
Komunální volby 2014
Psáry - Dolní Jirčany

Pracujeme pro obec

Beseda s kandidáty
30.9.2014 od 19:00 restaurace Na Kopečku
1.10.2014 od 19:00 restaurace Na Hřišti v Psárech
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Jsme tým lidí, které pod hlavičkou STAN spojilo odhodlání pracovat 
pro obec Psáry a Dolní Jirčany. Chceme navázat na naši práci 
v uplynulých čtyřech letech, zasadit se o STABILITU vedení a rozvoje 
obce, podporovat TRADICE a tradiční hodnoty demokratické 
společnosti, osobně se ANGAŽUJEME  v každodenním životě 
v obci a prosazujeme NEZÁVISLOST obce v politickém víru dnešní 
doby. V uplynulých čtyřech letech každý z nás nasadil své síly tam, 
kde mohl pomoci. Férovým přístupem, houževnatostí a poctivou 
prací se nám ve vedení obce podařilo dosáhnout mnoha malých 
i větších úspěchů. Chceme pokračovat v týmové práci a usilovat 
o to, aby Psáry a Dolní Jirčany byly místem, kde se nám společně 
bude dobře žít.
V minulém volebním období většina z nás kandidovala za volební 
uskupení Obec pro změnu. Volby provázela až nezvykle agresivní 
 předvolební kampaň, jejímž výsledkem byly soudní spory opozičních 
kandidátů, z nichž některé dosud nejsou uzavřeny. Došlo ke zhoršení 
vztahů a byly vytvořeny nepřekonatelné bariéry.  Možná, že i díky 
určité své zdrženlivosti v předvolebním boji jsme získali 5 z 15 
mandátů. V křehké koaliční většině s ODS jsme zahájili proces 
modernizace obce spolu s řadou protikorupčních opatření  
a výrazným otevřením obce a obecního úřadu občanům. Rok po 
volbách se Michal Petz, jeden z našich zastupitelů pokusil společně 
s koaličním partnerem Luďkem Nezmarem vytvořit koalici s někte
rými opozičními zastupiteli. Tento neúspěšný pokus vstoupil do 
povědomí pod názvem Psárský puč. Povahová a morální blízkost 
Michala Petze s Luďkem Nezmarem vyústila v úzkou spolupráci  
s ODS a nově i v projektu Luďka Nezmara –hnutí „RESTART 2014“. 
S ohledem na špatné vztahy nebylo možné udržet nadále v zastupitelstvu 
většinu. Vzhledem k patové situaci následovalo velmi komplikované
tříleté období menšinového vedení. Přes všechny obtíže a nepředví
datelnost rozhodování zastupitelstva byla dokončena řada pozitiv
ních změn v oblasti transparentního rozhodování a otevřenosti. 
Podařilo se stabilizovat zdraví obecních financí a bylo zahájeno 
mnoho nových projektů, jak investičních, tak kulturních a sportovních.
Během posledních let jsme začali spolupracovat s hnutím 
STAN (Starostové a nezávislí), se kterým se podařilo dosáhnout 
několika úspěchů. Mezi největší patří pro samosprávy výhodnější 
přerozdělení daní a vytvoření národního dotačního titulu na řešení 
problematiky nedostatečné kapacity základních škol. Díky dosa
vadní spolupráci a kvalitnímu lidskému potenciálu jsme se rozhodli 
v letošních volbách kandidovat právě pod hlavičkou STAN. 

Do nových voleb jdeme nabyti zkušenostmi z minula a navrhujeme 
občanům vedení v podobě starosty Milana Váchy, který za uplynulé 
období prosadil všechna zavedená protikorupční opatření, zasadil 
se o zpřehlednění a zefektivnění práce obecního úřadu, zastupitelstva 
a rady obce, výborů a komisí. Zviditelnil naši obec na celonárodní 
úrovni a velké úsilí věnuje zapojení obce do regionálních programů 
jako je Mikroregion Dolnobřežansko, MAS Říčansko a meziobecní 
spolupráce Svazu měst a obcí. Díky svým zkušenostem a ochotě 
činit důležitá rozhodnutí transparentně a ve spojení s občany je on 
i naše obec nyní dávána za příklad rozvoje občanské společnosti.  
Celou dobu bojoval rovněž za výstavbu nové školy a obnovu dolno
jirčanské návsi. 
Na pozici uvolněné místostarostky navrhujeme Vlastu Málkovou, 
která své schopnosti prokázala zejména v sociální oblasti, založila 
klub seniorů a vede Univerzitu třetího věku. Za své si vzala vodo
hospodářskou infrastrukturu a volný čas věnuje práci pro obec. 
Stojí také za většinou kulturního a společenského dění. Uvedla  
v život řadu pravidelných akcí např. Pohádkový les, Svatováclavské 
posvícení a Staročeský advent, podařilo se jí zapo jit do příprav 
místní obyvatele a podpořit tak dobré sousedské vztahy.  
Za sociální oblast jmenujme zejména radní Olgu Kramosilovou, 
která se angažuje v práci se seniory i dětmi. Navštěvuje seniory doma, 
ať již při pomoci v tíživých situacích či u příležitosti životního jubilea.
Nelze opomenout ani Martinu Běťákovou, specializující se na 
vzdělávání a dotační projekty. Stojí za většinou obcí získaných dotací, 
například na opravu božích muk, rekonstrukci školního hřiště  
a autobusových zastávek atd… 
Dalším, kdo věnoval stovky hodin svého volného času je Vít Olmr. 
Díky němu se výrazně zlepšila IT infrastruktura a internetové 
stránky jak samotné obce, tak i mateřské a základní školy. Velmi 
přispěl i při tvorbě interních dokumentů a směrnic.
Nabídnout můžeme rovněž úspěšné předsedy výborů a komisí, 
například Antonína Raka, který již čtvrtým rokem předsedá 
finančnímu výboru a tvrdě prosazuje změny ku prospěchu obce 
či Petra Jaška, jenž v čele sportovní komise svedl a vyhrál nejednu 
byrokratickou bitvu. 
Vám, našim spoluobčanům nabízíme tým lidí, kteří nekalkulují, 
neintrikují, planě neslibují, ale již dnes pro naši obec pracují. 

O nás

2  I   O nás

Volte 
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2014

Obecní 
úřad 
Psáry
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Milan Vácha
starosta Obce Psáry, 38 let

Jako starosta obce je hlavním hybatelem protiko
rupčních opatření, efektivně nakládá s obecními 
prostředky a intenzivně prosazuje otevřenost vedení 
obce vůči občanům.

Vlasta Málková
podnikatelka, místostarostka obce, 50 let

Poslední čtyři roky působí ve funkci neuvolněné místo
starostky a svou pozornost věnuje zejména sociální 
oblasti, práci se seniory a snaze zapojit občany do 
dění v obci.

Mgr. Martina Běťáková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Psáry, 36 let

Členka školské komise a odbornice na problematiku 
vzdělávání, která vede RC Domeček, dětský klub 
Klubíčko a stojí za významnou částí získaných dotací 
pro obec, školu a spolky.

Vít Olmr
elektrotechnik, 38 let

Podnikatel v oblasti elektroniky, webmaster a fotograf 
aktivně zapojený do života v obci. Podílel se na tvorbě 
obecního i školního webu a spolupracoval na proti
korupčních opatřeních.

Martina Šmerglová
učitelka MŠ, 41 let

Aktivní členka sociální komise, která vede kroniku 
vítání občánků. Při své práci se setkává s dětmi  
i seniory a jako dobrovolník pomáhá s organizací 
rodinných a společenských akcí. 

Ing. Petr Jaško
podnikatel v IT, radní obce, 52 let

Předseda komise sportovní a životního prostředí,  
dobrovolný ochránce KRNAP, sportovec a místo
předseda SK Čechoslovan, který s rodinou organizuje 
dětské dny a drakiády.

Ing Antonín Rak
finanční ředitel Průmstav Praha, 45 let

Jako předseda vydobyl finančnímu výboru všeobecný 
respekt. Za dobu svého působení zavedl řadu 
funkčních pravidel a uvedl v život zejména finanční 
plánování – Cash flow.

Bc. Miloslav Burián
hasič, 40 let

Profesionální i dobrovolný hasič, duše SDH Dolní 
Jirčany, který spolupracuje na strategii vybavování 
jednotek požární ochrany a aktivně se podílí na 
společenském životě v obci.

Ing. Roman Štípek
manažer, 39 let

Působí jako manažer a jako dobrovolník se podílí 
na organizaci akcí pro děti. Spolupracoval na tvorbě 
směrnice pro poskytování dotací a implementaci 
protikorupčních opatření.

Ing. Jan Čihák
podnikatel, 52 let

Konzultant a lektor systému řízení rizik a security 
managementu, předseda výboru společenství vlastníků 
jednotek na Štědříku. Prosazuje zlepšení kvality 
bydlení v obci.

Ing. Hana Ortová
ekonomka, jednatelka Master Audit s.r.o., 59 let

Pracuje v oblasti auditu, ekonomického poradenství 
a účetnictví. Svojí důsledností jako členka finančního 
výboru přispívá k efektivní a důsledné kontrole 
hospo daření obce a školy.

MuDr. Jaroslav Sokol
soukromý gynekolog, 58 let

Dlouholetý pracovník redakční rady Psárského 
zpravodaje, předseda osadního výboru, který stojí 
za natáčením a následným zpracováním všech obcí 
pořizovaných videozáznamů. 

Ing. Vít Ryboň
kontrolor nákladů staveb, 34 let

Pracuje v oblasti ekonomiky stavebnictví, kontroly 
nákladů staveb a podnikových financí. Své zkušenosti 
využil při realizaci nejedné stavební zakázky obce.

Ing. Hynek Šorm
podnikatel, 48 let

Člen stavební komise a podnikatel v oboru speciálních 
potápěčských stavebních prací. V minulém roce  
s ním obec zrealizovala v Česku unikátní PPP projekt 
„Zelená škola“.

Olga Kramosilová
důchodkyně, radní obce, 61 let

Radní a členka sociální komise, která se angažuje 
v práci se seniory i dětmi. Navštěvuje seniory doma, 
ať již při pomoci v tíživých situacích či u příležitosti 
životního jubilea.
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Více se o kandidátech dozvíte na www.psary-dolnijircany.cz
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Obecní úřad a provoz obce

• Užší spolupráce s občany  jednou z našich největších priorit je bezproblémová komunikace občanů  
s obecním úřadem, a to nejen na úrovni hlášení poruch a řešení stížností. Chceme zintenzivnit získávání 
podnětů pro zlepšení fungování obce a služeb občanům například prostřednictvím založení a správy 
facebookového profilu apod.

• Bezpečnost v obci – ve spolupráci s obcí Jesenice budeme usilovat o napojení našich exponovaných míst 
na dohledový systém jesenické Obecní policie, čímž se zvýší bezpečnost a akceschopnost strážníků u nás. 

• Sbory dobrovolných hasičů – jsme hrdí na naše výjezdové jednotky dobrovolných hasičů, které takřka 
denně dokazují své schopnosti srovnatelné s profesionálními sbory. Budeme se i nadále snažit udržet jejich 
vybavení na špičkové úrovni a zlepšovat zázemí. Na naši podporu se mohou spolehnout stejně jako my na ně.

• Prevence povodní – budeme pokračovat v preventivních opatřeních zmírňující následky povodní vyčištěním 
koryt potoků, zavedením retenční kapacity a dobudováním sběrné dešťové kanalizace v Psárech. 
Budeme aktivně spolupracovat se správcem Záhořanského potoka a jeho přítoků na projektu minimalizující 
dopady povodní.

• Úklid po přívalových deštích a povodních – zajistíme důkladný úklid komunikací po povodních a vydatnějších 
deštích se zvýšeným důrazem na oblast psárské návsi a ulic Pražská (Psárská).

• Ochrana před podomními obchodníky – připravíme obecně závaznou vyhlášku zakazující podomní 
prodej, jako má například Beroun, Znojmo či Pelhřimov. Ochráníme tak zejména naše seniory před 
útoky „šmejdů“.

• Registr smluv – budeme podporovat přijetí zákona o registru smluv a do té doby budeme všechny smlouvy 
i nadále zveřejňovat na WWW stránkách obce. 

• Navýšení kapacity sběrných míst – navýšíme kapacity sběrných míst pro tříděný odpad častějším svozem 
a ve vybraných případech i zvýšením jejich počtů. Budeme usilovat o větší využívání sběrného dvora 
namísto odkládání odpadu ke kontejnerům. V případě potřeby rozšíříme provoz sběrného dvora.

• Územní plán – připravíme nový územní plán s důrazem na občanskou vybavenost a služby. Nesouhlasíme 
s výrazným rozšiřováním výstavby rodinných a bytových domů. V uplynulém období jsme jako jediní 
prosazovali minimální rozšiřování výstavby a při poslední změně územního plánu se podařilo vypustit 
7.5ha bytových domů.

• Webové stránky obce – i nadále budeme budovat obecní webové stránky obce, za které jsme již získali 
četná ocenění a rozšíříme funkce SMS rozhlasu a interaktivní komunikace s občany.

Program 2014
Naší hlavní prioritou je rozvíjení občanské společnosti, podpora komunitního 
života a dobudování infrastruktury s cílem zajištění plného a komfortního života  
v obci a prolomení mýtu o mrtvém satelitu. 

Následující body představují prostředek pro dosažení těchto cílů:

4   I   Program 2014
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Doprava, investice a dotace

• Náves v Dolních Jirčanech – již rok probíhá veřejná diskuse nad revitalizací dolnojirčanské návsi.  
Ve spolupráci s architekty jsme uspořádali 5 setkání s občany i za účasti architektů, ze kterých vzešla 
řada návrhů a poznatků. Budeme usilovat o jejich promítnutí do reálného světa a podnikneme veškeré 
možné kroky, aby stavba mohla být realizována co nejdříve.

• Náves v Psárech – dokončíme úpravu psárské návsi, vybudujeme chodníky, parkovací místa a upravíme 
okolí zvoničky.

• Voda a kanalizace – Zautomatizujeme kontrolní činnost na vodojemech bezdrátovou sítí. Přepojíme 
lokalitu Štědřík ze zdroje Tondach na vodu z obecních vrtů nebo Želivky. Postupně dokončíme zasíťování 
vodovodu a kanalizace v obci. 

• Kanalizace – budeme řešit posílení kanalizačního systému v ulici Psárské(Pražské), tedy hlavního 
přivaděče na čistírnu odpadních vod.

• Obecní mobiliář – budeme postupně obnovovat a doplňovat obecní mobiliář, tak aby se sjednotil a kultivoval 
celkový vzhled obce – lavičky, vývěsky, odpadkové koše, stojany na kola, květinová výzdoba, atd.

• Cyklostezky – budeme usilovat o budování nových cyklostezek a zejména pak navázání na cyklostezku 
vedoucí v souběhu s komunikací II/105 do Jesenice. Termín možného dokončení závisí na dokončení 
přeložky zmíněné komunikace.  

• Obnova komunikací – v lokalitě Sídliště Štědřík zrenovujeme chodníky a asfaltový povrch. V plánu  
je rovněž obnova části komunikací Hlavní, K Lůžku, Na Stráni, Pod Strání, Sportovců a Na Vápence.

• Nesjízdné komunikace – v případě nové výstavby komunikací soukromými investory smluvně zajistíme 
dokončení povrchů v odpovídající kvalitě, aby nedocházelo k situacím známým z rozvojových lokalit, 
jako jsou ulice Na Lukách, K Lůžku apod. 

• Dopravní obslužnost – podpoříme všechna dopravní opatření a plánované projekty pražské MHD zvyšující 
kapacitu přepravovaných osob v celém jihozápadním regionu. Budeme usilovat o častější linku 334 na Smíchov. 

• Rekonstrukce fary – budeme podporovat Arcibiskupství Pražské v projektu opravy fary v Dolních Jirčanech.
• Vyhledávání dotací – budeme aktivně vyhledávat nabízené dotační tituly a využívat možnosti pro realizaci 

našich projektů.
• Oprava kulturních památek místního významu – budeme udržovat a postupně obnovovat hřbitovy  

a márnice a zrekonstruujeme křížek v Psárech.

Školství, sport a vzdělávání, životní prostředí

• Nová škola – školu považujeme za svou prioritu a budeme pokračovat v přípravách na stavbu nové školy. 
Přispěli jsme ke vzniku národního programu navyšování kapacity základních škol, což nás opravňuje  
k optimismu, že stavět by se mohlo začít do dvou let.

• Rozvoj předškolního i základního vzdělávání – i nadále hodláme podporovat zvyšování kvality 
vzdělávacích programů naší základní a mateřské škole, ať již formou navyšování finančních prostředků 
na výukové materiály anebo podporou moderních výukových metod, asistentů pedagoga či služeb  
odborníků – speciální pedagog, psycholog, logoped. 

• Obecní knihovna – rozšíříme knižní fond obecní knihovny a zintenzivníme spolupráci knihovny a školky, 
uspořádáme vzdělávací akce pro čtenářskou veřejnost a dětské čtenáře. Zavedením elektronických 
rezervací a online náhledu do knihovního fondu připravíme obecní knihovnu na její další rozvoj v rámci 
nové školní budovy. Ve spolupráci se sociální komisí zavedeme rozvoz knih seniorům se sníženou  
pohyblivostí a tělesně postiženým.

5   I   Program 2014
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• Životní prostředí – budeme nadále chránit přírodu a zachováme stávající a vysadíme novou veřejnou 
zeleň v zastavěných oblastech obce. Profesionální technikou zajistíme kvalitní péči o obecní zeleň  
a veřejná prostranství. Budeme pokračovat v rychlé likvidaci černých skládek. Pomůžeme občanům 
s vyřízením dotace na výměnu ekologičtějšího kotle. Chceme pokračovat v údržbě a úpravě stávajících 
zelených ploch do oddechových zón parkového typu. Pro lepší soužití obyvatel obce s přírodou použijeme 
za vzor studii Ideální satelit od studia MOBA, která zachycuje potřeby spojování kulturních a společenských 
center obce pomocí přirozených i historických cest, navrhuje jejich obnovu a způsob využití. 

• Sportoviště a dětská hřiště – budeme pokračovat v hledání vhodného pozemku pro vybudování brouzdaliště 
se zábavními prvky. V novém územním plánu vytipujeme lokalitu vhodnou k vybudování hřiště pro 
teenagery. Chceme udržovat a postupně obměňovat vybavení všech pěti dětských hřišť.

• Pobytové louky – dokončíme zahájený projekt revitalizace pobytových luk na Štědříku a u fotbalového 
areálu v Dolních Jirčanech.

• Vytvoření krajinného plánu – vytvoříme krajinný plán s ohledem na oblasti: 
  •  soužití s krajinou jako je obytnost, průchodnost   okruhy (cyklo + pěší, kočárek), pocit pohody, výhledy. 

Definování vycházkových okruhů pro obyvatele mimo silniční síť 
  •  Retence vody v krajině – přírodě blízká obnova vodních toků, zachování mokřadů, tvorba vsakovacích 

pásů,  změna zemědělských kultur podél toků
  •  Kulturně-historické dědictví – historické cesty, historické struktury krajiny, křížky, kapličky atd. Poznání  

   historického vývoje území, zaniklé obce, archeologické naleziště, důležitá místa bývalých osídlení 
staveb,  hospodářských i jiných objektů. 

Komunitní život a sociální program 

• Komunitní život – komunitní život považujeme za jeden ze základních prvků fungování obce. Velice si 
vážíme aktivit všech obyvatel, které podporují občanskou angažovanost, sousedské vztahy, společné 
trávení volného času a zájem na rozvoji obce. Budeme podporovat jejich dobrovolnické úsilí, nadšení  
a sami se do těchto dobrovolnických činností zapojíme.

• Sociální program – i nadále budeme podporovat rozvoj kultury a celoživotního vzdělávání v naší obci, 
divadelní zájezdy, pořádání výletů, cvičení a plavání pro seniory, organizaci a studium univerzity třetího 
věku, provoz klubu seniorů apod.

• Pečovatelská služba – zachováme podporu pečovatelské služby, která poskytuje terénní a ambulantní 
péči seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech.

• Podpora sociálně slabších a dětí ze sociálně znevýhodněných rodin – budeme i nadále podporovat proka
zatelně sociálně slabší a znevýhodněné rodiny, ať již odpuštěním některých poplatků nebo zapojením  
do sociálních programů v obci. 

• Společenské a kulturní akce – i nadále budeme pokračovat v podpoře a pořádání tradičních i novodobých 
akcí pro dospělé a děti (pohádkový les, posvícení, masopusty, drakiády, adventní trhy…).

• Podpora spolků a sdružení – prohlubovat chceme rovněž spolupráci a podporu spolků a občanských 
sdružení jako je nízkoprahový klub Mozaika, rodinné centrum Domeček, Sbory dobrovolných hasičů, 
sportovní kluby, myslivecké sdružení atd. Jako dluh i nadále vidíme vznik okrašlovacího spolku.

• Kulturní středisko – naší dlouhodobou vizí je vybudování kulturního střediska a komunitního centra pro 
pořádání společenských akcí. Toto středisko chceme umístit do prostředí nové jirčanské návsi a udělat  
z něj důstojné místo setkávání pro rozvoj občanské společnosti v Psárech i Dolních Jirčanech.
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Plníme své sliby / Volební program 2010

Zavedeme závazný soubor protikorupčního minima (viz. podrobná část).
Splněno v rámci protikorupčního auditu o.s. Oživení. I díky tomu  
se protikorupční desatero ukázalo již přežité.

Zavedeme transparentní řízení a rozhodovací procesy vedoucí  
k hospodárnějšímu chodu obce.

Splněno v rámci protikorupčního auditu o.s. Oživení.

Prosadíme závazný etický kodex zastupitele (zamezíme zvýhodňování 
zastupitelů obce – při veřejných zakázkách, změnách územního plánu – 
pozemky pro stavbu RD, koupě nemovitostí a obchodních společností).

Nesplněno  etický kodex není možné ve stávajícím složení zastupitel
stva schválit. Zasadíme se ale o jeho přijetí v následujícím volebním 
období.

Zvýšíme četnost zasedání veřejných zastupitelstev na 6 ročně, čímž 
zkrátíme lhůty pro naše občany (převody pozemků, věcných břemen, 
výjimek atd.).

Splněno – zastupitelstvo se nyní pravidelně schází každé 2 měsíce.

Zamezíme vylučování a omezování práce opozičních zastupitelů  
v komisích a výborech, naopak zavedeme právo na zastoupení 
opozičních zastupitelů ve všech orgánech obce.

Splněno  kontrolní výbor po celé funkční období byl zcela v rukou 
opozičních zastupitelů. Ti měli také zastoupení ve Finančním výboru 
a v redakční radě Psárského zpravodaje.

Zrušíme cenzuru v Psárském zpravodaji a vytvoříme demokratické 
periodikum s prostorem pro názory opozice i občanů. 

Splněno – je jen škoda, že opoziční zastupitelé ani občané tento 
prostor více nevyužívají. 

Budeme včas uveřejňovat zastupitelstvem projednávané body včetně 
relevantních příloha podkladů.

Splněno – na www stránkách obce lze nyní 5 dní před konáním zastu
pitelstva získat nejen kompletní program (ten je znám nejméně 15 dní 
předem na úřední desce), ale rovněž všechny podklady a důvodové 
zprávy k jednotlivým bodům. 

Budeme důsledně uveřejňovat videonahrávky ze zasedání zastupitelstva 
na obecních stránkách jako samozřejmou kontrolu naší práce.

Splněno .

Zavedeme povinnost vedení obce odpovídat občanům na dotazy  
prostřednictvím internetových stránek. 

Splněno na třech rovinách. Na webových stránkách obce je nyní funkční 
systém hlášení závad a současně systémy pro podávání stížností  
a žádostí o informace dle zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu 
k informacím. Obecní úřad je povinen na podněty obratem reagovat  
a pokud tak neučiní, je o tom dle směrnice informována rada a zastu
pitelstvo obce.  Ke každému článku na webu mohou občané připojit 
svůj komentář. Zároveň je k dispozici diskusní fórum (občany nepříliš 
využívané – komentáře se ukazují být lepší cestou). 

Budeme organizovat moderované veřejné diskuse k zásadním tématům.  

Splněno – proběhly veřejné diskuse k nové základní škole, pobytové 
louce Štědřík, návsi v Dolních Jirčanech, návsi v Psárech i neformální  
setkání se zástupci obce. V započatém trendu chceme i nadále pokračovat, 
protože uskutečněná setkání ukazují nejen důležitost pro občany,  
ale rovněž pro představitele obce.

Samospráva a zastupitelstvo

Informovanost občanů

Budeme usilovat o vybudování společenského víceúčelového domu  
s dostatečně prostorným sálem pro pořádání společenských a kulturních 
akcí (projekt PPP).  

Nesplněno – plánujeme zbudování tohoto centra v rámci projektu 
revitalizace dolnojirčanské návsi.

Podpoříme stávající i vznik nových uskupení a spolků.
Splněno – zavedli jsme dotační systém podpory stávajících spolků  
a podpořili vznik  nízkoprahového klubu Mozaika.

Pro naše seniory budeme zajišťovat zájezdy na divadelní představení.

Splněno – ve spolupráci se sociální komisí pořádáme cca 5 divadelních 
zájezdů ročně a dále zájezdy na adventní trhy do Drážďan, na české 
hrady a zámky a jiná zajímavá místa. Nadto jsme podpořili vznik 
mnoha dalších aktivit pro seniory  cvičení, plavání, cyklovýlety,  
přednášky, kreativní dílny, Univerzitu třetího věku, atd.

Občanská sdružení a kultura
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Budeme chránit přírodu a zachováme veřejnou zeleň v intravilánu obce.

Splněno  místo starých a nemocných  stromů vysázeny nové.  
V urbanistických studiích je kladen na obecní zeleň zvýšený důraz. 
Vypracován projekt komplexní revitalizace veřejné zeleně včetně  
dendrologického posouzení stromů v obci.

Upravíme stávající zelené plochy do oddechových zón parkového typu.
Splněno  za podpory evropských fondů zahájena revitalizace dvou 
pobytových luk v předpokládané hodnotě 5,6 mil. Kč.

Díky dobré místní znalosti budeme důsledně a rychle likvidovat černé 
skládky, aby se zamezilo jejich dalšímu živelnému rozrůstání.

Splněno  i díky aktivnímu hlášení našich občanů se daří skládky 
likvidovat, za což jim patří náš dík.

Rozšíříme provoz sběrného dvora. Splněno   od letošních prázdnin prodloužen sobotní provoz do 15.00 hod.

Navrhneme a připravíme možnost plošného svozu bioodpadu i pro 
trvale hlášené obyvatele.

Splněno – zaveden svoz biopopelnic.

Budeme bránit dalšímu zhoršování životního prostředí a dopravní  
obslužnosti obce při výstavbě dalších komunikací (Dálnice D3).

Průběžně plněno  výstavba dálnice D3 minimálně do roku 2020 
odložena.

Životní prostředí

Budeme usilovat o rychlé zahájení příprav výstavby úplné základní školy 
s odpovídajícím zázemím (hřiště pro školní družinu, sportoviště, tělocvič
na atd.).

Splněno  v 5. změně územního plánu jsme připravily podmínky 
pro výstavbu nové základní školy, vykoupili jsme více než  17 tis. m² 
pozemků, zorganizovali jsme úspěšnou mezinárodní architektonickou 
soutěž, z níž vyšel vítěz, a v současné době se dokončuje projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí.

Vybavíme naši školu moderními technologiemi k zavedení interaktivní 
výuky. 

Splněno  naše základní škola se přihlásila do projektu EU školám,  
díky dotacím bylo díky dotacím pořízeno nové počítačové vybavení. 
Všech 9 kmenových učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. 
Dále byl zaveden systém elektronických žákovských knížek a kompletní 
rekonstrukcí prošly i webové stránky školy a školky. Od nového škol
ního roku bude možné přes webové stránky odhlašovat obědy  
a sledovat vlastní stravovací konto.

Zavedeme průhledné přijímání dětí do mateřské školky.
Splněno  jediným kritériem je kromě podmínky trvalého pobytu věk 
dítěte.

Pro nepřijaté děti zajistíme cílenou podporu vedoucí ke vzniku miniškolek 
a „sousedské výpomoci“ – (administrativní koordinace, spolupráce při 
využívání zázemí MŠ, zajištění rozvozu jídel z kuchyně MŠ, finanční 
podpora – kompenzace) .

Splněno – na základě smlouvy o spolupráci s Rodinným centrem 
Domeček a základní a mateřskou školou obec finančně podporuje 
docházku nepřijatých dětí do dětského klubu Klubíčko. Děti využívají 
zázemí a stravovací kapacitu mateřské školy.

Vybudujeme multifunkční standardizované hřiště s umělým povrchem, 
jako nutnou podmínku pro udržení a rozvoj sportovních klubů.

Splněno – vybudovali jsme multifunkční “Oranžové hřiště”.

Podpoříme rozvoj sportovních areálů v Psárech a Dolních Jirčanech.
Splněno  obec výrazně finančně podpořila obnovu sportovních 
areálů v Psárech i Dolních Jirčanech a za značného přispění sportovců 
došlo k rapidnímu zvýšení úrovně obou sportovišť.

V současné době již připravujeme nábor žáků do fotbalového oddílu  
v Dolních Jirčanech.

Splněno – nábor plynule probíhá a z našich nejmenších můžeme mít 
radost. Dík za to patří nejen činovníkům SK Čechoslovan, ale zejména 
trenérům, kteří tuto činnost provádějí vesměs dobrovolně. Navíc byl 
založen pro děti i oddíl volejbalu a gymnastiky, vše pod SK Čechoslovan.

Budeme usilovat o rozšíření cyklostezek a navázání na cyklostezku 
vedoucí v souběhu s komunikací II/105 do Jesenice.

Nesplněno – původní projektová dokumentace na cyklostezky v obci 
se při žádosti o dotaci ukázala jako nepoužitelná. Připravili jsme její 
aktualizaci a zažádali o stavební povolení. Navázání na cyklostezku 
vedoucí v souběhu s komunikací II/105 do Jesenice závisí na výstavbě 
přeložky této silnice a zbudování kruhového objezdu u Tondachu, 
které jsou ale v režii Ředitelství silnic a dálnic.

 Školství a sport
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Na post starosty navrhujeme kandidáta se zkušeností z pozice místo
starosty a zastupitele obce i projektového manažera vedoucí projekty  
v objemu řádu desítek milionů Kč.

Splněno  Milan Vácha se v uplynulém funkčním období ukázal jako 
výkonný starosta a dobrý manažer, za kterým je vidět systematická 
práce při vedení a rozvoji obce. Řada získaných oceněnní je důkazem 
jeho kvalit.

U větších projektů budeme pracovat dle základních metodik projek
tového řízení s uveřejněním všech informací jako záměry, smlouvy, 
matice zodpovědnosti, realizační harmonogramy projektů a eskalačních 
procedury.

Splněno – spuštěn nový webový portál obce a aktualizovány vnitřní 
směrnice, zejména pak metodika zadávání veřejných zakázek.

Nabízíme úřad otevřený, ochotný a flexibilní. Řešení složitějších 
problémů občanů i mimo úřední hodiny (osobní jednání, internetová 
videokonference, Skype). Zavedení možnosti konzultací i na každou 
druhou sobotu v měsíci 812 hod.

Splněno  sobotní úřad, konzultace po Skype i operativní plánování 
schůzek mimo úřední hodiny je vítaným benefitem.

Budeme důsledně kontrolovat kvalitu staveb realizovaných obcí i developery, 
kteří následně předávají díla do vlastnictví obce. Vyhotovíme audit 
nekvalitně provedených staveb a zajistíme jejich nápravu – postupné 
snižování vnitřního zadlužení obce.

Splněno – všechny stavební zakázky jsou kontrolovány autorizovaným 
stavebním dozorem. Průběžně dochází k posuzování stavu komunikací 
a jejich postupné obnově. Zadlužení obce je průběžně snižováno.

Zlepšíme spolupráci s Obecní policií Jesenice. Lépe vydefinujeme poža
dované úkony, které následně budeme kontrolovat. Důraz bude kladen 
na bezpečnost a udržování pořádku.

Splněno – Obecní policie pravidelně hlídkuje v obci, dvakrát denně 
zasílá report o prováděné činnosti a účastní se organizace dopravy  
a zajištění pořádku při kulturně společenských akcích.

Zefektivníme agendu a zlepšíme spolupráci mezi obcí a Stavebním 
úřadem v Jesenici.

Splněno  agendu stavební komise zpracovává zaměstnanec se 
zvláštní odbornou způsobilostí.  Profesionalizace této oblasti zrychlila 
a zefektivnila komunikaci se stavebním úřadem.

Zkonsolidujeme finance a v kombinaci s (efektivním) získáváním dotací 
z fondů EU nebudeme zhoršovat neefektivní úvěrové zatížení obce. 

Splněno – Nakládání s finančními prostředky z pohledu finančního 
výboru i protikorupčního auditu je velmi kladně hodnoceno. Celková 
zadluženost obce klesla z dluhu 22.723.594 Kč v roce 2010 na + 5,5 mil. Kč 
(k 1. srpnu 2014). Za uplynulé období se podařilo získat evropské i jiné 
dotace na rekonstrukci školního hřiště a školkové zahrady, autobuso
vých zastávek, opravu božích muk, výstavbu multifunkční hřiště 
v Dolních Jirčanech, modernizaci obecní knihovny, podporu sportující 
mládeže, revitalizaci veřejné zeleně, zateplení budovy obecní ho 
úřadu, zakoupení multikáry, realizaci vodovodu a kanalizace  
Na vysoké a v ulici Pod Kostelem. 

Dobudujeme technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace).
Splněno – v červenci byly zahájena výstavba vodovodu a kanalizace 
v lokalitě Na Vysoké a v ulici Pod Kostelem v celkové délce 3,9 km. 
Stavba sama by měla být dokončena nejpozději do jara 2015.

Budeme usilovat o zlepšení vzhledu zejména v centrálních částech obce.

Částečně splněno – dokončena první fáze revitalizace návsi v Psárech 
včetně opravy památníku a úpravy jeho okolí, realizována kompletní 
rekonstrukce autobusových zastávek, v současné době vznikají  
projektové podklady pro revitalizaci dolnojirčanské návsi.

Při výstavbě komunikací budeme preferovat standardní asfaltový  
povrch namísto jen o málo levnějších cest z asfaltových recyklátů.

Splněno v trvalé zástavbě.

Efektivní propagací podpoříme naše podnikatele v jejich činnosti.

Splněno – podnikatelům nabízíme zdarma propagaci na webových 
stránkách obce, za přijatelný poplatek v Psárském zpravodaji a v neposlední 
řadě mají možnost zapojit se do MAS Dolnobřežansko, což jim nabízí 
řadu dalších možností.

Uvítáme vznik nových pracovních příležitostí, pokud nedojde  
ke zhoršení životního prostředí a dopravní dostupnosti.

Splněno.

Zlepšíme propagaci obce v regionu a zapojení do Svazu měst a obcí.

Splněno  aktivní zapojení do činnosti Svazu měst a obcí ČR, 
především ve školské komisi, koordinace projektu meziobecní 
spolupráce, zapojení do MAS Říčansko a následný přechod do nově 
vzniklého MAS Dolnobřežansko, propagace obce v regionálním tisku.

Chod úřadu - starosta

Rozvoj obce – finance
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Podpoříme všechna dopravní opatření a plánované projekty pražské 
MHD zvyšující kapacitu přepravovaných osob v celém jihozápadním 
regionu (metrobus, prodloužená tramvaj, příměstská dráha). 

Splněno – doplněna regionální linka 334 ze Psár na Smíchovské 
nádraží v době dopravní špičky, jsme aktivními účastníky projektu 
metrobus.

Jako zásadní vidíme potřebu vybudování kapacitní radiální komunikace 
směrem do Prahy a budeme společně s okolními obcemi usilovat  
o hledání odpovídající a reálné varianty. 

Nesplněno  hlavní město Praha omezuje dopravní stavby.  
Tato radiální komunikace není pro něj prioritou a rozhodně nebude 
předcházet prodloužení metra linky D.

V obci doplníme nejkritičtější místa retardéry pro zvýšení bezpečnosti. 
Splněno –  retardéry nově instalovány v okolí dětských hřišť a na dalších 
místech obce. Na krajské silnici II/105 nelze retardéry zbudovat.

Doprava

Podporujeme rozumný rozvoj obce s důrazem na chybějící občanskou 
vybavenost, obchod a služby.

Průběžně plněno  názorová rozdílnost v zastupitelstvu neumožnila 
vyhotovení nového územního plánu. Externí architekt specializující se 
na veřejný prostor důsledně dohlíží na soulad veřejných i soukromých 
projektů s potřebami vybavenosti obce.

Nechceme další výstavbu rodinných domů a v žádném případě nepod
poříme nárůst nových stavebních ploch v takovém rozsahu, v jakém 
současné zastupitelstvo schválilo v probíhající změně ÚP.

Splněno – zásahem do 5. změny územního plánu vypuštěno 7,5 Ha 
určených pro výstavbu bytových domů.

Zachováme veřejnou zeleň, zejména na exponovaných místech blízko 
hustě osídlených částí obce.

Splněno.

Podpoříme změnu vedoucí k výstavbě multifunkčního sportoviště. Splněno  vybudováno multifunkčního sportoviště v Dolních Jirčanech.

Vymezíme vhodný prostor pro vybudování koupaliště. Nesplněno.

Územní plán

10   I   Měníme naši obec

Oranžové hřiště v Dolních Jirčanech
Realizace: 2012
Dotace: 1 000 000 Kč
Dotace: Nadace ČEZ

Autobusové zastávky
Realizace: 2013

Dotace: 445 023 Kč
Dotace: MAS Říčnsko

Měníme naši obec

Více se o naší práci dočtete na www.psary-dolnijircany.cz
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11   I   Měníme naši obec

Rekonstrukce Božích muk
Realizace: 2013
Dotace: 89 701 Kč
Dotace: MAS Říčansko

Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ
Realizace 2014
Dotace: 500 000Kč
Dotace: Nadace ČEZ

Kolombárium
Realizace 2013

Rekonstrukce ulice Kutná
Realizace 2012-2014

Ve spolupráci se Středočeským krajem

Psárská náves, 1. etapa
Realizace 2012-2013

Zelená škola
Realizace 2013

Celková kapacita dětí: 80 dětí ZŠ, 28 dětí MŠ
PPP projekt 

Více se o naší práci dočtete na www.psary-dolnijircany.cz
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Podporují nás

Otevřená společnost o.p.s.
Nezisková organizace pro kultivaci principů demokratické společnosti

Změny v obci Psáry, které z ní udělaly v letech 20102014 jednu z nejotevřenějších 
obcí v republice, jsou rozsáhlé a obdivuhodné. Od zveřejňování faktur po 
podklady pro jednání zastupitelstva jde o sadu opatření, která komplexně 
umožňují veřejnosti nejen vědět, co a jak se rozhoduje, ale také se do 
rozhodování aktivně zapojit. Psáry nyní mohu často uvádět jako příklad 
správné koncepce otevřené obce.

o.s. Oživení
Nevládní nezisková organizace prosazující principy transparentní veřejné správy  
a udržitelného rozvoje

Obec Psáry jako jedna ze sedmi samospráv v ČR realizovala v letech 20112013 
ve spolupráci s občanským sdružením oživení protikorupční audit. Výsledkem 
spolupráce je zavedení opatření vedoucí zejména k větší transparentnosti 
nakládání s finančními prostředky obce, otevřené rozhodovací procesy  
a potřebná informovanost občanů, které ve svém důsledku vedou k obnovení 
důvěry občanu a lepšímu budování občanské společnosti.

Věra Kovářová
poslankyně PSP ČR, zastupitelka Středočeského kraje

Čím déle Milana znám, tím více ho mám ráda  
a tím větší má můj obdiv pracovitý, zapálený 
pro obec, bojovník za transparentnost výdajů 
obce, dokáže si vybrat jemu podobné spolupra
covníky a ještě k tomu má smysl pro humor. 
Dnes se řada starostů obrací na Milana s žádostí 
o radu a bere obecní dění v Psárech za svůj vzor. 
Pokud bych bydlela ve Psárech, určitě bych 
Milanovi dala v komunálních volbách svůj hlas!

Mgr. Jan Farský
poslanec PSP ČR, starosta města Semily

Milana si vážím za jeho přístup ke správě obce. 
Otevřený k současným a odpovědný k budoucím 
generacím. Architektonická soutěž na školu je 
pak příkladem pro všechny starosty, jak kvalitně 
přistoupit k veřejným investicím.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Milana Váchu znám jako starostu obce Psáry, 
která je maximálně otevřená vůči svým 
občanům. O tom svědčí mimo jiné ocenění  
v anketě Otevřeno za uveřejňování faktur  
a zpřístupnění materiálů pro zastupitelé veřejnosti.
Psáry také dosáhly průlomového rozhodnutí 
u Městského soudu v Praze, podle kterého má 
obec právo informovat o příjemcích veřejných 
prostředků i pomocí videozáznamu z jednání 
zastupitelstva.
Liberecký kraj postupuje v řadě oblastí stejným 
způsobem.  Proto pana starostu podporuji  
v jeho kandidatuře a věřím, že svoji pozici sta
rosty obhájí a přijde s dalšími nápady, jak ještě 
více otevřít radnici občanům.

Věslav Michalik
starosta obce Dolní Břežany, zastupitel Středočeského kraje

Jako starosta sousední obce sleduji vývoj v Psárech 
posledních deset let. 
Psáry jsou přibližně stejně velké jako Dolní Břežany 
a řeší podobné suburbanizační problémy. Jsem 
přesvědčen o tom, že pod vedením současného 
starosty Milana Váchy Psáry vykročily správným 
směrem. A z vlastní zkušenosti vím, že pokud 
má obec něčeho dosáhnout, potřebuji dlouhodobou 
stabilitu na radnici. Proto držím kandidátce 
současného starosty palce a přeji ji ve volbách úspěch.

Miluše Čančíková 
starostka obce Jinočany

Pana starostu, Milana Váchu znám několik let. 
Je to člověk přímý, který se nebojí říci svůj názor 
a  dokáže  za svými názory i stát. Velmi si vážím 
jeho  pracovního nasazení, kterým prospívá své 
obci i celému regionu.

Libor Kvasnička
starosta města Řevnice

S Milanem Váchou jsem se seznámil díky hnutí 
Starostové a nezávislí. Setkávali jsme se ale 
i při mnoha dalších příležitostech a akcích, které 
měly souvislost se snahou zlepšit podmínky pro 
dobré fungování obcí, jako bylo zvýšení příjmů 
z rozpočtového určení daní, jehož cílem bylo 
zvýšení rozpočtových příjmů obcí. Podobných 
témat, při kterých jsme se s Milanem potkávali, 
bylo více.
Hlavním úkolem starosty je řízení obce. Je to 
velmi rozmanitá práce, při které nutně narazíte 
na problémy s nevyhovující legislativou. S tímto 
stavem se buď smíříte, nebo se jej snažíte 
změnit. Dobrý starosta volí druhou variantu  
a Milan Vácha je jedním z takových starostů.

Karel Dostálek
starosta obce Jíloviště

Starostu Milana Váchu znám již 17 let. Pracovali 
jsme spolu ve stejné společnosti a vždy si 
dokázal získat velkou důvěru. A to platí dodnes, 
kdy vykonává funkci starosty. Má velmi dobré 
komunikační schopnosti, dokáže nadchnout své 
spolupracovníky pro dobrou věc a umí si dobře 
zorganizovat svou práci. Proto, se také život  
v Psárech a Dolních Jirčanech rychle mění  
k lepšímu. Dovolím si vyzdvihnout ještě jednu 
jeho důležitou vlastnost. Drží slovo a to není 
určitě v dnešní době zcela obvyklé!

Martin Macháček
starosta obce Ondřejov, zastupitel Středočeského kraje

U Milana Váchy oceňuji zejména to, jak usiluje 
o transparentnost hospodaření a rozhodování 
ve své obci Psáry. Jde například o zveřejňování 
videozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce, 
ale hlavně o agendu veřejných zakázek, která 
je publikována do posledního detailu na webu 
obce. Přeji mu, aby v tom mohl pokračovat  
i v dalším volebním období a aby obec Psáry  
i nadále vzkvétala.

Miloš Čapek
starosta obce Štěchovice

Z mého okolí bych rád jmenoval možná více kolegů, 
ale starosta Milan Vácha ze Psár je myslím 
dokonalým prototypem starosty. Široký záběr, 
znalost problematiky, tah na bránu a poctivost 
korunovaná mládím ho opravdu předurčuje  
i pro budoucí funkční období na starostu obce 
Psáry. Myslím, že si občané této obce mohou 
gratulovat k takovému kandidátovi.
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