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Chodníky, stezky
Přinášet dobré zprávy je vždy příjemnější než informovat o problémech, a proto mě těší, že mohu toto vydání
začít optimisticky. Před rokem nechal OÚ provést chodník spojující okraj zastavěné části Všechrom se statkem
Jandových, kam mnozí z nás občas chodí pěšky. Na podzim nechal OÚ dále vybudovat slibovanou štěrkovou stezku
přes pole od zatáčky pod vesnicí k bývalému drážnímu domku. Nad veškerá naše očekávání bylo schválení a
následné zahájení výstavby chodníku spojujícího vybudovanou stezku se stávajícím chodníkem, takže zanedlouho
(po dokončení stavby chodníku) bude možné dostat se ze Všechrom pěšky či na kole, a zároveň bezpečně, až
k mostu přes železniční trať u Strančic. Dále je situace poněkud méně příznivá, protože část cesty do centra
Strančic (ke škole, na poštu či na vlak) je stejně nutné překonat po silnici, ale tento úsek (dlouhý přibližně 450 m)
je mnohem méně nebezpečný než silnice ze Všechrom k fotbalovému hřišti, která je dosud využívána jako jediné
pěší spojení se Strančicemi.
Jistě by někdo mohl namítnout, že ve srovnání se slibovanou asfaltovou stezkou širokou 2,5 m oddělenou od
silnice příkopem, která podle územního plánu obce a zpracovaného (a zaplaceného) projektu má vést podél silnice,
je toto řešení přinejmenším kompromisem, ale za stávajícího vedení obce považuji já osobně tento výsledek za
mimořádný úspěch. (PS)

Obchvat Všechrom
V otázce plánované přeložky silnice č. II/107, tzv. „obchvatu Všechrom“, se mi bohužel zatím nepodařilo zjistit
téměř nic. Na OÚ Strančice nevědí o důvodech přerušení přípravy stavby v podstatě nic, na mé opakované žádosti
o zjištění těchto důvodů na krajském úřadě se mi nedostalo od OÚ za poslední rok žádné odezvy. Obrátil jsem se
tedy na krajský úřad přímo, ale po 7 týdnech mi zástupkyně vedoucího odboru regionálního rozvoje pouze
telefonicky sdělila, že se jí také nepodařilo nic zjistit. Prý se mám obrátit na odbor dopravy, což jsem také ihned
udělal. Teď čekám na odpověď... (PS)

Obecní vyhlášky o odpadech
Jak mnozí z vás vědí, na prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo obce Strančice mimo jiné i velmi
kontroverzní obecní vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška stanovuje v příloze č. 2 minimální
množství povinně odebraných známek za kalendářní rok podle počtu poplatníků. Toto minimální množství však bylo
stanoveno zcela direktivně bez jakékoli diskuze s občany, a bohužel velmi nešetrně. Jako příklad mohu uvést svou
domácnost, kde jsme v loňském roce žili ve společné domácnosti 3 (já, manželka a 3-letý syn) a i při důsledném
dodržování všech pravidel pro nakládání s odpadem (veškerý nevyužitelný odpad z domácnosti skončil pouze v naší
nádobě na odpad), na druhou stranu při důsledném třídění odpadu (veškerý recyklovatelný papír, sklo a plasty
skončili v kontejnerech na tříděný odpad a kompostovatelný odpad v kompostéru), jsme za rok dokázali naplnit
svou „popelnici“ 4x. Podle nové vyhlášky bychom však za této situace museli povinně odebrat známku za 14-ti
denní vývoz, tedy za 26 nádob ročně.

Ani přes bouřlivou diskuzi, která se pochopitelně rozpoutala po schválení vyhlášky, nenašel nikdo z přítomných
zastupitelů odvahu navrhnout nové hlasování a pokusit se tak platnost vyhlášky odložit do vyřešení tohoto
problému. Dostalo se nám pouze příslibu, že pokud se podaří nalézt lepší způsob, budou zastupitelé o změně
vyhlášky jednat. Hned třetí den po zasedání jsem poslal na OÚ svůj „rozbor“ problémů s odpady vč. návrhu řešení,
dodnes bez jakékoliv odezvy (tento dokument je ke stažení na internetových stránkách OV).
Vzhledem k tomu, že tato vyhláška, která v podstatě nutí poplatníky produkovat stanovené množství odpadu a
v konečném důsledku tím silně demotivuje i od třídění odpadu, je v přímém rozporu se zákonem o odpadech
(„Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství ... Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem
zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním ...“), bylo by zřejmě nutné (pokud zastupitelstvo samo
vyhlášku nezmění či nezruší) obrátit se na nadřízený orgán, aby vyhlášku zrušil. Uvážíme-li však, jak naše úřady
(obecně) v poslední době „fungují“, a že za půl roku budou volby do zastupitelstva, bude jistě rozumnější ponechat
řešení této otázky na konec roku. (PS)

Při platbě daně z nemovitosti v r. 2010 budou muset občané sáhnout
hlouběji do kapsy.
V červnu r. 2009 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku o dani z nemovitosti, ve které se místní koeficient pro
přepočet této daně pro rok 2010 stanovil ve výši 2. Prakticky to znamená zvýšení daně u nemovitostí proti r. 2009
na dvojnásobek a daň z pozemků zůstává na stejné výši. Hlavním důvodem byla skutečnost, že většina velkých
firem nemá sídlo v obci Strančice, i když na území obce má své provozovny. Obci tak uniká daň z příjmu
z podnikání, avšak daň z nemovitosti se dostává v plné výši do příjmů obce Strančice.
Dalším důvodem bylo i to, že obecně daň z nemovitosti závisí na významu a bonitě území - tedy nejvyšší
v Praze a naopak nejnižší na malých vesnicích na zapadlém území. Daň, kterou majitelé nemovitostí ve Strančicích
platili v r. 2009 byla na nejnižší úrovni a neodpovídala významu obce Strančice.
Cílem stanovení koeficientu 2 bylo tedy dostat více peněz z firem, které těží z výhodné polohy obce Strančice a
současně zastupitelé zvažovali možnost, jak částečně zmírnit dopad koeficientu 2 na občany - jako
nejjednodušší řešení bylo zvoleno snížení poplatku za popelnice. Za popelnice s týdenním a 14 denním odvozem
tak občané v r. 2010 ušetřili proti roku minulému částku 200 Kč. Zvýšení daně je individuální cca od 300 Kč výše.
Není to tedy zrovna populární opatření, ale je to tak a vyhláška byla v zákonné lhůtě, tj. půl roku před
účinností nahlášena na Finanční úřad.
Toto vše však sděluji hlavně proto, že před koncem roku 2009 si i vláda v tíživé finanční situaci vzpomněla
také na daň z nemovitosti a v rámci Janotova úsporného balíčku zvýšila daň z nemovitosti na dvojnásobek a tak
v konečném důsledku budou muset majitelé nemovitosti sáhnout do kapsy opravdu hluboko.
O snížení místního koeficientu pak bude zastupitelstvo jednat v červnu letošního roku a platnost vyhlášky
bude od 1.1.2011. (Ing. Jitka Žemličková)

Pálení čadodějnic
Zveme všechny obyvatele Všechrom na tradiční pálení čarodějnic, které se jako každoročně bude konat na
návsi u rybníka 30.4. navečer. Pokud máte materiál na pálení (pouze dřevo! – např. větve, staré trámy nebo
skříň...), můžete ho přivézt na hráz rybníka.
Základní přípravy (např. ohniště) bychom rádi stihli před polednem, májku postavíme navečer. Do příprav se
může zapojit každý, kdo bude mít chuť a čas. (PS)

Jarní brigáda
O víkendu po pálení čarodějnic bychom rádi poklidili náves, proto přijďte v neděli 2.5. na tradiční jarní brigádu
od 10 hodin na náves, s sebou vezměte nářadí (koště, lopatu, kolečko, motyčku či pilku). (PS)

Volby do zastupitelstva
Na podzim letošního roku se budou opět konat volby do zastupitelstva obce, pro které připravujeme nezávislou
kandidátku za všechny části obce. Pokud vám záleží na rozvoji obce a nesouhlasíte se současným způsobem jejího
vedení, máte zájem a schopnosti podílet se osobně na zlepšení situace a jste ochotni tomu obětovat alespoň trochu
svého volného času, nebo víte o někom takovém ve svém okolí, zkontaktujte nás na e-mailu
volby-strancice@volny.cz a my vás budeme informovat o dalším postupu. Pokud nemáte zájem osobně kandidovat,
ale chtěli byste přesto nějak přispět, rádi uvítáme vaši pomoc, radu či názor během příprav kandidátky. Úvodní
schůzku plánujeme svolat během dubna. (PS)
Inzerce: TANEČNÍ pro dospělé Sokolovna Strančice:
od 11. 4. 2010: S2 Mírně pokročilí 16:00–17:50; S3 Středně pokročilí 18:00–19:50; S4 Více pokročilí 21:10–22:00
od 19. 9. 2010: S1 začátečníci 15:00–16:45; S2 mírně pokročilí 16:55–18:35; S3 středně pokročilí 18:45–20:25
S4 více pokročilí 20:35–22:15.; www.tanecni.net vasova@volny.cz tel: 251 614 550, 603 238 090.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS), Ing. Jitka Žemličková (JŽ), Karel Semerák a Růžena
Tintěrová.

