‰ilo spoluprací zastupitelÛ

vze‰l˘ch z rÛzn˘ch kandidátek. Bylo to zãásti proto, Ïe

pomûr sil byl voliãi jednoznaãnû definován, ale velmi dobfie

vím, Ïe k mafiení práce vût‰iny staãí i jedin˘ konfliktní ãlen.

Dûkuji proto v‰em zastupitelÛm za odvedenou práci a oceÀu-

ji korektnost a konstruktivnost zastupitelÛ „opoziãních“

(váhám nad tím slovem, protoÏe po vût‰inu ãasu kromû star-

tu a dojezdu to takto ani vnímáno  nebylo). V minulém ãísle

jsem vyzdvihl ty, ktefií se zaslouÏili o finanãní stabilizaci

obce, dnes chci navíc podûkovat hlavnû uvolnûnému místos-

tarostovi panu Kadefiábkovi, kter˘ se staral o kaÏdodenní

chod obce, coÏ je práce velmi nevdûãná, za níÏ se mnoho

vdûku nedoãkal.  Podobnû velmi dûkuji pánÛm Krejãímu

a Podlahovi za zodpovûdné vedení podobnû nevdûãn˘ch

v˘borÛ stavebního a územního plánování. A voliãÛm pfieji

opûtovnû ‰Èastnou ruku, ‰Èastnûj‰í neÏ pfii patov˘ch volbách

parlamentních. 

Podûkování a pfiání starosty

Pfiíjmení a jméno v roce 2006 za roce 2002 za hlasÛ mandát funkce, v˘bor
Kadefiábek Vladimír KDU-âSL Ekol.sdruÏ.obce Psáry 357 ano místostarosta

Adámek Jifií KDU-âSL SNKPsáry,Dolní Jirãany 328 ano ãlen v˘boru

Novák Václav KDU-âSL SNKPsáry,Dolní Jirãany 323 ano pfiedseda v˘b.

Vondráãek Ivo KDU-âSL SNKPsáry,Dolní Jirãany 319 ano pfiedseda v˘b.

Budaã Cyril KDU-âSL âSSD 70 ne ne

Janata Jifií Obec pro obãany âistá obec 489 ano starosta

Vrba Jan Obec pro obãany âistá obec 446 ano pfiedseda v˘b.

Valá‰ková Jana Obec pro obãany âistá obec 407 ano místostarostka

Krejãí Jakub Obec pro obãany âistá obec 404 ano pfiedseda v˘b.

PetrÏíla-Skfiivánek M Obec pro obãany âistá obec 371 ano ãlen v˘boru

Podlaha Josef Obec pro obãany Ekol.sdruÏ.obce Psáry 357 ano pfiedseda v˘b.

Taláb Bedfiich Obec pro obãany Ekol.sdruÏ.obce Psáry 277 ano pfiedseda v˘b.

·imeãek Jan Obec pro obãany Ekol.sdruÏ.obce Psáry 283 ne ãlen v˘boru

ÎiÏka Josef ODS Ekol.sdruÏ.obce Psáry 249 ne ne

Lindauer Boris ODS Ekol.sdruÏ.obce Psáry 246 ne ne

Z dal‰ích kandidátÛ, ktefií v roce 2006 kandidují poprvé, pracovali v orgánech obce: Stanislav Bek a Miroslav Vítkovsk˘

(oba za KDU-âSL a oba ve v˘boru bytovém), Monika Kriegsmanová (Obec pro obãany; Rada Z· a M·), Bohuslav Sajler (Obec

pro obãany; v˘bor stavební), Petr Odstrãil (ODS; v˘bor finanãní) a Lucie Kubalo‰ová (ODS; v˘bor stavební).
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení ã. 8-2006
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry
konaného dne 28. srpna 2006 v 18:00
hodin na Obecním úfiadu, PraÏská 137,
252 44   Psáry

USNESENÍ ã. 101/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
uzavfiení kupní smlouvy o pfievodu vlastnického práva
k nemovitostem v pfiedloÏeném znûní mezi obcí Psáry jako
prodávajícím a manÏeli Ing. Tomá‰em Körblem a Andreou
Körblovou, bytem K LÛÏku 459, 252 44  Psáry, jako kupující-
mi, jejímÏ pfiedmûtem je prodej pozemkÛ parc. ã. 465/15,
parc. ã. 465/16 a parc. ã. st. 841 v k.ú. Dolní Jirãany manÏe-
lÛm Körblov˘m za kupní cenu 575 000 Kã, na jejíÏ uhrazení
bude zapoãtena ãástka ve v˘‰i  575 000 Kã zaplacená manÏe-
li Körblov˘mi obci Psáry na úhradu kupní ceny pozemkÛ parc.
ã. 465/15 a parc. ã. 465/16 v k.ú. Dolní Jirãany podle kupní
smlouvy uzavfiené mezi manÏeli Körblov˘mi a obcí Psáry dne
19. 6. 1997. Pfiijetím tohoto usnesení se ru‰í a nahrazuje
usnesení Zastupitelstva obce Psáry ã. 83/6-2006 ze dne 17.
ãervence 2006.
II. Povûfiuje
starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem kupní smlouvy uvedené
v bodu 1 tohoto usnesení.

USNESENÍ ã. 102/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje 
znûní kupní smlouvy, kterou obec Psáry kupuje od spoleãnos-
ti Intersojuz Praha, s.r.o., pozemek parc. ã. 583/61 o v˘mûfie
1193 m2 v k.ú. Psáry dle GP ã. 952-00102/2006 za cenu cel-
kem 1000 Kã. 
II. Povûfiuje
starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 103/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 4/2006, kterou

se ru‰í Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Psáry ã. 16/2004 ve
znûní Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Psáry ã. 25/2004.

USNESENÍ ã. 104/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ã. 70716 ze dne 5. 6.
2006 se spoleãností Repris, s.r.o., na v˘stavbu vodovodu v uli-
ci SportovcÛ a ulici Horní za cenu 345 134,50 Kã.
II. Povûfiuje 
starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ ã. 105/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:  
I. Souhlasí
s 5. úpravou rozpoãtu obce Psáry, nav˘‰ení na 44 771 743 Kã.

USNESENÍ ã. 106/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplácením faktur do 20 000 Kã bez schválení zastupitelstvem.

USNESENÍ ã. 107/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
informaci místostarosty Ing. Vladimíra Kadefiábka o prÛzku-
mu trhu na akci „Oprava místní komunikace – ãást ulice Hor-
ní“ (kolem fotbalového hfií‰tû a esíãko).
II. Povûfiuje 
místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka zasláním v˘zvy 4 fir-
mám k pfiedloÏení nabídek na akci „Oprava místní komunika-
ce – ãást ulice Horní“ a shromáÏdûní nabídek ke schválení
pfií‰tímu zastupitelstvu.

USNESENÍ ã. 108/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I.  Bere na vûdomí
zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek
podan˘ch v rámci zadávacího fiízení na vefiejnou zakázku
„InÏen˘rské sítû – Psáry, Dolní Jirãany“, zadávanou
podle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách (dále
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ZE ZASTUPITELSTVA
jen „zákon”), ve zjednodu‰eném podlimitním fiízení zaháje-
ném odesláním v˘zvy k podání nabídky dne 2. 8. 2006.
II. Rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona a v souladu
s v˘sledkem hodnocení nabídek o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabíd-
ky v˘‰e uvedeného zadávacího fiízení následovnû: jako nej-
vhodnûj‰í nabídka byla vybrána nabídka uchazeãe Stfiedoães-
ká údrÏba komunikací, s.r.o., se sídlem Beroun, Husovo nám.
37, PSâ 266 01, Iâ 27211398.
III. Povûfiuje
(1) starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., aby v souladu s ustano-
vením § 81 odst. 2 zákona oznámil rozhodnutí Zastupitelstva
obce Psáry o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky ve smyslu bodu II.
tohoto usnesení v‰em uchazeãÛm o vefiejnou zakázku
(2) starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., k pfiezkoumání a rozhod-
nutí o pfiípadn˘ch námitkách podan˘ch v zadávacím fiízení
(3) starostu Ing. Jifiího Janatu, CSc., k úkonÛm zadavatele,
které jsou stanoveny v § 82 a § 83 zákona.
IV. Ukládá
starostovi Ing. Jifiímu Janatovi, CSc., uzavfiít smlouvu s ucha-
zeãem, kter˘ pfiedloÏil nejvhodnûj‰í nabídku v rámci zadáva-
cího fiízení v souladu s ust. § 82 zákona.

USNESENÍ ã. 109/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Smlouvy o smlouvû budoucí kupní s obyvateli ulice

Javorová v upfiesnûném znûní na stavbu „komunikace vãetnû
inÏen˘rsk˘ch sítí – vodovod, plynovod, spla‰ková a de‰Èová
kanalizace Psáry – Dolní Jirãany“ na pozemcích: parcela
ã. 109/15, 109/14, 110/11, 110/12, 109/13 v katastrál-
ním území Dolní Jirãany.
ll. Povûfiuje 
starostu Ing. Jifiího Janatu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ ã. 110/8-2006
Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
proplacení faktur dle pfiiloÏeného souboru s v˘jimkou faktury
od firmy Autersk˘ – fasáda Z·.
II. Povûfiuje 
místostarostu Ing. Vladimíra Kadefiábka vrácením dané faktu-
ry a zaji‰tûním vystavení nové faktury jen na sokl a fiímsu.

Ing. Jifií Janata
starosta

Ing. Vladimír Kadefiábek  Jana Valá‰ková    
místostarosta                                     místostarostka    

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde v ãíselné fiadû od
poãátku roku. ZvefiejÀované usnesení je upraveno
z dÛvodu dodrÏení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀova-
n˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000 Sb., o ochra-
nû osobních údajÛ.“
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ARCHITEKTONICKÁ  KANCELÁŘ  

ING. ARCH. HANA KAČÍRKOVÁ 

NABÍZÍ PROJEKTOVÉ PRÁCE VE VŠECH STUPNÍCH

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA NOVOSTAVBY 

I REKONSTRUKCE.

E-MAIL: hana.kacirkova@volny.cz

MOBIL: 605 215 463



VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
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Jak volit do zastupitelstva obce 
Voliãem je ten, komu je 18 let a má

obecní obãanství = má trval˘ pobyt na
území obce. Jde-li o cizince, právo volit

mu musí pfiiznávat také mezinárodní

úmluva, kterou je âR vázána - v souãasné

dobû je takovou mezinárodní smlouvou

Smlouva o pfiistoupení âeské republiky

k Evropské unii. 

Pfii kaÏd˘ch volbách dostanete spolu
s hlasovacím lístkem také podrobn˘
popis jak volit a jak a co pfiesnû vyplnit ãi

za‰krtnout. Urãitû se vyplatí si pokyny

podrobnû pfieãíst!
Voliã hlasuje ve volební místnosti na

území obce, u jejíhoÏ obecního úfiadu je

zapsán ve stálém seznamu voliãÛ, pfiípad-

nû dodatku stálého seznamu voliãÛ.

Bylo-li na území obce zfiízeno více voleb-

ních okrskÛ, hlasuje voliã ve volební míst-

nosti v tom volebním okrsku, kam podle

místa svého bydli‰tû patfií. 

Stál˘ seznam voliãÛ vede obecní úfiad,

mûstsk˘ úfiad, magistrát statutárního mûs-

ta, které není územnû ãlenûno, úfiad mûst-

ské ãásti nebo mûstského obvodu pro voli-

ãe - obãany âR, ktefií jsou v této obci

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu. 

Obãané ãlensk˘ch státÛ EU, ktefií

chtûjí volit v obecních volbách, musí také

poÏádat o zápis do dodatku stálého
seznamu voliãÛ pro danou obec. Pravidla

se fiídí vnitrostátními pfiedpisy zemû poby-

tu. Îádost je moÏno podat osobnû i píse-

mnû, a to nejpozdûji 2 dny pfiede dnem

voleb. Formuláfi k tomu není vytvofien.

Spolu s Ïádostí musí Ïadatel o zápis do

dodatku stálého seznamu voliãÛ prokázat:

státní obãanství jiného ãlenského státu

EU; trval˘ pobyt v obci. Obãan ãlenského

státu EU mÛÏe b˘t zapsán pouze v jednom

dodatku stálého seznamu voliãÛ a v úfied-

ních hodinách si mÛÏe na obecním úfiadû

ovûfiit, zda je v dodatku zapsán; mÛÏe

poÏadovat doplnûní údajÛ nebo provedení

oprav. Obecní úfiad je povinen do 48

hodin Ïadateli vyhovût nebo mu v této

lhÛtû písemnû sdûlit dÛvody, proã Ïádosti

vyhovût nelze. Z dodatku stálého seznamu

voliãÛ lze voliãe vy‰krtnout na jeho vlast-

ní Ïádost nebo z dÛvodu pozbytí práva

volit. 

(O povolení k trvalému pobytu mÛÏe
cizinec Ïádat na úfiadovnû Cizinecké poli-
cie âR podle zákona ã. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizincÛ na území âeské republiky
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném
znûní (podrobné informace lze získat napfi.
na stránkách Doma v âR ãi u Cizinecké
policie âeské republiky.)

Jak se hlasuje ve volební místnosti,
jsme popsali v˘‰e.

Hlasovací lístek pro volby 
do zastupitelstva obce

Pro volby je jeden spoleãn˘ hlasovací

lístek pro v‰echny volební strany. MÛÏe

b˘t vyti‰tûn oboustrannû. Je opatfien otis-

kem razítka obecního úfiadu, kter˘ plní pro

danou obec funkci registraãního úfiadu.

V záhlaví hlasovacího lístku je uveden



název obce a poãet ãlenÛ zastupitelstva

obce, kter˘ má b˘t zvolen.

Kandidáti v‰ech volebních stran jsou

uvedeni na spoleãném hlasovacím lístku

v pofiadí urãeném volební stranou, a to

v samostatn˘ch zarámovan˘ch sloupcích

umístûn˘ch vedle sebe; není-li to pro poãet

volebních stran moÏné, pokraãují sloupce

v následující fiadû. Pro informaci voliãÛ

o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ v politic-

k˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích

jsou na zadní stranû uvedeny jejich názvy.

Hlasovací lístky musí voliãi dostat nej-

pozdûji 3 dny pfiede dnem voleb. 

Úprava hlasovacího lístku

V prostoru urãeném pro úpravu hlaso-

vacích lístkÛ mÛÏe voliã upravit lístek jed-

ním z uveden˘ch zpÛsobÛ:

• Oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví

sloupce pfied názvem volební strany

pouze jednu volební stranu. Tím je dán

hlas kandidátÛm této volební strany

v pofiadí dle hlasovacího lístku v poãtu,

kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva

obce, kter˘ má b˘t v obci volen. Pokud

by byla oznaãena tímto zpÛsobem více

neÏ jedna volební strana, byl by takov˘

hlas neplatn˘. 

• Oznaãit v rámeãcích pfied jmény kandi-

dátÛ kfiíÏkem toho kandidáta, pro které-

ho hlasuje, a to z kterékoli volební stra-

ny, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ, kolik

ãlenÛ zastupitelstva má b˘t zvoleno.

Poãet ãlenÛ zastupitelstva, kter˘ má b˘t

v obci zvolen, je uveden v záhlaví hla-

sovacího lístku. Pokud by bylo oznaãe-

no tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ

je stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas

neplatn˘. 

• Kromû toho lze oba zpÛsoby popsané

v pfiedchozích bodech kombinovat, a to

tak, Ïe lze oznaãit kfiíÏkem jednu voleb-

ní stranu a dále v rámeãku pfied jménem

kandidáta dal‰í kandidáty, pro které hla-

suje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch

sloupcích, ve kter˘ch jsou uvedeny

ostatní volební strany. V tomto pfiípadû

je dán hlas jednotlivû oznaãen˘m kan-

didátÛm. Z oznaãené volební strany je

dán hlas podle pofiadí na hlasovacím

lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik

zb˘vá do poãtu volen˘ch ãlenÛ zastupi-

telstva. Takto napfi. pokud má b˘t vole-

no 11 ãlenÛ zastupitelstva a je oznaãena

volební strana s 11 kandidáty a kromû

toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloup-

cÛ dal‰ích volebních stran, je dáno

oznaãené volební stranû 6 hlasÛ, a to

pro kandidáty na prvních ‰esti místech.

Pokud by byla tímto zpÛsobem oznaãe-

na více neÏ jedna volební strana nebo

více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet,

byl by takov˘ hlas neplatn˘. 

Takovéto moÏnosti kombinovat se fiíká

pana‰ování = voliã mÛÏe hlasovat pro

jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé

kandidáty, ãi kombinovat hlasování pro

stranu a pro kandidáty z rÛzn˘ch voleb-

ních stran. 

Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím

lístku ani volební stranu, ani Ïádného kan-

didáta, hlasovací lístek nevloÏí do úfiední

obálky, hlasovací lístek pfietrhne nebo vlo-

Ïí do úfiední obálky nûkolik hlasovacích

lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva, je jeho hlas

neplatn˘.
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Známe odpovûdi na 
dÛleÏité otázky…!

VáÏení obãané, dámy a pánové, milí pfiátelé! 

Je snadné klást otázky a je‰tû snadnûj‰í je na nû

dávat odpovûdi. Tedy pokud to s otázkami i s odpo-

vûìmi myslíme alespoÀ trochu váÏnû. A to na‰e stra-

na, a tím i na‰i zastupitelé, opravdu myslí! Podle nás

je nejdÛleÏitûj‰í otázka: co mÛÏe KDU-âSL prostfied-

nictvím sv˘ch zastupitelÛ ve vrcholovém orgánu

fiízení obce obãanÛm Psár a Dolních Jirãan nabíd-

nout!

Na otázku, co pokládáme za nejdÛleÏitûj‰í, odpo-

vídáme: zdravé obecní finance! Bez transparentního

obecního rozpoãtu, bez vyváÏení v˘dajÛ reáln˘mi

pfiíjmy, bez zaji‰tûní potfiebn˘ch pfiíjmÛ je kaÏd˘ pro-

gram jen pfiehlídkou vzdu‰n˘ch zámkÛ. A pokud

takové sliby dává zastupitel obce, pak jsou ne vzdu‰-

né zámky, ale pfiímo „fata morgana“, kterou mají

obãané na oãích, ale která se stále vzdaluje, pokud se

jí pokou‰ejí dotknout. 

Ná‰ program není a nesmí b˘t taková „fata mor-

gana“. Zastupitelé na‰í strany jiÏ v tomto volebním

období nejednou dokázali, Ïe umí plnit svoje sliby.

Byly to právû finance pro rozvoj obce – nepfiímo pro

její oddluÏení, které dokázali do obce „pfiinést“. Aby-

chom byli konkrétní, uvedeme jeden pfiíklad za

v‰echny: na jednání o zaji‰tûní prostfiedkÛ na vodo-

jem Psáry – Vápenka se v˘znamnou mûrou podílel

zastupitel právû na‰í strany.

V̆ daje rozpoãtu a pfiedev‰ím uÏití cizích zdrojÛ je

nutno plánovat v souladu se strategick˘mi prioritami

obce. Z rozpoãtu obce je nutno vytvofiit úãinn˘

nástroj, a to jak ve vztahu ke státním v˘dajÛm

a v˘dajÛm soukromého sektoru, tak i k rÛzn˘m

zahraniãním zdrojÛm, vãetnû dotaãních zdrojÛ

Evropské unie. To pfiedpokládá existenci komplexní

finanãní, majetkové a kapitálové politiky obce

a v neposlední fiadû i odpovídajících kontrolních

mechanismÛ. 

Co ná‰ program konkrétnû obsahuje?
Velmi nás znepokojuje omezená  moÏnost spor-

tovního vyÏití (fotbal, tenis).Vût‰inu sportovních

aktivit nelze v obci provozovat vÛbec. Dlouhodobû

se snaÏíme o finanãní podporu obou hasiãsk˘ch sbo-

rÛ, sportovních  klubÛ a nûkolika zájmov˘ch organi-

zací. To ale nestaãí, budeme proto usilovat o: 

• Rekonstrukci vodní nádrÏe „Na Babû“.

• Vybudování sportovnû relaxaãního areálu s moÏ-

ností koupání, pláÏového volejbalu, dûtského

brouzdali‰tû, toboganu, v zimû vyuÏití pro brusle-

ní a hokej. Takov˘ areál rozsahem nabízeného

sportovního vyÏití uspokojí ‰irokou vefiejnost. 

• Podporu soukrom˘ch subjektÛ, zamûfienou na

vytváfiení nabídky sportovních a rekondiãních

aktivit. 

• Systematickou spolupráci se soukrom˘mi subjekty

– nadaãní fondy, spoleãnosti pÛsobící v na‰em

regionu – které mají zájem na jeho dal‰ím rozvoji.

Pokud Vás na‰e návrhy a pfiedstavy zaujaly, bude-

te mít moÏnost se podrobnû seznámit s cel˘m voleb-

ním programem KDU-âSL MO Psáry i osobnû se set-

kat s kandidáty do Zastupitelstva MÚ Psáry na fiadû

pfiedvolebních setkání. 

Postavení obce a její rozvoj jsou a budou v˘raznû

ovlivÀovány mnoÏstvím, skladbou a aktivitami jejích

obyvatel. V dÛsledku nové v˘stavby pfiib˘vá rodin

s mal˘mi dûtmi, sniÏuje se vûkov˘ prÛmûr obyvatel

a mûní se jeho skladba pfii znaãném posílení stfiední

vrstvy. Na druhé stranû témûfi 10 % obyvatel obce je

star‰ích 70 let. S tûmito zmûnami souvisí rostoucí

kvalitativní i kvantitativní poÏadavky na obãanskou

vybavenost, zejména na zaji‰tûní kvalitní a dostateãné

základní zdravotní a sociální péãe, matefiského

a základního ‰kolství a rovnûÏ poÏadavky na úroveÀ

nabídky sluÏeb a moÏnosti trávení volného ãasu.

Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou základní
zdravotní péãi a podporovat úãinn˘ systém sociál-
ní práce a péãe. Dále zajistit dostateãnou kapacitu
matefiské ‰koly, kvalitní a v obci dostupné základ-
ní ‰kolství a celkovû podporovat atmosféru vedou-
cí ke zkvalitnûní vzdûlávání vãetnû mimo‰kolního. 

Je záleÏitostí v‰ech, ktefií v obci Ïijí, pracují a pod-

nikají, aby podporovali její rozvoj jako atraktivní, pfií-

vûtivé a obohacující se obce. Je nutné rozvíjet obãan-

skou hrdost, identifikaci s obcí a spoluúãast na jejím

rozvoji. ZároveÀ je nutné v ‰ir‰ím kontextu koordino-

vat spolupráci vefiejného a soukromého sektoru a rov-
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Volební program 
KDU-âSL MO Psáry

nûÏ koordinovat rozvojové zámûry obce se zámûry

Prahy a Stfiedoãeského kraje. Jen tak lze dosáhnout

toho, aby se obec stala dobr˘m místem pro Ïivot. 

Dosud také není jasnû vymezena a pro obãany

srozumitelnû definována dûlba ãinnosti mezi „politi-

ky“ a úfiedníky, ãasto se zamûÀuje obecní úfiad, orgán

samosprávy (zastupitelstvo) a obec jako taková.

Zámûry strategického plánu je moÏné uskuteãnit

pouze tehdy, pfiijme-li je za své celá komunita. Zmû-

nou musí projít i aparát správních orgánÛ, a to pfiede-

v‰ím od pasivní reakce na pfiedkládané rozvojové

projekty k aktivní rozvojové politice.

Zdá se Vám, Ïe ná‰ program je podobn˘ ostatním

volebním programÛm? Jistû, vÏdyÈ se zab˘vá stejnou

obcí, stejn˘mi starostmi obãanÛ.  Za nás mluví na‰e

práce pro obec v tomto, vlastnû jiÏ skoro minulém,

volebním období. 

Pokud se nás nûkdo ptá, která obec je pro nás inspi-

rující, tak v této vûci máme zcela jasno! Pro nás je

inspirací právû na‰e obec Psáry a Dolní Jirãany. VÏdyÈ

právû starost o obec, v níÏ se fiada z nás narodila a pro-

Ïila znaãnou ãást Ïivota, starost o spoluobãany, s nimiÏ

chodíme hrát kopanou nebo se jen tak setkáváme

v denním bûhu Ïivota, je tou nejvût‰í na‰í inspirací. 

Zcela na závûr si dovolíme Vám dát malou radu –

zamyslete se prosím nad na‰ím programem a dejte

svÛj hlas ve volbách do zastupitelstva na‰im kandidá-

tÛm. Urãitû Vás v budoucnu nezklamou! 

1. Dobudování technické infrastruktury
Pokraãování v budování inÏen˘rsk˘ch sítí (spla‰ková kanalizace, voda, plyn)
Opravy místních komunikací, budování nov˘ch chodníkÛ

2. Zaji‰tûní kvalitní obãanské vybavenosti, pfiimûfiené nabídky sluÏeb
Podpora ‰kolství 
Zaji‰tûní kvalitní zdravotní a sociální péãe

3. Zaji‰tûní bezpeãnosti v obci
Bezpeãnost obãanÛ a ochrana majetku, kamerov˘ systém

4. Zlep‰ení Ïivotního prostfiedí a nakládání s odpady
Zlep‰ení stavu vefiejné zelenû
Zlep‰ení systému odpadového hospodáfiství

5. Zlep‰ení kultury vyuÏívání volného ãasu a odpoãinku
Podpora ãinnosti zájmov˘ch organizací sportovních klubÛ a hasiãsk˘ch sborÛ 
Realizace cyklostezek v obci Psáry a Dolní Jirãany 
Dokonãení rekonstrukce kostela sv. Václava

6. Zlep‰ení podnikatelského prostfiedí a podpora zamûstnanosti
Servis pro podnikatele
Kurzy vzdûlávání 
Bezplatná právní poradna

7. Zaji‰tûní finanãních zdrojÛ pro realizaci strategick˘ch zámûrÛ obce
Vícezdrojové  financování 
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a uãebními pomÛckami. Byly zrekonstruovány
a vybaveny prostory pro tfiídu M· a ‰kolní druÏinu
v objektu Hlavní 13. V posledním roce dochází k vel-
k˘m zmûnám v ãinnosti ‰koly (posílení pedagogické-
ho sboru, v˘uka cizích jazykÛ, plavání, ‰koly v pfiíro-
dû, zájmové krouÏky i pro dospûlé, pfiedstavení dûtí
pro vefiejnost, dny otevfien˘ch dvefií). Kapacita M· je
nedostateãná, základní ‰kole chybí tûlocviãna i hfii‰-
tû. Obûdy se dováÏejí.

O co budeme usilovat: 
• Provést komplexní rekonstrukci a nástavbu M·

(zv˘‰ení kapacity na 4 tfiídy), jejíÏ souãástí bude
‰kolní jídelna s kuchyní pro dûti ze základní
i matefiské ‰koly a seniory. Rekonstruovat hfii‰tû
M·.

• Zkvalitnit a modernizovat vybavení uãeben Z·,
vybudovat víceúãelové hfii‰tû u Z·.

• Pfiipravit projekt pro roz‰ífiení základní ‰koly o 6.
– 9. roãník.

• Napomáhat vedení ‰koly ve snaze stabilizovat
kvalitní uãitelsk˘ sbor. 

2.2 Zaji‰tûní kvalitní zdravotní a sociální péãe
Stávající stav: V obci pÛsobí jeden praktick˘ lékafi.
Chybí lékárna, dÛm s peãovatelskou sluÏbou. 

O co budeme usilovat : 
• Podporovat zaji‰tûní kvalitní a dostupné základ-

ní zdravotní péãe.
• Podporovat doplnûní chybûjících sloÏek zdravot-

ních sluÏeb.
• Vytváfiením materiálních a prostorov˘ch podmí-

nek podporovat subjekty poskytující rÛzné for-
my pomoci lidem v sociální tísni a krizov˘ch
situacích.

• Roz‰ífiit spolupráci vefiejného a soukromého sek-
toru pfii zaji‰Èování sociálních sluÏeb.

3. Zaji‰tûní bezpeãnosti v obci
Stávající stav: V uplynulém volebním období na‰e
návrhy na fie‰ení této problematiky nena‰ly podporu
u vût‰iny zastupitelÛ. Proto, kromû internetové disku-
se uvefiejnûné tûsnû pfied volbami, není tento problém
koncepãnû fie‰en. 

O co budeme usilovat:
• Formulovat a realizovat program spolupráce

s Policií âR v oblasti prevence kriminality
a ochrany majetku a vefiejného pofiádku. 

• Vypracovat odbornou studii, která bude vodít-
kem pro vytvofiení smysluplného a efektivního
systému boje proti kriminalitû.

• V oblasti bezpeãnosti silniãního provozu je
cílem zajistit bezpeãn˘ a pohodln˘ pohyb chod-
cÛ v obci. 

• Dobudovat chodníky a osvûtlení v obci.
• Na místech, kde dochází k závadovému jednání,

zavést kamerov˘ systém.

1. Dobudování technické infrastruktury 
Stávající stav: Absence de‰Èové, spla‰kové kanaliza-
ce, zemního plynu a vodovodu ve staré zástavbû,
vysoké ztráty ve vodovodní síti a nutnost posílení tla-
ku, kritick˘ stav vût‰iny místních komunikací. âás-
teãnû vybudovaná síÈ technické infrastruktury pfie-
váÏnû v rozvojov˘ch lokalitách. Novû vybudovaná
âOV.

1.1 Pokraãování v budování inÏen˘rsk˘ch sítí
(spla‰ková kanalizace - K, voda - V, plyn - P)
O co budeme usilovat:

• Dobudovat inÏen˘rské sítû pfiednostnû v tûchto
lokalitách:

• Psáry: Kutná (V, K); Úzká (V); U NádrÏky (V,
K, P); Nad NádrÏkou (V, K, P); U Potoka (V, K,
P); Na Stráni (V, K, P); Akátová (V, K, P); Pod
Strání (V, K, P); DláÏdûná (V, K, P); Na Kopeã-
ku (V, K, P); Sluneãná (V, K, P); Ve Svahu (V,
ãást K, P); Pod StráÏí (V, K, P); Ve StráÏi (V, ãást
K, P); Pod Skalou (K, P).
Dolní Jirãany: Slepá (V, K, P); V Tfie‰Àovce (V,
K, P); Nad Cihelnou (V, K); Hlavní (V, K); Na
V̆ sluní (V, K); Ke Kukaláku (V, K, P); ãást ul.
Javorové (V, K, P); ãást ul. Horní (V, K); Spor-
tovcÛ (V, K); K Junãáku (V, P).

• Provést v˘stavbu vodojemu na Vysoké v Dolních
Jirãanech, a tím dosáhnout zlep‰ení tlaku vodo-
vodního fiadu v lokalitách Javorová, K Lesu,
oblast Vysoká.

1.2 Opravy místních komunikací, budování
nov˘ch chodníkÛ
O co budeme usilovat:

• Opravit/rekonstruovat místní komunikace
v koordinaci s v˘stavbou/obnovou ostatních
inÏen˘rsk˘ch sítí pfiednostnû v tûchto lokali-
tách:
Psáry: Kutná, Úzká, U NádrÏky, Nad NádrÏkou,
U Potoka, DláÏdûná, Na Kopeãku, Sluneãná, Ve
Svahu, Pod Skalou, Za MÛstkem, Na Stráni –
ãást, Pod StráÏí, Akátová.
Dolní Jirãany: Hlavní, Na V̆ sluní, Horní – ãást,
Pod Kostelem, K Junãáku, Nad Cihelnou, Spor-
tovcÛ, Slepá, Houbová, K LÛÏku.

• Dokonãit v˘stavbu/obnovu sítû chodníkÛ:
Psáry: Na Vápence, Na Návsi – Kutná, DláÏdû-
ná – Na Kopeãku, Kutná.
Dolní Jirãany: Hlavní, Horní, SportovcÛ, Slepá,
V Tfie‰Àovce.

2. Zaji‰tûní kvalitní obãanské vybavenosti, pfiimû-
fiené nabídky sluÏeb

2.1 Podpora ‰kolství 
Stávající stav: Probûhla ãásteãná rekonstrukce
základní ‰koly, vybavení nov˘m ‰kolním nábytkem
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4. Zlep‰ení Ïivotního prostfiedí a nakládání

s odpady
Stávající stav: Automobilová doprava vede centrem
obce a s tím souvisí hlukové a prachové zatíÏení vãet-
nû sníÏené bezpeãnosti pohybu chodcÛ a cyklistÛ,
nefunkãní systém zelenû, místy zanedban˘ stav
budov, zneãi‰tûní obce a její celkovû nepûkn˘ vzhled.

4.1 Zlep‰ení stavu vefiejné zelenû
Stávající stav: Pfies vítûzství „ekologick˘ch“ sdruÏe-
ní v uplynulém volebním období se stav vefiejné zele-
nû, kromû její pravidelné údrÏby, nelep‰í. K jejímu
roz‰ifiování dochází pfiedev‰ím v rozvojov˘ch lokali-
tách.

O co budeme usilovat: 
• Ve spolupráci s odborníky na Ïivotní prostfiedí

vypracovat „ekologickou“ studii vefiejn˘ch pro-
stranství, na základû které bude docházet
v návaznosti na celkovou úpravu tûchto ploch
k jejich ozelenûní.

4.2 Zlep‰ení systému odpadového hospodáfiství
Stávající stav: Jednotná sazba za svoz TKO, která je
odvozená od poãtu trvale hlá‰en˘ch osob. Centrální
dvÛr pro svoz odpadÛ.

O co budeme usilovat: 
• Vytvofiit dvojí sazbu za svoz TKO. Ke stávající

t˘denní prosazovat sazbu ãtrnáctidenní. Toto
opatfiení bude spravedlivé k obãanÛm se sníÏe-
nou produkcí TKO.

• Vytvofiit systém svozu biologického odpadu
z jednotliv˘ch lokalit, kter˘ bude sváÏen v pravi-
deln˘ch termínech zamûstnanci pracovní ãety
OÚ s vyuÏitím techniky ve vlastnictví obce.

5. Zlep‰ení kultury vyuÏívání volného ãasu
a odpoãinku

Stávající stav: Velmi omezená moÏnost sportovního
vyÏití (fotbal, tenis). Vût‰inu sportovních aktivit nel-
ze v obci provozovat vÛbec. V obci pÛsobí dva
hasiãské sbory, dva sportovní kluby a nûkolik zájmo-
v˘ch organizací. Dlouhodobû se snaÏíme o finanãní
podporu tûchto subjektÛ.

O co budeme usilovat: 
• Vybudovat sportovnû relaxaãní areál (venkovní

koupali‰tû, pláÏov˘ volejbal, dûtské brouzdali‰-
tû, tobogan, v zimû vyuÏití pro bruslení, hokej),
kter˘ rozsahem nabízeného sportovního vyÏití
uspokojí ‰irokou vefiejnost. Jednou z variant je
rekonstrukce vodní nádrÏe „Na Babû“ s ekolo-
gickou úpravou okolí. 

• Modernizovat stávající sportovní areály v Psá-
rech a Dolních Jirãanech. 

• Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní organi-
zace, koordinovat vyuÏívání jejich zafiízení, pod-
porovat roz‰ifiování nabídky aktivit pro voln˘ ãas.

• Spoluvytváfiet a podporovat ucelen˘ systém
sportovních aktivit a moÏností pro vyuÏití volné-
ho ãasu orientovan˘ch na dûti a mládeÏ (dûtské
centrum pro dûti pfied‰kolního vûku, multifunkã-
ní sportovní areál s moÏností vyuÏití i pro alter-
nativní sporty). 

• V rozvojov˘ch lokalitách poÏadovat vybudování
dûtsk˘ch hfii‰È a odpoãinkov˘ch zón.

5.1 Podpora ãinnosti zájmov˘ch organizací spor-
tovních klubÛ a hasiãsk˘ch sborÛ 
O co budeme usilovat:

• Dále modernizovat stávající sportovní areály
v Psárech a Dolních Jirãanech.

• Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní orga-
nizace, koordinovat vyuÏívání jejich zafiízení,
podporovat roz‰ifiování nabídky aktivit pro vol-
n˘ ãas.

5.2 Realizace cyklostezek v obci Psáry a Dolní
Jirãany 

Stávající stav: Zpracovaná projektová dokumentace,
chybí finanãní prostfiedky.

O co budeme usilovat:
• Zajistit finanãní prostfiedky.
5.3 Dokonãení rekonstrukce kostela sv. Václava
Stávající stav: V uplynulém období probûhla vnûj‰í
rekonstrukce kostela.

O co budeme usilovat: 
• Provést rekonstrukci vnitfiních prostor vãetnû

doplnûní mobiliáfie tak, aby do‰lo k vytvofiení
dÛstojn˘ch prostor pro pofiádání v˘znamn˘ch
akcí pro ‰irokou vefiejnost (vánoãní, velikonoãní
m‰e, koncerty apod.).

6. Zlep‰ení podnikatelského prostfiedí a podpora
zamûstnanosti

Stávající stav: V uplynulém období nebyla zastupi-
teli obce tato problematika fie‰ena.

O co budeme usilovat: 
• Zajistit prostory s v˘poãetní technikou a voln˘m

pfiístupem na internet pro ‰irokou vefiejnost.
• Zajistit alespoÀ jedenkrát t˘dnû bezplatnou práv-

ní poradnu.
• Podporovat kurzy jazykového vzdûlávání mláde-

Ïe a dospûl˘ch.
• Vytvofiit prostor pro prezentaci místních podni-

katelÛ a ÏivnostníkÛ.

7. Zaji‰tûní finanãních zdrojÛ pro realizaci strate-
gick˘ch zámûrÛ obce
O co budeme usilovat: 

• Systematická pfiíprava projektÛ financovatel-
n˘ch ze zdrojÛ EU.

• Participace obce na investicích do rozvojov˘ch
lokalit.
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VOLBY – KDU-âSL

K¤ESËANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – âESKÁ STRANA LIDOVÁ
A NEZÁVISLÍ  KANDIDÁTI  

OBCE PSÁR A DOLNÍCH JIRâAN

K a n d i d á t n í   l i s t i n a   p r o  v o l b y  
d o  Z a s t u p i t e l s t v a

o b c e  P s á r y  a  D o l n í  J i r ã a n y
k o n a n é  v e  d n e ch  2 0.  a  2 1.  fi í j n a  2 0 0 6

Kandidáti:

1. Petr Krãmáfi, 35 let, podnikatel, Psáry, KDU-âSL

2. Ing. Vladimír Kadefiábek, 67 let, místostarosta OÚ Psáry, Psáry, 

bez politické pfiíslu‰nosti 

3. Václav Novák, 39 let, podnikatel, Psáry, KDU-âSL

4. Ing. Ivo Vondráãek, 46 let, inspektor, Psáry, KDU-âSL

5. Petr Nosek, 36 let, podnikatel, Dolní Jirãany - Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti

6. Jan Pfiibyl, 28 let, podnikatel, Dolní Jirãany – Psáry, KDU-âSL

7. Dana Piková, 41 let, administrativní pracovnice, ·tûdfiík-  Psáry, KDU-âSL

8. Stanislav Bek, 53 let, specialista IT, ·tûdfiík – Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti

9. Zdenka Smolová, 53 let, zdravotní sestra, Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti

10. Petr Vaverka, 40 let, montér, Psáry, KDU-âSL

11. Pavel Otruba, 50 let, podnikatel, Dolní Jirãany – Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti

12. Marcela Skfiivanová, 56 let, podnikatelka, Psáry, KDU-âSL

13. Jifií Adámek, 57 let, instalatér – topenáfi, Psáry, KDU-âSL

14. Ing. Miroslav Vítkovsk˘, 56 let, hlavní mechanik - energetik, ·tûdfiík–Psáry, 

bez politické pfiíslu‰nosti

15. Ing. Cyril Budaã, 63 let, vûdeck˘ pracovník, Dolní Jirãany–Psáry, 

bez politické pfiíslu‰nosti

Zmocnûnec politické strany                                           Ing. Franti‰ek Kropáãek, CSc., Psáry

• Pfiijímání opatfiení k tomu, aby obãané v obci
trvale Ïijící v ní rovnûÏ byli pfiihlá‰eni k trvalé-
mu pobytu a nepfiímo tak pfiispívali do obecního
rozpoãtu.

• Systematická spolupráce se soukrom˘mi subjek-
ty (nadaãní fondy, spoleãnosti pÛsobící v na‰em
regionu, které mají zájem na jeho dal‰ím rozvoji
apod.).
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VOLBY – OBEC PRO OBâANY

Otázky k volební prezentaci 
1. Co mÛÏe va‰e volební strana/sdruÏení
nabídnout na‰im obãanÛm?

Nabízíme v‰estrannû vyváÏen˘ program,

protoÏe známe hlavní potfieby a bolesti na‰í

obce. Napsat krátké nebo rozsáhlej‰í slohové

dílko s postfiehy, co lze v obci zlep‰it, dokáÏe

kaÏd˘ prÛmûrn˘ pozorovatel. Podstatnûj‰í je

kvalita osob, které splnûní programu zaruãují,

jejich kredit. Tedy v˘sledky, které jsou za nimi.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v tomto ohledu ostatní

kandidující strany jednoznaãnû pfiedstihujeme:

Dokázali jsme obec vyvést z nejtûÏ‰ích problé-

mÛ, vytáhnout ji z pomyslného tfietího suterénu,

kam se nikomu nechtûlo. Teì jsme nûkde v pfií-

zemí a najednou je v‰ude kolem plno ochotn˘ch

vystoupat za nás na sluníãku do tfietího patra…

Na na‰í kandidátce je sedm z jedenácti souãas-

n˘ch zastupitelÛ, dva z nás postupnû zastávali

funkci starosty (Krejãí, Janata), dal‰í dva mís-

tostarosty (Vrba, Valá‰ková). Ostatní vût‰inou

pfiedsedali odborn˘m v˘borÛm (Podlaha, Taláb,

Krejãí), nebo v odborn˘ch orgánech obce aktiv-

nû pracovali (PetrÏíla-Skfiivánek), podobnû

i dal‰í trojice kandidátÛ (·imeãek, Kriegsmano-

vá, Sajler). Dal‰í nové tváfie chtûjí pracovat

v oblastech, které obec citelnû potfiebuje (Maxa-

bezpeãnost v obci, RoÏek-informaãní technolo-

gie, Havlíãková-finance). Pánové Alfery

a Makoviãka jsou pfiirozen˘mi autoritami

v obci. Nûco jsme pro obec udûlali. Zlikvidova-

li jsme 160 miliónÛ dluhÛ a k tomu na‰í aktivi-

tou pro obec zajistili skoro sto miliónÛ nad

rámec pfiíjmÛ z daní a vût‰inu z nich investova-

li do vybavenosti obce. Jsme zárukou zdárné-
ho rozvoje obce a udrÏení znovunabytého
kreditu v oãích finanãních institucí, nadfiíze-
n˘ch orgánÛ, okolních obcí i dodavatelÛ.

2. Na jakou problematickou oblast je vá‰
program pfiedev‰ím zamûfien˘?

Na‰í prioritou je vyrovnání kvality Ïivota ve

staré a nové zástavbû, zjednodu‰enû dobudová-

ní kompletních inÏen˘rsk˘ch sítí ve staré obci.

Druhou prioritou je modernizace a roz‰ífiení

kapacity matefiské ‰koly a následnû dostavba

‰koly základní. V její první fázi vznikne

moderní tûlocviãna, jakási sokolovna. Víme, Ïe

to obec potfiebuje. 

3. Jak˘m programem chce va‰e strana/sdru-
Ïení oslovit mladou generaci, pfiedev‰ím
v na‰í obci?

V̆ ‰e zmínûná sokolovna poslouÏí i pro akti-

vity volného ãasu mládeÏe. Ale je‰tû pfiedtím

chceme vybudovat víceúãelová sportovní hfii‰-

tû zamûfiená na sporty oslovující mladou gene-

raci. Uvítáme, pokud nás mladí zkontaktují,

abychom znali jejich pfiedstavy. Mladí i celé

rodiny budou vyuÏívat i plánované cyklostez-

ky, plánek tras najdete na internetu v na‰í pfied-

volební rubrice.

4. Jak˘m programem mÛÏe va‰e strana/
sdruÏení zpestfiit Ïivot seniorÛ v obci?

Obecnû chceme, aby si obec uchovala ty

pfiednosti, pro které je vyhledávána k rekreaci

nejen star‰í generací, chceme zachovat okolní

pfiírodu, pokud moÏno nenaru‰enou zbyteãnou

dálnicí. Ale máme i konkrétní nabídku pro

seniory: Nová jídelna v rekonstruované matefi-

ské ‰kole jim bude nabízet obûdy. ·kola plánu-

je roz‰ífiení nabídky zájmové ãinnosti pro

v‰echny vûkové skupiny, vãetnû seniorÛ.

Koneãnû chceme, aby i nadále byli samostatnû

Ïijící trvale hlá‰ení dÛchodci osvobozeni od

poplatkÛ za odvoz odpadkÛ. 

5. V obci pfiib˘vá mlad˘ch rodin. Jak chcete
fie‰it problematiku ‰kolní a pfied‰kolní
v˘chovy?

Dnes je v obci skoro 500 dûtí, za ãtyfii roky

to bude 600, ãtyfiicet v kaÏdém roãníku. Nedo-

stateãná kapacita matefiské ‰koly (55 dûtí)

a brzy i ‰koly základní (120 dûtí) je jednou

z nejkritiãtûj‰ích pfiekáÏek rozvoje obce. Jsme

vÛbec nejvût‰í obcí v celém Stfiedoãeském kra-

ji bez úplné, tj. devítileté ‰koly. Je‰tû v první

polovinû volebního období musí probûhnout
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rekonstrukce M· za 22 miliónÛ, kapacita se

zv˘‰í na 112 dûtí. V Psárském zpravodaji jsme

pfiedstavili projekt, máme stavební povolení.

I na dal‰í fázi, stavbu tûlocviãny, je projekt

a územní rozhodnutí. PÛjde-li v‰e dobfie, reali-

zace mÛÏe probûhnout koncem volebního

období. Z· získá dal‰í uãebnu z dosavadní

malé tûlocviãny. Ani to v‰ak nestaãí a fie‰ením

ve stfiednûdobém horizontu je dostavba druhé-

ho stupnû ‰koly, projekt pfiipravíme.    

6. Jak˘mi opatfieními by va‰e strana/sdruÏe-
ní chtûla obohatit kulturní a sportovní Ïivot
v obci?

Kromû tûlocviãny pfiipravujeme ve spolu-

práci s okolními obcemi cyklostezku kopírují-

cí starou bene‰ovskou silnici II/603 v trase

Krãsk˘ les, metro-Kunratice-Vestec-Jesenice-

Jirãany-Sulice-Kamenice s odboãkou podél

„na‰í“ komunikace II/105 z Jirãan pfies Psáry

do Záhofianského údolí. Máme stavební povo-

lení na úseky na území na‰í obce. Pfii prÛcho-

du obcí soubûÏnû vzniknou kilometry nov˘ch

chodníkÛ. Vedoucí odboru regionálního roz-

voje Stfiedoãeského kraje pfiislíbil podporu

tomuto projektu a vyzval souãasného starostu

ke koordinací projektu s ostatními obcemi.

Poãítá se i s rozvojem dal‰ích cyklotras v oko-

lí Psár.

7. Jak˘m zpÛsobem si pfiedstavuje va‰e stra-
na/sdruÏení v˘chovu obãanÛ k tfiídûní
domovního odpadu?

Máme v na‰em stfiedu odborníka na odpado-

vou problematiku Mgr. Vrbu. Díky nûmu obec

získala miliónovou dotaci na vybudování sbûrné-

ho dvora, kter˘ je bezplatnû k dispozici a je inten-

zivnû vyuÏíván obyvateli obce i chatafii. Je úãin-

nou prevencí ãern˘ch skládek a napomáhá lep‰í

separaci odpadÛ. Jsme pfiipraveni a nadále pruÏ-

nû reagovat na potfieby a roz‰ifiovat poãet sbûr-

n˘ch míst, kde to bude tfieba. Pokraãovat bude

propagace separace v Psárském zpravodaji.

8. S ohledem na stávající v˘stavbu rodin-
n˘ch domÛ zfiejmû nebude dostaãující neko-
merãní obãanská vybavenost. Jak by tuto

naléhavou záleÏitost fie‰ila va‰e strana/sdru-
Ïení? 

Je to na‰e priorita, snad to vût‰ina obyvatel

i takto vnímá. I nadále chceme dÛslednû stfieÏit

dodrÏování územního plánu obce a nepfiipustí-

me dal‰í Ïivelnou v˘stavbu rodinn˘ch domÛ

nad rámec souãasného územního plánu.  Bude-

me dÛslednû dbát, aby se v‰ichni pfiicházející

investofii smluvnû zavázali finanãnû pfiispût na

rozvoj obecní infrastruktury. Za minulé období

na‰i zastupitelé takto dojednali dvacet miliónÛ,

ty byly i budou vyuÏity na dostavbu ‰koly,

‰kolky, vybavení vefiejn˘ch prostranství, míst

a zafiízení pro trávení volného ãasu apod.

9. Jak hodláte fie‰it dopravní obsluÏnost –
spojení s metropolí?

Prohlubující se potíÏe s dopravní obsluÏností

jsou v˘sledkem neprozíravé a chybné dopravní

politiky Stfiedoãeského kraje, jeho benevolence

k nefiízenému rÛstu pfiímûstsk˘ch sídel, aniÏ by

byl zaji‰tûn rozvoj dopravní infrastruktury. Sou-

ãasn˘ starosta svou osobní aktivitou inicioval

vznik Svazku obcí pro dopravu v praÏském jiÏ-

ním regionu, jehoÏ je místopfiedsedou. Toto usku-

pení je ojedinûlé sv˘m „pfieshraniãním“ pÛsobe-

ním, sdruÏuje desítky obcí z okolí, ale i mûstské

ãásti Libu‰, Kunratice a ·eberov. Prosazuje

v‰echny regionu prospû‰né dopravní stavby vãet-

nû PraÏského silniãního okruhu a zejména vznik

metrobusu, rychlého autobusu spojujícího Jeseni-

ci s metrem po samostatné komunikaci. Svazek

svou vahou nakonec dokázal pfiesvûdãit o uÏiteã-

nosti projektu i váhavé krajské zastupitelstvo.

10. Která obec/mûsto je pro vás inspirací
a proã?

Z okolních obcí se nám líbí PrÛhonice. Mají

v˘stavní a upravené centrum s mnoha pfiíjem-

n˘mi restauracemi, pfiilehl˘ park nabízí pfiíjem-

né prostfiedí pro uvolnûní. V historii Psár sice

chybûli prozíraví aristokraté jako v PrÛhonicích

nebo Kamenici, ale shodujeme se, Ïe okolí na‰í

obce je pfiinejmen‰ím stejnû krásné a obec

samotnou pozdvihnou pouze lidé s dlouhodo-

b˘mi vizemi. Chceme, aby se Psáry a Jirãany

staly takovou dobrou adresou.

VOLBY – OBEC PRO OBâANY



Správa obce a informovanost obãanÛ
� Zasadíme se o hospodárné a prÛhledné

nakládání s prostfiedky a majetkem obce.
Zachováme mal˘, ale efektivní obecní úfiad
s kvalifikovan˘mi a vstfiícn˘mi pracovníky. 

� Víme, Ïe velikost na‰í obce si Ïádá uvolnû-
ného starostu. DÛvûryhodnou osobu, která
si v obci sv˘m mnohalet˘m pÛsobením
vydobyla pfiirozen˘ respekt a která splÀuje
trojici kritérií pro v˘kon této funkce (pfied-
poklady, pracovitost a poctivost), máme
v ãele na‰í kandidátky.

� UdrÏíme a zlep‰íme informovanost obãanÛ
o dûní v obci prostfiednictvím Psárského
zpravodaje. Uvûdomujeme si také potfiebu
modernizovat internetové stránky obce.

Obãanské souÏití, bezpeãnost a pofiádek v obci
� Budeme dbát na dodrÏování základních

norem obãanského souÏití vãetnû jejich
zakotvení v obecnû závazn˘ch vyhlá‰kách.
Jejich naplÀování budeme sledovat
a dÛslednûji postihovat jejich poru‰ování. 

� Chceme bojovat proti kriminalitû, vandalis-
mu a pfiispívat k pocitu bezpeãí obãanÛ.
Jsme pfiipraveni pfiedstavit ãleny v˘boru,
jehoÏ úkolem bude posoudit moÏnosti zave-
dení efektivnû fungující obecní policie. Ke
zv˘‰ení bezpeãnosti obyvatel a ochrany
jejich majetku chceme instalovat kamerové
systémy.

Finance
� Jsme dÛvûryhodn˘mi garanty finanãního

zdraví obce, neboÈ jsme stabilizovali rozvrá-
cené hospodafiení na‰ich pfiedchÛdcÛ. Vráti-
li jsme obci kredit v oãích finanãních insti-
tucí a zlikvidovali 95 % dluhÛ obce, celkem
160 miliónÛ korun. 

� VyuÏijeme na‰ich znalostí a zku‰eností
k v˘znamnému nav˘‰ení pfiíjmÛ obce. Pro
investiãní akce zajistíme prostfiedky ze
zdrojÛ krajsk˘ch i státních fondÛ, ministers-
tev a Evropské unie. V uplynulém období
pfiinesla aktivita právû na‰ich kandidátÛ
obci 40 miliónÛ korun dotací.

� Budeme dbát, aby se v‰ichni pfiicházející
investofii smluvnû zavázali finanãnû pfii-
spût na rozvoj obecní infrastruktury.
V uplynulém období na‰i kandidáti vyjed-
nali 20 miliónÛ korun, ãást z nich na pfií‰-
tí roky.

� Hospodárností zajistíme, aby se peníze
„neprojedly“ za provoz obce, ale investova-
ly do její komplexní vybavenosti. Upfied-
nostníme projekty spolufinancované z vnûj-
‰ích zdrojÛ. 

V˘stavba a infrastruktura
� Na‰í prioritou je dobudovat inÏen˘rské sítû

ve staré ãásti obce bûhem pfií‰tích ãtyfi let,
vãetnû rekonstrukce komunikací. Na polo-
vinu úsekÛ je jiÏ podepsána smlouva za 23
mil. Kã, realizace zapoãala.

� Budeme pokraãovat v budování chodníkÛ,
a to i podél místních komunikací ve staré
zástavbû.  

� Uvítáme a podpofiíme ve‰keré rozumné
podnikatelské projekty, pokud nebudou
ohroÏovat kvalitu Ïivota v obci. Pfiíkladem
jsou nové obchody, drobné provozovny slu-
Ïeb nebo aktivity zamûfiené na voln˘ ãas,
sport a kulturu. 

� O umístûní staveb, které mohou ohrozit
Ïivotní prostfiedí, ãi jinak naru‰it Ïivot
v obci, budou obãané rozhodovat formou
obecního referenda. 

Pokraãování na str. 19
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Volební program 
sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

Obec pro obãany
(zkráceno; plná verze www.psary.cz, rubrika Obecní volby 2006)









Pfiipomínám otevfiení ordinace pro dûti a dorost ve va‰em regionu

Adresa: MUDr. EVA BARTO·OVÁ

Praktická lékafika pro dûti a dorost

K Ofiechovce 365

Dolní Jirãany, p. Psáry

Ordinaãní hodiny: Po 14.00-15.30

Út 16.15-18.00

St 16.15-18.00

ât 7.30-9.00

Pá 7.30-9.00

Tel.: 261 911 805

Mobil: 732 925 245

Zdrav. zafiízení se nachází v nové zástavbû mezi Dolními a Horními Jirãany. Smlouvu mám s pûti nejvût-

‰ími zdravotními poji‰Èovnami.

Pro zaregistrované pacienty zaji‰Èuji o‰etfiení i v sobotu, nedûli ãi jin˘ svátek, v akutních pfiípadech
i ve veãerních ãi noãních hodinách (není nutné obracet se na pohotovost).

Nejsem zaãáteãník – 3 roky praxe v okresní nemocnici, 4 roky praxe na klinice v Motole, pfies 10 let praxe

na poliklinice v centru Prahy. SlouÏím sluÏby na pfiíjmovém oddûlení ve Fakultní nemocnici Motol. Proto vyu-

Ïijte moÏnosti komplexní péãe o va‰e dítû ve va‰em blízkém okolí! NedojíÏdûjte do Prahy, kdyÏ nemusíte!

V˘hody: – o‰etfiení v klidném, pfiímo rodinném prostfiedí

– stálé spojení na mobilní telefon lékafie

– moÏnost o‰etfiení i mimo ordinaãní hodiny

– témûfi nulové ãekací doby

(tedy vûci prakticky nadstandardní péãe, kterou nabízím v rámci sousedsk˘ch vztahÛ…)

Doufám, Ïe se pfiidáte k dal‰ím spokojen˘m pacientÛm, ktefií uÏ této péãe vyuÏívají. BliÏ‰í podrobnosti – obráz-

ky, mapa atd. na www.neonatologie.cz/bartosova.

Pfiíklady, kdy oceníte lékafie na telefonu:
– Je 20 hodin veãer, dítû má teplotu, jste nervózní a nechcete ãekat do druhého dne? Máte moÏnost o‰etfiení

prakticky do hodiny, lékafiem, kter˘ va‰e dítû zná a ví,  jak reaguje! Je jistû lep‰í, kdyÏ va‰e dítû o‰etfií lékafi,

kter˘ ho zná, neÏ lékafi na pohotovosti! – vím, o ãem mluvím, slouÏím na dûtské pohotovosti jiÏ léta.

– Je pozdní odpoledne, vrátili jste se z procházky a máte nûjak˘ pro-

blém – po‰típání hmyzem, odfiené koleno atd. – máte moÏnost o‰etfiení

je‰tû t˘Ï den! 

– Je pátek ãi sobota veãer, dítû je nemocné, má teplotu ãi zvracení,

bolí ho bfiicho, nechcete ãekat aÏ do pondûlí do ordinace, která b˘vá vût-

‰inou plná dûtí, nechcete hledat pohotovostní sluÏbu, která je oficiálnû na

druhém bfiehu fieky…, tehdy oceníte, Ïe máte lékafie pro své dítû na tele-

fonu a prakticky ihned k dispozici.

– Miminko vám veãer ublinkává víc neÏ jindy, nevíte, zda nezaãíná

nemoc, do rána byste byli nervózní – máte moÏnost akutního o‰etfiení

a váhy je‰tû veãer.

– Nebo vás napadl jen tak nûjak˘ dotaz? Nemusíte ãekat, aÏ bude mít vá‰ lékafi ordinaãní hodiny – máte pfie-

ce spojení na mobilní telefon a mÛÏete volat kdykoliv.

Vyzkou‰ejte, Ïe je v˘hodné mít lékafie pro své dítû blízko, není nutné jezdit do centra mûsta ãi je‰tû dál. Pod-

pofite lékafie ve svém regionu, pfiijìte se napoprvé tfieba jen tak podívat. Tû‰ím se na spolupráci.

INZERCE
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Dokonãení ze str. 14

� Budeme dbát na dodrÏování schváleného
územního plánu. Jeho pfiípadné zmûny musí
b˘t v˘hradnû ku prospûchu obce. Zejména
nepfiipustíme dal‰í Ïivelnou v˘stavbu rodin-
n˘ch domÛ nad rámec souãasného územní-
ho plánu.

� Nadále budeme zlep‰ovat spolupráci se sta-
vebním úfiadem v Jesenici. Poãítáme
s vyãlenûním povûfieného pracovníka se
zku‰enostmi v oboru územního plánování
a stavební ãinnosti pro kontrolu realizova-
n˘ch staveb a souladu mezi schválenou pro-
jektovou dokumentací a skuteãností. 

� Ve vûci dálnice D3 budeme prosazovat vÛli
obyvatel obce vyjádfienou v referendu.
NedokáÏeme-li dálnici zabránit úplnû, zasa-
díme se, aby zÛstala vylouãena její nepfiízni-
vá varianta procházející mezi Libfií a Psáry.
Budeme vyÏadovat, aby zprovoznûní dálni-
ce pfiedcházela v˘stavba dostateãnû kapacit-
ních navazujících komunikací, zejména ve
smûru do metropole. V̆ stavba ani provoz
nov˘ch komunikací (dálnice, PraÏsk˘ sil-
niãní okruh)  nesmí mít negativní dopad na
Ïivotní prostfiedí v na‰í obci. 

� Budeme pokraãovat v aktivní regionální
spolupráci v oblasti dopravy s cílem prosadit
projekty zlep‰ující dopravní obsluÏnost. Pfií-
kladem je projekt rychlého autobusu, tzv.
metrobusu, po samostatné komunikaci Pra-
ha-Jesenice. V̆ hledovû se uvaÏuje i s tram-
vají a moÏn˘m prodlouÏením do Psár. 

Îivotní prostfiedí 
� Chceme, aby se v˘znamnû zlep‰ená finanãní

situace obce promítla do úpravného vzhledu
obce, aby se bydli‰tû v Psárech a Dolních
Jirãanech stalo synonymem „dobré adresy“,
aby byl zaji‰tûn kvalitní Ïivot obãanÛ ve
v‰ech ãástech obce, vãetnû staré zástavby. 

� Chceme zlep‰it zejména stav ústfiedních
vefiejn˘ch prostranství obce: návsi v Psá-
rech, Dolních Jirãanech i na ·tûdfiíku. 

� S vyuÏitím krajsk˘ch dotací zpracujeme
projekty v˘sadby zelenû na vefiejn˘ch pro-

stranstvích obce i ve volné pfiírodû, kde
zmírní negativní vlivy chystan˘ch doprav-
ních staveb (PraÏsk˘ okruh, dálnice D3). 

� Budeme i nadále podporovat a propagovat tfií-
dûní odpadÛ, dle potfieby zvy‰ovat poãet míst
pro separovan˘ odpad, umoÏníme i nadále
bezplatné vyuÏívání sbûrného dvora jako úãin-
né formy prevence vzniku ãern˘ch skládek.

Vzdûlání  a sociální program
� Podpofiíme kvalitní a moderní v˘uku v pod-

nûtném a estetickém prostfiedí, zájmové
vzdûlávání od matefiské ‰koly do 5. tfiídy
základní ‰koly, v˘uku cizího jazyka jiÏ od
M· i v˘razné roz‰ífiení nabídky zájmové
ãinnosti pro obãany v‰ech vûkov˘ch skupin,
vãetnû seniorÛ.

� Zmodernizujeme a roz‰ífiíme matefiskou
‰kolu na dvojnásobnou kapacitu, vyuÏijeme
jiÏ pfiipraven˘ projekt a moÏnosti dotace.
Jsme si vûdomi naléhavosti této akce
a povaÏujeme ji za prioritu.

� Budeme pfiipravovat roz‰ífiení základní ‰ko-
ly ve dvou navazujících etapách: 1. v˘stav-
ba tûlocviãny, (víceúãelové sportovní a spo-
leãenské centrum); 2. dostavba Z· na plnû
organizovanou devítiletou ‰kolu.

� Zajistíme obûdy pro seniory v novû vybudo-
vané jídelnû pfii M·.

� UmoÏníme, aby i nadále byli samostatnû
Ïijící dÛchodci osvobozeni od poplatkÛ za
odvoz odpadkÛ. 

Sport a voln˘ ãas
� Budeme udrÏovat, rozvíjet a budovat dûtská

hfii‰tû. Novû se budeme orientovat zejména
na budování víceúãelov˘ch hfii‰È pro mládeÏ.

� Budeme pokraãovat ve v‰estranné podpofie
místních dobrovoln˘ch spolkÛ (hasiãi, spor-
tovci, ale i dal‰í) a rádi se budeme podílet
na organizaci spoleãensk˘ch akcí. 

� Ve spolupráci s okolními obcemi vybuduje-
me systém cyklostezek propojen˘ch s hlav-
ním mûstem, a to s vyuÏitím jiÏ vypracova-
ného projektu. Opírat se budeme o podporu
pfiislíbenou Stfiedoãesk˘m krajem.

VOLTE CELOU NA·I KANDIDÁTKU! 
VOLTE OBEC PRO OBâANY!

VOLTE  âINY, NE  PLANÉ SLIBY.  MY DRÎÍME  SLOVO!
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Na‰i kandidáti
1. Jana Valá‰ková, 59 let, vdova, 2 dûti, Dolní

Jirãany-·tûdfiík. Vystudovala Stfiední v‰eobecnû
vzdûlávací ‰kolu. Je hlavní úãetní v Tondachu –
závod Jirãany. Získané zku‰enosti z pÛsobení
v zastupitelstvu, nyní ve funkci místostarostky, chce
uplatnit pfii plnûní volebního programu pfiedev‰ím
v oblasti ‰kolství, ãistoty a úpravy obce a zlep‰ení
dopravní obsluÏnosti.

2. JUDr. Josef Podlaha, 46 let, Ïenat˘, 2 dûti,
Psáry. Absolvent Právnické fakulty UK v Praze, pra-
cuje v oblasti zahraniãního obchodu. V minul˘ch vol-
bách byl zvolen do Zastupitelstva obce Psáry a ãtyfii
roky vykonával funkci pfiedsedy v˘boru územního
plánování. Kvalifikaãní pfiedpoklady z oboru práva
by chtûl uplatnit i v pfií‰tím zastupitelstvu.

3. Ing. Jifií Janata, CSc., 42 let, Ïenat˘, 2 dûti,
Dolní Jirãany-·tûdfiík. Vystudoval kvasnou chemii
a bioinÏen˘rství na V·CHT, vûdeck˘ stupeÀ v oboru
mikrobiologie, dvoulet˘ postdoktorální pobyt na Yale
University, USA. Vedoucí vûdeck˘ pracovník v Mik-
robiologickém ústavu AV âR. V‰estranné znalosti
z fiízení obce chce pfiedat nástupci na místû starosty,
podílet se na zaji‰tûní financí i zdárném pokraãování
hlavních investiãních akcí v obci (pfiestavba M·,
v˘stavba inÏ. sítí), garantovat kontinuitu vnûj‰ích
vztahÛ obce vãetnû regionální spolupráce (cyklostez-
ky, metrobus).

4. Mgr. Monika Kriegsmanová, 35 let, vdaná, 2
dûti, Psáry. Vystudovala Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze. Pracuje jako uãitelka Z·
a M· Psáry a vede veãerní kurzy cizího jazyka pro
dospûlé. Chtûla by se soustfiedit na zlep‰ení podmí-
nek dal‰ího vzdûlávání a aktivního trávení volného
ãasu v‰ech obãanÛ.

5. Ing. Jan ·imeãek, 47 let, Ïenat˘, 3 dûti, Psáry.
Vystudoval Lesnickou fakultu V·Z v Brnû. Pracuje
v zahraniãním obchodû v oblasti dfievafiského prÛ-
myslu. V minulém volebním období pracoval ve
v˘boru pro územní plánování a podílel se na fie‰ení
pro obec zásadního problému dálnice D3. V novém
zastupitelstvu chce pfiedev‰ím dbát na dodrÏování
schváleného územního plánu tak, aby ve‰kerá staveb-
ní ãinnost v obci byla ku prospûchu obãanÛ. 

6. Mgr. Jan Vrba, MBA, 38 let, Ïenat˘, 2 dûti,
Dolní Jirãany. Vystudoval obor ochrana Ïivotního
prostfiedí na PfiF UK v Praze, získal titul MBA na
Rochester Institute of Technology, USA. Pracuje jako
fieditel spoleãnosti ASEKOL a souãasnû jako konzul-
tant v oblasti Ïivotního prostfiedí. Chce pokraãovat
v úspû‰ném získávání dotací a grantÛ pro investiãní
akce v obci. Dále by chtûl pfiipravit projekt rekon-
strukce a revitalizace návsi v Dolních Jirãanech
a v Psárech a pfiispût ke zlep‰ování stavu Ïivotního
prostfiedí v obci. 

7. PhDr. Bedfiich Taláb, 59 let, Ïenat˘, 1 dítû,
Psáry. Vystudoval Fakultu Ïurnalistiky UK, zúãastnil

se pracovních stáÏí v Rakousku, Holandsku a na
Kypru. Vût‰inu Ïivota pracoval jako novináfi v âR,
âT a v nûkolika ti‰tûn˘ch periodikách. Posledních 15
let se vûnuje obchodní ãinnosti v fieditelsk˘ch funk-
cích pfieváÏnû zahraniãních firem. Je ãlenem zastupi-
telstva obce, pfiedsedou jeho ‰kolského a sociálního
v˘boru, souãasnû je pfiedsedou ‰kolské rady Z·
a M·. V novém zastupitelstvu se chce nadále vûnovat
‰kolské problematice.

8. Ing. Jakub Krejãí, MSc., 43 let, Ïenat˘, 2 dûti,
Dolní Jirãany. Vystudoval kvasnou chemii a bioinÏe-
n˘rství na V·CHT, absolvoval dvouleté postgraduál-
ní studium na IHE Delft v Nizozemí. PÛsobí ve vlast-
ní spoleãnosti Aqualogic Consulting, s r.o.,
firmû zab˘vající se konzultaãní a expertní ãinností
v oborech vodního hospodáfiství, na ãásteãn˘ úvazek
je zamûstnán v Ústavu pro hydrodynamiku AV
âR. Má zku‰enosti s fiízením obce a s ãinností na úse-
ku stavebního fiádu. Chtûl by se zamûfiit na koncepã-
ní a vyváÏen˘ rozvoj obce.

9. Ing. Alena Havlíãková, 55 let, vdaná, 2 dospû-
lé dûti, Psáry. Vystudovala jadernou fyziku na âVUT,
od roku 1993 se vûnuje finanãní a ekonomické ãin-
nosti. Zku‰enosti z bankovnictví by chtûla vyuÏít
k zaji‰tûní finanãních zdrojÛ pro dal‰í rozvoj obce,
k vytvofiení místa pfiíjemného pro Ïivot.

10. Bohuslav Sajler, 50 let, Ïenat˘, dvû dûti,
Dolní Jirãany - U Studny, podnikatel od roku 1991
v obchodní a stavební ãinnosti. Od roku 2002 se
vûnuji pfiedev‰ím odborné ãinnosti ve stavebnictví.
Tyto znalosti chci uplatÀovat pfii své práci pro obec,
zejména pfii v˘stavbû inÏ. sítí, opravû komunikací
a investiãních akcích  na obecních objektech (napfi.
rekonstrukce M·). 

11. Václav Maxa, 49 let, Ïenat˘, 2 dûti, Psáry,
Ïivnostník. Má zájem pracovat na zv˘‰ení bezpeã-
nosti v na‰í obci. 

12. Milan RoÏek, 33 let, Ïenat˘, 2 dûti, Psáry. Mou
pracovní náplní i koníãkem je v˘poãetní technika.
Sv˘mi zku‰enostmi v této oblasti bych rád pfiispûl
ke zlep‰ení komunikace mezi obãany a obecním zastu-
pitelstvem. Vûfiím totiÏ, Ïe lep‰í informovaností obãa-
nÛ se podafií povzbudit zájem o dûní v obci. Není mi
lhostejné, co se dûje a jak to vypadá „za m˘m plotem“,
a proto bych chtûl prosazovat opatfiení za úãelem zlep-
‰ení bezpeãnosti a zkrá‰lení okolí na‰ich domovÛ
a spoluvytváfiet tak prostfiedí porozumûní a ohledupl-
nosti mezi v‰emi obyvateli na‰í krásné obce.

13. Milan PetrÏíla-Skfiivánek, 51 let, Ïenat˘, 1
dospûl˘ syn, Psáry, Ïivnostník. Pracoval ve stavebním
v˘boru a rád by v této ãinnosti pro obec pokraãoval.

14. Jifií Alfery, 49 let, Ïenat˘, 2 dûti, Dolní Jirãa-
ny. Vystudoval obor strojní zámeãník, pracoval
v obchodû a sluÏbách, nyní podniká ve stavebnictví –
zemní práce. Rád by se podílel na fie‰ení problémÛ
spojen˘ch s dal‰ím rozvojem obce.

15. Michal Makoviãka, 50 let, Ïenat˘, Dolní Jir-
ãany. Podniká v oboru provádûní trhacích prací
a distribuce trhavin. Zajímá se zejména o oblast
Ïivotního prostfiedí.
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před volbami a poté za celé čtyři roky
neuskuteční jedinou schůzi, kde by svůj
postup muselo obhajovat a prosazovat –
a to jak dolů, tak směrem nahoru. Fun-
gující zpětná vazba vůči členům i voli-
čům: to je to, co v Psárech a Dolních Jir-
čanech dosud chybí. 

Je také jasné, že politická strana jako
ODS, která má výrazné zastoupení ve
Středočeském kraji, v Praze, na minister-
stvech a na desítkách dalších důležitých
institucí, může spoluprací, vyjednáváním
a nekonfrontačním postupem do všech
stran dosáhnout pro obec podstatně
více, než dosud. To platí zvlášť v době,
kdy je potřeba připravit a vyjednat řadu
investic a dotačních programů, včetně
těch z Evropské unie. Tyto peníze může
obec získat a investovat, ale také nemu-
sí. Domníváme se, že je v těchto věcech
a přístupech potřeba změny a že je
k tomu nejvyšší čas.

Náš volební program je ambiciózní
a v některých oblastech zřetelně překra-
čuje čtyřleté volební období. Nejsme si
třeba jisti, zdali lze do čtyř let postavit
novou devítitřídní školu, ale rozhodně
bychom se o to chtěli poprat. Vždyť jsme
největší obcí v celém Středočeském kraji,
která takovou školu nemá! A příliv
našich spoluobčanů do Psár a Dolních Jir-
čan v příštích několika letech rozhodně
neustane.

Je proto samozřejmé, že s každým,
kdo chce v obci něco dělat, budeme spo-
lupracovat, a podáme ruku i těm našim
nynějším konkurentům, se kterými se
nyní o Vaši přízeň střetneme v místních
volbách. 

Vaše ODS Psáry-Dolní Jirčany

VOLBY – ODS

MS ODS Psáry-Dolní
Jirčany se představuje

Místní organizace ODS Psáry-Dolní Jir-
čany vznikla v loňském roce. Byla založe-
na také proto, že stále více občanů naší
obce si uvědomuje, že nic se samo neu-
dělá a nic se samo nevybuduje. Přestože
řízení obce se po roce 2002 výrazně zlep-
šilo (k čemuž v konkrétních směrech
/obecní dluhy, dálnice atp./ přispěli i něk-
teří naši nynější členové), mnohé důleži-
té nedostatky v řadě oblastí života u nás
přetrvávají. Střed naší obce se nachází
přesně 19 kilometrů od Václavského
náměstí, tedy centra republiky, nicméně
mnoho věcí u nás připomíná stále spíše
Balkán. A nejsou to zdaleka pouze děra-
vé cesty, problémy s vodou a neekologic-
kým vytápěním, šedé a špinavé fasády, či
v mnohém směru legrační infrastruktu-
ra… 

Také si uvědomujeme, že řízení obce
je momentálně poněkud jednostranné
a preferuje řešení předem prohraných
globálních problémů (politika žádné dál-
nice) před skutečnými vykřičníky, jakým
je například obrovský objem tranzitní
dopravy v naší obci. Přitom dálnici se
z rozumných důvodů i naším přičiněním
podařilo odtlačit do oblasti za Libeř
a další boj proti ní znamená pouze to, že
téměř veškerá doprava na Jílovsko, Posá-
zaví a Neveklovsko stále bude proudit
pod našimi okny. Jak tento trend za
několik let skončí? A opravdu chceme žít
uprostřed ekologické a dopravní
katastrofy?

Založili jsme u nás ODS (tedy politic-
kou stranu) také proto, že si myslíme, že
politika je neuzavřený proces, kdy zastu-
pitelé musí vnímat zpětnou vazbu svého
členstva a občanů. Nechceme být tedy
sdružením, které se zmobilizuje pouze
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1. Co může vaše volební strana nabíd-
nout našim občanům?

Především změnu stylu a nový elán,  více
peněz pro obec a také nové nápady na důle-
žité investice. Řízení obce se po roce 2002 sice
výrazně zlepšilo, ale nyní se dostává do slepé
uličky. Nynější obstrukce vůči centrálním úřa-
dům, v momentu, kdy se (také zásluhou míst-
ní ODS) podařilo odsunout jihočeskou dálnici
D3 do bezpečné vzdálenosti od obce, jsou vní-
mány jako podraz. Hrozí politická a úřední
izolace Psár a Dolních Jirčan a ztráta finanč-
ních dotací, včetně evropských, na potřebné
investice. My nechceme bojovat s celým svě-
tem, budeme postupovat tak, abychom se
účelně a výhodně dohodli s Prahou, Středo-
českým krajem a dalšími institucemi, kde
výrazné slovo má ODS, a aby do obce přišly
výrazné peníze na potřebné projekty, které
také máme ve svém programu. Také chceme
motivovat naše spoluobčany, aby si převedli
trvalé bydliště do Psár, neboť i zde obec zby-
tečně ztrácí několik miliónů ročně.

2. Na jakou problematickou oblast je
váš program především zaměřený?

Střed naší obce je pouhých devatenáct
kilometrů od Václavského náměstí, tedy cent-
ra republiky, ale mnoho věcí zde stále připo-
míná spíš Balkán anebo nějaký africký „Ban-
tustan“. Typický (a neuvěřitelný) je prostor
přímo před radnicí anebo šikmo naproti res-
tauraci Rubín. Bláto, bahno, zprohýbané plo-
ty, betonové skruže dokonale prorostlé pleve-
lem, to je ostudná obecní vizitka přímo
u hlavní silnice. Chceme v obci udělat pořá-
dek, nainvestovat do problematických míst,
zároveň motivovat občany desetitisícovou
dotací na každý nový nátěr domovní omítky.
Budeme iniciovat vznik okrašlovacího spolku
a na jeho činnost dáme i peníze. Zřídíme
„telefon rychlého nasazení“, kde občané
budou moci operativně nahlásit poruchy
(např. veřejného osvětlení) a přestupky (třeba
výjezd zablácených náklaďáků přímo z pole
nebo ze staveb). Také chceme změnit obecní
vyhlášku tak, aby byla povinnost starat se
o pozemky, kde dosud nebyla zahájena
výstavba. Chceme zapracovat na infrastruktu-
ře (voda, plyn) i ve starších částech obce, rych-
le pohnout s rozšířením školky, postavit
novou školu pro druhý stupeň (jsme největší

obec v kraji, která ji nemá!!!), dále zapracovat
na kulturním a sportovním zázemí Psár i Dol-
ních Jirčan. Podrobnosti najdete v našem úpl-
ném programu (v poštovních stránkách a na
www.ods.cz/ms.psary).

3. Jakým programem chce vaše strana
oslovit mladou generaci, především
v naší obci?

Kromě avizované školky, školy a nových
sportovišť (multifunkční hřiště s umělým povr-
chem, „adrenalinové“ hřiště atp.) chceme
naší veřejnosti, tedy zejména mladým, otevřít
„Ústav“, kde je bazén a tělocvična (bohužel
s dosud minimálním využitím). Taková nehos-
podárnost a nelogika musí skončit. Na druhé
straně ale budeme také tvrdě postihovat spre-
jerství a jiný vandalismus, který se v Psárech
rozmáhá.

4. Jakým programem může vaše stra-
na zpestřit život seniorů v obci?

Zahájíme jednání o možnosti vybudování
domu s pečovatelskou službou, zavedeme asi-
stenční služby pro staré lidi, například rozvoz
léků, spustíme program výuky internetu pro
seniory, kteří budou mít zájem. Na vybraných
místech instalujeme oddychové koutky s lavič-
kami, květinami a zelení. Budeme také inicio-
vat vznik klubu důchodců v obci.

5. V obci přibývá mladých rodin. Jak
chcete řešit problémy školní a předškolní
výchovy?

Při rozšiřování školky navážeme na práci
současného zaastupitelstva. Pokusíme se
ovšem výstavbu urychlit. Trvá to příliš dlouho
a jde přitom o absolutní prioritu. Co se týče
školy, tam budeme s výstavbou budovy pro
druhý stupeň začínat „od píky“. Pozemek,
projekt, finance, výstavba. Největší problém
budou peníze, ale půjdeme si pro ně i do
„Bruselu“. Času je málo. Odstartovala rozsá-
hlá výstavba domů i na Radlíku a za pár let
nebudou naše děti z kapacitních důvodů chtít
nejen v Jesenici (jako nyní), ale i v Jílovém.
Další prvky řešení školní a předškolní výchovy
naleznete v našem úplném programu.

6. Jakými opatřeními by vaše strana
chtěla obohatit kulturní a sportovní
život v obci?

Kromě již zmíněného vytvoříme Fond pro
dotace akcí při tradičních svátcích (např.
posvícení a masopust), zorganizujeme rezer-

Otázky k volební prezentaci
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vaci lístků a dopravu na vybraná pražská kul-
turní a sportovní představení. A také chceme
jednat s majiteli vhodných objektů o možnos-
ti jejich rekonstrukce a využití pro podporu
kultury v obci.

7. Jakým způsobem si představuje
vaše strana výchovu občanů k třídění
domovního odpadu?

Nechceme nikoho „vychovávat“, spíše
motivovat. Hodláme to udělat tak, že zavede-
me novou bezplatnou službu, kdy občané –
stejně jako chataři – budou dostávat pytle na
třídění odpadů – plast, kartony, bioodpad.
Tyto pytle budou sváženy stejně jako pytle
z chatových oblastí. V této souvislosti: Chceme
také zapojit naše místní nezaměstnané do čiš-
tění obce od odpadků, a to včetně přilehlých
lesů, které se – bohužel – stále hemží hroma-
dami sklenic, PET lahví a jiného odpadu.

8. S ohledem na stávající výstavbu
rodinných domů zřejmě nebude  dosta-
čující nekomerční občanská vybavenost.
Jak by tuto naléhavou záležitost řešila
vaše strana?

Základním problémem jsou peníze. Na
tyto projekty (školka, škola pro druhý stupeň,
dům s pečovatelskou službou, sportoviště
atp.) hodláme intenzivně shánět dotace, pod-
pory a granty a zaměříme se i na programy
EU. K tomu chceme využít svých kontaktů
a zkušeností, ale také v tomto směru využít
potenciál celé řady dalších lidí v obci. Pro kon-
krétní projekty vytvoříme pracovní skupiny ze
zástupců samosprávy, spolků a samotných
občanů znalých prostředí a zainteresujeme je
na efektivní získávání dotačních titulů. 

9. Jak hodláte řešit dopravní obsluž-
nost – spojení s metropolí?

Tak v prvé řadě chceme jednat o posílení
veřejné dopravy ve špičkách – o jeden auto-
bus za hodinu – tak, aby se interval zkrátil na

12 minut. Za naprosto nezbytné považujeme
zbavit výhledově (řádově do 8 let) obec tran-
zitní dopravy – toto zásadní zklidnění provo-
zu na linii Vestec – Jesenice – Psáry – Posázaví
– Neveklovsko ovšem může nastat jedině teh-
dy, když bude postavena jihočeská dálnice D3
v linii za obcí Libeř, tedy v bezpečné vzdále-
nosti od Psár a přitom v lokalitě, která právě
tuto dopravu je schopna odvést. Také bude-
me spolu s dalšími obcemi usilovat o vznik
speciální nové trasy pro autobusy směrem na
budoucí konečnou linku metra trasy D v Písni-
ci. Je nejvyšší čas v tom pokročit. 

10. Která obec/město je pro vás inspi-
rací a proč?

Pokud bychom hodnotili vzhled obce, tak
jsou to Průhonice. Chodníky, komunikace,
veřejná prostranství, elektrické vedení v zemi,
opravené a natřené fasády, hezké centrum
a upravená veřejná prostranství. Když to jde
třeba tam, musí to jít i u nás. Z pohledu pre-
zentace práce samosprávy a místní správy
bychom vybrali pravděpodobně město Jirkov
(www.jirkov.cz). To, co ale považujeme za nej-
důležitější,  lze vidět například v jihomoravské
obci Telnice, která  byla vyhodnocena jako
„Obec roku 1995“. Je tam vysoká loajalita
a důvěra občanů směrem k voleným zastupite-
lům a také vysoké propojení lidí s obcí. Je to
tím, že v Telnici (1300 obyvatel) mají celkem
deset spolků, ve kterých se realizuje téměř dvě
třetiny tamních obyvatel. Proto zní naše hlav-
ní volební heslo „Společně pro lepší obec“.
Vtažení obyvatel do dění v obci je úkol možná
nejtěžší, ale  pokud si vzpomeneme, jakou
energii vyvinuli obyvatelé Psár a Dolních Jirčan
proti uvažované výstavbě spalovny, proti hro-
zícímu finačnímu bankrotu obce i proti vedení
dálnice D3 v bezprostřední blízkosti západní-
ho okraje Psár, pak jsme optimisty.

Místní sdružení ODS Psáry – Dolní Jirčany

Z našeho programu
Rozpočet a majetek obce
• Budeme usilovat o maximalizaci příjmů

obce (zejména nedaňových) – pokusíme se
více využít dotačních programů státu
a Evropské unie – a to zejména k financo-
vání zanedbané infrastruktury obce.

• Ke zvýšení daňových příjmů se pokusíme
motivovat co nejvíce našich spoluobčanů,

aby přehlásili své trvalé bydliště do obce,
spolu s ostatními obcemi budeme požado-
vat změnu zákona o rozpočtovém určení
daní.

• Budeme se snažit zachovat nízkou finanč-
ní náročnost chodu obecního úřadu
a zachovat stávající podíl výdajů na jeho
činnost na celkových výdajích obce.
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Rozvoj obce
• Dobudujeme inženýrské sítě ve staré

zástavbě.
• Budeme pokračovat v programu oprav

místních komunikací a chodníků v souladu
se zabudováním inženýrských sítí.

• Budeme podporovat výstavbu nových
komerčních objektů zaměřených zejména
na poskytování služeb občanům (lékárna,
drogerie, čistírna, opravna obuvi atd.).

Doprava
• Budeme usilovat o posílení veřejné dopra-

vy z Prahy a do Prahy ve špičkách alespoň
o jeden další spoj za hodinu (tedy frekven-
ce 10-12 minut).

• Dálnici D3 v nyní schválené, tedy vzdále-
nější („libeřské“) variantě respektujeme,
protože odvede téměř všechnu tranzitní
dopravu směřující na Jílovsko, Posázaví,
Neveklovsko z naší obce. Pohlídáme však,
aby opravdu byly v souvislosti s výstavbou
pražského obchvatu a dálnice vybudovány
nové spojovací silnice ve směru Jesenice
a Vestec. 

• Budeme spolu s dalšími obcemi jižně od
Prahy důrazněji jednat o výstavbě nové
komunikace v linii Vestec – Písnice tak, aby
byla zajištěna kvalitní doprava z budoucí
konečné stanice metra D v Písnici (dokon-
čení v roce 2014).

Vzhled obce, životní prostředí, odpady
• Budeme více dbát o dodržování vyhlášek,

které se týkají vzhledu a čistoty obce.
• Zefektivníme činnost obecních zaměstnan-

ců, kteří mají za úkol udržovat veřejný
pořádek, a zapojíme do tohoto procesu
i místní nezaměstnané.

• Budeme iniciovat vznik „okrašlovacího
spolku“, který bude mít na starosti péči
o vzhled obce a motivaci občanů k této
péči.

• V oblasti odpadů chceme dosáhnout toho,
aby většina odpadů byla tříděna v domác-
nostech, kde vzniká. K tomuto vytvoříme
novou službu pro občany, kteří by  (stejně
jako chataři) dostávali pytle na třídění
odpadů (plast, kartony, bioodpad). Tyto
pytle pak budou sváženy stejně jako pytle
z chatových oblastí.

Bezpečnost
• Silnice mezi Jesenicí a Dolními Jirčany je

velmi nebezpečná (zvláště v zimě a v noci

za deště). Budeme jednat s krajským úřa-
dem o lepším značení této cesty (značení
okrajů, patníky) a o výstavbě protisněho-
vých zábran.

• Pokusíme se dosáhnout zákazu průjezdu
kamionů s vlekem obcí (omezením toná-
že). Současně využijeme technických pro-
středků kraje pro namátkovou kontrolu
projíždějící těžké dopravy (váhy).

• Pokusíme se zastavit vzmáhající se vanda-
lismus v obci. Novelizací obecní vyhlášky
zvýšíme postihy vandalů, současně bude-
me podporovat preventivně výchovné pro-
gramy zaměřené na děti a mládež.

• Budeme jednat s Policií ČR o provádění
dopravních a preventivních kontrol na
území obce, případně o zřízení policejní
služebny v obci.

Školství
• Navážeme na kroky předešlého zastupitel-

stva a budeme usilovat o rekonstrukci
a rozšíření mateřské školy.

• Budeme usilovat o co nejrychlejší výstavbu
nové budovy pro druhý stupeň ZŠ.

• Budeme usilovat o zvýšení úrovně výuky
školy s cílem dosáhnout zlepšení pověsti
školy v obci i v regionu. K tomu budeme
usilovat o zapojení školy do celostátních
školních soutěží a olympiád, pokusíme se
dosáhnout využití rodilých mluvčích do
výuky jazyků, budeme podporovat zainte-
resovanost učitelů na úspěšnosti žáků při
přechodu na školy vyššího stupně.

Kultura
• Vytipujeme objekty, které by bylo možno

využít ke kulturním akcím konaným míst-
ními spolky nebo sdruženími. Budeme jed-
nat s majiteli těchto objektů o možnosti
jejich rekonstrukce a využití pro podporu
kultury v obci.

• Zorganizujeme rezervaci lístků a autobu-
sovou dopravu na vybraná kulturní a spor-
tovní představení.

• Budeme podporovat místní tradice a svát-
ky, utvrzující pocit sounáležitosti s obcí.

Sport
• Budeme pokračovat v podpoře současných

sportovních klubů a budeme se snažit
o rozšíření jejich aktivit.

• Vybudujeme jedno multifunkční hřiště
(ideálně 43 x 22 m) s kvalitním uměloh-
motným povrchem a osvětlením.
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• Budeme jednat se zřizovatelem místního

Ústavu sociální péče o možném využití bazé-
nu a tělocvičny pro všechny občany obce.

• Podpoříme aktivity směřující k provozová-
ní posilovny, zimních tenisových kurtů,
koupaliště, popř. dalších sportovišť.

Úřad pro občany
• Zabezpečíme dohled nad dodržováním

obecně závazných vyhlášek obce.
• Pro občany vytvoříme návod (manuál) jak

získat informace o činnostech, které úřad
vykonává, a případně kam se obrátit s dal-
šími dotazy.

• Zřídíme „telefon rychlého nasazení“, kde
občané budou moci hlásit různé poruchy
a nedostatky tak, aby bylo možno je co
nejdříve řešit.

Informovanost a komunikace s občany
• Vytvoříme multifunkční internetové strán-

ky s možností vznášení konkrétních dotazů
– současně zavedeme i „právo na odpo-
věď“, tj. povinnost uvolněných zastupitelů
odpovědět na dotazy kladené našimi
občany ve stanovené lhůtě.

• Umožníme bezplatnou internetovou pre-
zentaci podnikatelů sídlících v obci a jimi
nabízených služeb.

• Vytvoříme Psársko-Jirčanskou „burzu prá-
ce“, současně pomůžeme nezaměstnaným
při hledání práce na internetu.

• Vytvoříme vhodná místa pro legální mož-
nost prezentace a inzerce (nové plakátova-
cí plochy, vitríny apod.).

****************************************************************

Náš prostor v tomto čísle Psárského zpravodaje bohužel neodpovídá rozsahu našeho
volebního programu. Plné znění našeho volebního programu naleznete na
www.ods.cz/ms.psary a ve svých poštovních schránkách. V naše volebním programu
najdete odpovědi na otázky:

Co vidíme? Co chceme? Jak to uděláme?

Věříme, že náš program skutečně stojí za přečtení a že uspokojí i náročnější voliče.

V případě, že neobdržíte náš program do 16.10. 2006, je možné pro nápravu volat na
níže uvedená telefonní čísla.
602 239 002 602 318 478 602 274 997

****************************************************************

Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si vás pozvat na předvolební setkání s kandidáty MS ODS Psáry-Dolní Jir-
čany pro volby do obecního zastupitelstva, které se budou konat 20. a 21.10. 2006.

Na naše setkání se budeme těšit:

17.10. 2006 v 19:00 hod. v restauraci Rubín (Psáry)
18.10. 2006 v 19:00hod. v Hospůdce Na hřišti (Dolní Jirčany)

(Občerstvení zajištěno)

****************************************************************
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INZERCE

PÍSNICE
SLEVY až 30 % NA KOLA
AUTHOR, MERIDA, APACHE

+ až 20%  na vybrané zboží
Podzimní slevy se nesčítají s dalšmi slevovými akcemi       

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4
Tel. 261 911 452   www.emap-praha.cz
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, Čt 10-20, So 9-14
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AUTODOPRAVA
odvoz fekálií

tel.: 241 940 881
mobil: 602 504 174

servis, služby do 48 hodin
vozy: IFA a LIAZ

VÁCLAV NOVÁK
Psáry 65

INZERCE

PROPLATÍM I ZPĚTNĚ VAŠE

NÁKLADY NA BYDLENÍ. 

HOTOVÉ PENÍZE NA COKOLIV. 

DO 100 TISÍC BEZ RUČITELE, 

SPLÁTKA 1020 KČ/MĚSÍC.

VOLEJTE: 723 778 570

Zdědili jste nemovitost? 

Rozvádíte se?

Přijedu a vyplatím podíl na

nemovitosti.

Kontakt: 

723 778 570

Kupujete nebo řešíte 

rekonstrukci vašeho bydlení? 

Potřebujete peníze? Nechcete utratit všechny své úspory?

Volejte: 723 778 570
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Matefiské centrum Permoníãek
RÒZNÉ

Sly‰íme-li slovo permoníãek, vybaví se
nám jak˘si skfiítek, kter˘ kutá a kutá, aÏ má
svoji práci hotovou. V Jílovém u Prahy se
sice nejedná o skfiítka pod zemí, ale o dobro-
volnou práci, které bude také víc neÏ dost.
Poãátkem tohoto roku se zde podafiilo zalo-
Ïit Dobrovolné obãanské sdruÏení - Matefi-
ské centrum Permoníãek. 

V centru jsou vítáni v‰ichni rodiãe (pfiede-

v‰ím maminky) spolu s dûtmi pfied‰kolního

vûku. Mohou sem chodit i úplná mimina, nebo

dokonce teprve nastávající maminky. Nabídka

platí pro v‰echny ze ‰irokého okolí, jsou zváni

tedy i Psár‰tí a Dolnojirãan‰tí.

Zaãátky nebyly lehké
Do konce ãervna fungovalo centrum v pro-

vizorních prostorách, kromû kaÏdot˘denní her-

ny se dobrovoln˘m organizátorkám podafiilo

uskuteãnit nûkolik semináfiÛ a kurzÛ (napfi. aro-

mamasáÏe dûtí a kojencÛ, no‰ení dûtí v ‰átcích

nebo besedu s dulou – spoleãnicí k porodu).

Kromû oslavy Dne matek a Dne dûtí uspofiáda-

ly v˘tvarnou dílniãku pro dûti v Jílovském

muzeu v rámci velikonoãního pfiedvádûcího

dne, dûtsk˘ karneval a také jarní burzu dûtské-

ho obleãení a potfieb. Na podzim plánují její

opakování.

Hlavní ini-

ciátorky centra

Markéta Bene-

‰ová, Veronika

O l ‰ o v c o v á ,

Pavlína Pánko-

vá a Pavla

Roãárková mají

je‰tû spoustu

plánÛ, ale zaãát-

ky pr˘ nebyly

zrovna nejlehãí.

Od záfií

nabízejí pra-

videlné akti-

vity, jako

jsou napfií-

klad hrátky

pro mamin-

ky s dûtmi

(pro kojence

i pro batola-

ta), krouÏek

pro pfied‰ko-

láky, v˘tvar-

né dílniãky,

cviãení a ja-

zykové kurzy pro maminky, ale i jednorázové

mûsíãní akce – napfiíklad Drakiádu. Také by

rády pokraãovaly v ãinnosti vzdûlávací. Dal‰ích

témat k besedám je totiÏ mnoho (z oblasti

v˘chovy, péãe o zdraví, sebezdokonalování

v osobním i profesním rÛstu Ïeny apod.), a tak

jen vûfií, Ïe v‰e bude ‰lapat, jak se patfií. 

Konkrétní nabídka aktivit pro v‰echny zájem-

ce je uvefiejnûna na webov˘ch stránkách www.

mcpermonicek.cz. 

A to nejdÛleÏitûj‰í? Od záfií 2006 najdete

MC Permoníãek v nov˘ch prostorách – v pfiíze-

mí budovy ZU· (vedle kostela) na Masarykovû

nám. 195, v Jílovém u Prahy.

Tak neváhejte a pfiijìte Permoníãka
okouknout. MÛÏete si  v klidu popovídat,
poznáte nové pfiátele a zároveÀ nabídnete
svému dítûti nové kamarády, nûco nového se
zcela jistû dovíte i nauãíte, a budete-li chtít,
mÛÏete se do práce v centru i aktivnû zapo-
jit. 

Kontakty: www.mcpermonicek.cz,  permo-

nicek@mcpermonicek.cz

mk
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Dûtem
Milé dûti, hádanky jsou tu opût pro vás.

¤e‰ení najdete na str. 31. 
Pro v‰echny máme hádanky, to abyste si

museli (v‰ichni) namáhat své hlavinky. Tak
jdeme na to!

Hádejte!
1. Kolik je na obrázku trojúhelníkÛ? Poãítejte

peãlivû!

2. Stále ãekám na va‰e povídky, fotografie
nebo obrázky, posílejte je do redakce,
postupnû je uvefiejníme. Nabízíme vám tyto
námûty: o prázdninách, jak chráním pfiírodu
a pomáhám jí, jak bych si pfiedstavoval(a)
na‰i obec. Obrázek ãi fotografie mÛÏete
zaslat po‰tou nebo mailem - najdete v tiráÏi
ãasopisu.

3. Popletená pfiísloví upravte tak, aby byla
správnû.
- Hloupého trkni, dál doskáãe!
- Ranní ptáãe bfiehy mele!
- Kdo ‰etfií, holé ne‰tûstí!
- Stafií Ïebráci nesmí do lesa!
- Chytrému napovûz: jednou fieÏ!
- Pfied veãerem tichá voda!
- Mladí leÏáci bez práce!
- Líná huba má za tfii!
- Kdo se bojí, dvakrát mûfi!
- Nechval dne, nejsou koláãe!

Pro pokroãilé
vûkem

Máme tady opût jeden
logick˘ problém. Jeho vylu‰tûní najdete v pfií‰-
tím ãísle ãasopisu. 

Zdravá v˘Ïiva
Milí lu‰titelé, vzpomenete si je‰tû na logic-

k˘ problém – fiíká se mu také zebra – z dfiívûj-
‰ího ãísla? Pfiítelkynû v kavárnû jedly dortíky,
kremrole…

Dnes se pfiiblíÏíme k jinému kavárenskému
stolku, a tam se uvaÏuje o zdravûj‰í v˘Ïivû.
TakÏe:

âtyfii pfiítelkynû (Ha‰ková, Hilská, Luká‰o-
vá, Petrová) uvaÏovaly jak vylep‰it rodinné
stravování. Jejich vûk je 28, 32, 38 a 40 let.
âetly rÛzné ãlánky o vlivu stravy na na‰e zdra-
ví. Vilma navrhovala pravideln˘ pfiísun jogurtu
a tvarohu. Vûra Ha‰ková je nejmlad‰í. To 38letá
Vlasta zdÛrazÀovala v˘znam zeleniny a 40letá
Hilská nutnost pouÏívání rostlinn˘ch tukÛ
a olejÛ. Jedna pfiítelkynû se chlubila, Ïe pfied-
kládá své rodinû ãasto ryby. Vilmû – nejmenu-
je se Luká‰ová – je 32 let a Renata je nejstar‰í.

Urãete celá jména pfiítelkyÀ, jejich vûk
a potraviny, o nichÏ se zmínily.

¤e‰ení – Po prázdninách  (srpen 2006)
Vûra Míla Zuzka Hanka
Hofiej‰ová Matysová ·varcová Va‰ková
kremrole medovník roláda závin
káva ãaj dÏus stfiik

…A NùCO PRO ZÁBAVU

STUDNY, VRTY, ZEMNÍ PRÁCE, GEOLOGIE,  
HYDROGEOLOGIE, EKOLOGIE

Individuální i obecní zdroje vody – kompletní
realizace – projekt, vrt, pfiípojka, vodárna, úpravna.
âi‰tûní vrtÛ a studní, ãerpací zkou‰ky, rozbory.
Zemní práce – minirypadlo – pfiípojky, základy men‰ích staveb, 
bazény, plotové sloupky.

GESTEC, s.r.o., Tfianovského 622/11, 163 04   Praha 6 
tel.: 235 018 259, mobil: 602 248 927, 604 616 565 
e-mail: mail@gestec.cz, www.gestec.cz
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Víte, Ïe

kmín b˘vá

oznaãován

jako nej-

star‰í ko-

fiení? Byl

nalezen v kolov˘ch stavbách z doby neolitické

ve 3. tisíciletí pfied na‰ím letopoãtem.

Ve stfiedovûku pak jeho „nepfiíjemná“ aroma-

tická vÛnû zahánûla zlé duchy, chránila obydlí,

lidi i zvífiata proti nadpfiirozen˘m jevÛm, kouz-

lÛm a ãarám.

Kmín luãní
Kmín luãní nebo také kofienn˘ roste planû na

na‰ich lukách. Jako dvouletá rostlina z ãeledi

mifiíkovit˘ch vytváfií v prvním roce rÛÏici listÛ,

teprve v roce druhém vyhání dutou lodyhu

s okolíky bíl˘ch nebo narÛÏovûl˘ch drobn˘ch

kvítkÛ. Kofien proniká do znaãné hloubky

(odtud název kofienn˘), v˘‰ka rostliny dosahuje

aÏ jednoho metru a za dobr˘ch podmínek se

bohatû vûtví. Kvete v dubnu aÏ ãervnu a sbírá se

v ãervnu aÏ ãervenci, v dobû, kdy plody jsou ze

dvou tfietin nahnûdlé.

MÛÏeme ho vysévat také na zahrádce do hlu-

boké a Ïivinami bohatû zásobené pÛdy.

Kmín fiímsk˘
neboli kfiíÏov˘ se podobá kmínu luãnímu, je

v‰ak mohutnûj‰ího vzrÛstu. Má ménû pfiíjemnou

vÛni neÏ kmín luãní a jeho silice mají odli‰né

sloÏení.

Mlet˘ se pouÏívá ke zv˘raznûní chuti a vÛnû

pokrmÛ, zejména v kombinaci s kari a chilli

kofiením. V Severní Americe, ale i v Holandsku

se pouÏívá ke kofienûní salámÛ, masov˘ch kon-

zerv i s˘rÛ. Jeho vyuÏití je rovnûÏ v lékárnictví

k v˘robû Ïaludeãních likérÛ. 

Jako kofiení si ho velmi oblíbili Indové.

Pro zajímavost: Tento kmín byl nalezen uÏ

v mumiov˘ch hrobech star˘ch EgypÈanÛ. Je

o nûm zmínka také v bibli – prorok Jesaja se

zmiÀuje o jeho vysévání na pole.

Také v babylonském talmudu je zmínka

o fiímském kmínu – Raw Huna zde uvádí rÛzné

recepty na léky, vût‰inou pÛsobící pfiíznivû na

Ïaludek.

Kmín vodní
Roste v baÏinách po celé Evropû, jeho vÛnû

je velmi pfiíjemná, ale chuÈ nahofiklá a palãivá.

Kromû silice obsahuje také tuk a pryskyfiici.

VraÈme se ke kmínu luãnímu
Co v‰echno obsahuje? Pfiedev‰ím silici

v kombinaci s karvonem, terpenem a limone-

nem, ta dodává kmínu chuÈ a vÛni. Je obsaÏena

nejen v plodech, ale také v listech. Dále tento

kmín obsahuje oleje, flavonoidy, cukry, vlákninu

a dal‰í sloÏky. 

Kmín pÛsobí pfiedev‰ím na dobré zaÏívání,

brání tvorbû plynÛ v zaÏívacích orgánech, tlumí

kfieãe zaÏívacího ústrojí.

V kuchyni má velmi ‰iroké pouÏití, zejména

jako kofiení do polévek, omáãek, na brambory,

pfii peãení, nakládání a konzervaci masa, do

pomazánek i do Ïitného chleba. Lze ho pouÏít

cel˘ nebo drcen˘. Zvlá‰tû mlet˘ kmín se dopo-

ruãuje uzavfiít do tak velk˘ch nádob, aby byly co

nejplnûj‰í a vÛnû nevyprchávala.

PouÏívá se také v lékafiství a likérnictví. Kdy-

si b˘vala velmi známá „kmínka“.

Text a foto: mk
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Kmín
S blíÏícím se podzimem rádi mûníme domácí kuchyni,

místo lehk˘ch a „zdrav˘ch“ jídel si mnohdy dopfiáváme pra-
vou ãeskou kuchyni. Vafiíme více polévek, omáãek, peãen˘ch
mas… K tûmto pokrmÛm pak nezbytnû potfiebujeme kmín.
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Odpovûdi:

1.  14
3. Ranní ptáãe dál doskáãe.

Chytrému napovûz, hloupého trkni!
Kdo ‰etfií, má za tfii.
Mladí leÏáci, stafií Ïebráci.
Líná huba holé ne‰tûstí.
Kdo se bojí,nesmí do lesa.
Dvakrát mûfi, jednou fieÏ!
Nechval dne pfied veãerem!
Bez práce nejsou koláãe.

INZERCE

2 8 4 1 9 7 5 3 6

6 3 1 5 2 8 7 4 9

9 7 5 6 3 4 8 2 1

5 4 8 2 1 6 3 9 7

3 1 2 9 7 5 6 8 4

7 9 6 8 4 3 2 1 5

4 6 9 3 5 2 1 7 8

8 2 7 4 6 1 9 5 3

1 5 3 7 8 9 4 6 2

5 1 2 3 8 4 9 7 6

8 6 3 7 9 5 2 1 4

4 7 9 2 6 1 8 5 3

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

6 9 7 5 4 8 1 3 2

7 8 6 4 2 3 5 9 1

9 3 1 8 5 6 4 2 7

2 4 5 1 7 9 3 6 8

Tomá‰ Husar

TH - SERVIS
NON-STOP SERVIS 24 hod.

VVVVOOOODDDDAAAA----TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ----PPPPLLLLYYYYNNNN

âI·TùNÍ KANALIZACE, OPRAVY
PLYNOSPOT¤EBIâÒ

VODA – opravy, rekonstrukce, v˘mûny el. 
spotfiebiãÛ, baterie, WC atd.

TOPENÍ – opravy rozvodÛ, v˘mûny radiáto-
rÛ a venkovní rekonstrukce, mon-
táÏe, Ïelezo, mûì, plast, atd.

PLYN – opravy a ãi‰tûní plynospotfiebiãÛ
v‰ech znaãek, v˘mûny, rekon-
strukce rozvodÛ, Ïelezo, mûì,
revize

ELEKTRIKÁ¤I – rozvody, revize
KOMINÍCI – revize, komíny

V·E ZA NORMÁLNÍ CENY, tel. 776 787 094



32 PSÁRSK¯
ZPRAVODAJ ¤ÍJEN 2006

SUDOKU
Sudoku je v souãasné dobû  velmi populární. Cílem vyfie‰ení je vyplnit ãíselnou mfiíÏku tak, aby
v kaÏdém fiádku, kaÏdém sloupku a zároveÀ v kaÏdém ze „ãtvereãkÛ“ 3x3 pole byla zastou-
pena v‰emi ãíslicemi od 1–9. To znamená, Ïe v kaÏdém fiádku, sloupci a tuãnû ohraniãeném
„ãtverci“ musí b˘t právû ãíslice 1–9. Vylu‰tûní najdete na stranû 31.

8 9 3

3 5

6 4 1

4 8 3 7

1 2 7 6 8

7 6 2 1

4 3 2

1 5

5 8 6

2

8 6 9 1

7 6 1

1 3 9
3 2 4 1 6 8 5

6 4 2

4 2 9

3 5 2 7

3
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