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Dětský den 2011
Konec května se nám podařilo zpestřit již 6. ročníkem Dětského dne. Za všechny nadšené děkuji sponzorům,
kteří přispěli dárky a odměnami, které udělali radost nejen dětem. Přes předpovědi, které nevypadaly jasně, se
vydařilo i počasí, zúčastněným dětem by ale asi tato drobnost nevadila. Sponzorskými dary letos přispěli Alltoys,
Europalivo, Mountfield, Vision, KM Prona, Vog, Schlecker, La Strada, Aquarius, autobazar Všechromy, MC Lodička,
CK Neckerman, Kingscourt Praha a Martina Borovková. Občerstvení nám zajistil Karel Semerák - fa. Sekar. Doufám,
že jste byli spokojeni i s organizací a pokud to vyjde a bude nás dost, budeme se snažit posbírat nápady a uvidíme
se zase příště. (MS)

Stavební úpravy Hasičárny
Úpravy podkroví společenského domu Hasičárna byly s menším zpožděním koncem srpna dokončeny, a tak
jsme mohli prostor předat Mateřskému centru Lodička (http://xp.me.cz/lodicka), které si na vlastní náklady ještě
provede drobné dokončovací práce (podlahovou krytinu, světla apod.). Naším úkolem je ještě urychleně vybudovat
plynovou přípojku, nainstalovat plynový kotel a zateplit strop přízemí. Věříme, že se vše podaří zvládnout do
příchodu prvních studených dnů, a že se dětem i jejich rodičům bude u nás ve Všechromech líbit. (PS)

Na radnici zavládla cenzura
Po přečtení červnového vydání Strančického zpravodaje dospěl Ing. Soukup k názoru, že jednostrannost
článku „2. místostarosta k územnímu plánu“ by neměla zůstat bez odpovědi, a proto poslal do redakce článek
s jeho reakcí. Komise pro informatiku a média s odůvodněním, že článek je dost obsáhlý, zařadila do vydání
alespoň jeho úvod s odkazem na internetovou verzi článku. Pan starosta s 2. místostarostou však kvůli tomuto
článku zasáhli do přípravy zpravodaje a nechali pozastavit jeho tisk. Poté si sjednali schůzku s Ing. Jarošovou a po
vysvětlení, že ve zpravodaji není celé znění článku, nakonec s dokončením vydání souhlasili. Vymínili si však právo
rozhodovat do budoucna o tom, který článek bude zveřejněn a který ne, což bylo následně odsouhlaseno i radou
obce poměrem hlasů 3:2 (Ing. Jarošová a Ing. Adeltová hlasovaly proti). Protože s tímto přístupem zásadně
nesouhlasí, rozhodli se Ing. Jarošová a Ing. Jančík ukončit členství v Komisi pro informatiku a média a tím i
v redakční radě Strančického zpravodaje. Jelikož článek neobsahoval žádné nepravdivé, zkreslené ani utajované
informace, rozhodli jsme se obejít strančickou cenzuru a uveřejnit ho v celém znění na stránkách tohoto
zpravodaje:

„Reakce na článek 2. místostarosty k územnímu plánu
V minulém vydání Strančického zpravodaje vyšel namísto odpovědí volební strany p. starosty a 2. místostarosty „Sdružení
nezávislých kandidátů Strančic a přidružených obcí“ na otázky položené redakcí článek „Místostarosta k územnímu
plánu“.
Ve svém článku Ing. Hrdlička m.j. uvádí, že „právě kvůli plánované výstavbě se bude rozšiřovat jak základní škola,
tak i mateřská škola“. Rád bych připomněl, že mateřská škola svou kapacitou nevyhovuje již řadu let ani potřebám
současně zastavěného území, které se i v současné době neustále rozšiřuje (např. zástavbou lokality V Čečerávce).
Současná kapacita MŠ (i po probíhajícím zastřešení terasy) je necelých 60 dětí, při „ustáleném“ složení populace (4 děti
od 3 do 6 let na 100 obyvatel) by pro budoucí maximální počet obyvatel obce 4200 byla potřebná kapacita 168 dětí, což
je 7 tříd, a to nezohledňuji případnou další vlnu „baby boomu“, kterou lze v budoucnu opět očekávat (cca za 20 let).
Pokud se tedy podaří rozšířit školku (a já pevně věřím, že ano), pokryjí se tak potřeby pouze současně zastavěného
území, pro nové rozvojové plochy by se musela kapacita opět navyšovat. Pro úplnost uvádím, že projekt přístavby
schválený minulým zastupitelstvem počítal s maximální konečnou kapacitou cca 102 dětí.
Dále se v článku uvádí, že někteří lidé nepřejí malým obcím možnost rozvoje přinášející využívání inženýrských sítí a
několik možností k nákupu. Existuje sice reálná možnost, že za určitých podmínek zajistí developer (tzn. realitní
agentura) v rámci rozparcelování pozemků i přívody vody, plynu či výstavbu ČOV a kanalizace, ale rozhodně tyto rozvody
nerozvede po obci a nepřivede do stávajících domů, což je výrazně nákladnější, než samotný přivaděč do obce. Přínos
pro stávající občany je tedy v tomto směru přinejmenším diskutabilní. Co ale vůbec nechápu je, co myslel p.
místostarosta „několika možnostmi k nákupu“. Domníváš se snad Martine, že v rámci výstavby satelitního městečka, kde
podle územního plánu je navržena pouze obytná výstavba bez vyčlenění jakékoliv plochy pro občanskou vybavenost, ti
někdo postaví např. prodejnu potravin či drogerie? Příkladů takovýchto satelitních „nádorů“ máme (nejen po celé naší
zemi) tisíce, ale nikdy jsem neslyšel o tom, že by v kterémkoliv z nich vyrostl obchod. V celé západní Evropě (a
v posledních letech i u nás) se mluví jen o negativních vlivech tohoto fenoménu na zdravý rozvoj venkova, protože zde
chybí přirozený vývoj zajišťující např. historické jádro a občanskou vybavenost.
Připadá mi přinejmenším podivné, když
člověk, který se před několika měsíci ptal
zpracovatele územního plánu, co že to ten
územní plán vlastně je a k čemu slouží, se dnes
ohání argumenty (vlastně pouze jedním) a za
každou cenu prosazuje vznik nových satelitních
osad a nazývá to „rozvojem“.
Stále jsem nerozuměl tomu, proč někteří
zastupitelé tak tvrdošíjně hájí zmiňované návrhy
i přes negativní postoj odborníků i legislativy
(např. § 55 stavebního zákona, politika
územního rozvoje ČR) a bránil se myšlence
vkrádající se do mysli např. na základě článku
zastupitele Mnichovic JUDr. J. Zenkla „Mlčeti
zlato ...“ uveřejněného v březnu v časopise
„Život Mnichovic“ (str. 8), až mě napadlo zjistit
si vlastníky oněch pozemků dotčených
navrženou satelitní výstavbou a najednou se vše
vyjasnilo. Proč tedy stále chodit kolem horké
kaše, výsledek je jasně patrný z obrázku – jedná
se o největší navrženou rozvojovou plochu (v
Oticích), pozemky vyznačené červeně jsou
majetkem tajemníka OÚ Strančice .... (Ing.
Pavel Soukup)“ (Ing. Jiří Jančík, Ing. Hana

Jarošová)
Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS) a Růžena Tintěrová, a Monika Soukupová (MS).

