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Mateřské centrum Lodička
Od 5.12.2011 působí v nově zrekonstruovaném podkroví Hasičárny na návsi (Všechromy č.p. 40) Mateřské
centrum Lodička. Centrum pořádá různé akce pro maminky (nebo tatínky) s dětmi, např. prozpěvování, keramika,
paličkování, různé tvořivé akce atd. Zaměřeno je především na rodiče s dětmi v období rodičovské dovolené (před
nástupem dětí do MŠ), proto jejich pravidelný program probíhá ve všední dny v dopoledních hodinách. Dále pořádá
i různé nepravidelné akce, např. Mikulášská besídka, čekání na Ježíška, tříkrálový průvod, závody na kolech apod. a
večerní kurzy pro maminky či babičky i ostatní zájemce. Bližší informace najdete na internetových stránkách MC
http://xp.me.cz/lodicka. (PS)

Stavební úpravy Hasičárny
Koncem listopadu byly pod mým vedením dokončeny stavební úpravy i v přízemí Hasičárny (instalace
plynového kotle, vyvložkování komínu, přívod plynu a zateplení stropu), těsně před Vánoci byl osazen i plynoměr a
kotel byl uveden do provozu (do té doby se během provozu MC Lodička vytápělo převážně kotlem na tuhá paliva).
Celkové náklady na provedení stavebních úprav (materiál a odměny za práci) byly cca 190 tis. Kč (projekt, povolení
na plynovou přípojku, objednávky materiálu, dozor i výkazy práce byly prováděny zdarma).
Naproti tomu nedokončená stavba přístřešku na kontejnery zajišťovaná vedením obce (betonová deska, dvě
zídky z betonových tvárnic, zarážky na kontejnery a dva betonové nájezdy) stála podle informace podané úřadem
ke dni 31.10.2011 celkem 86.661,- Kč ... (PS)

Stezka do Strančic
Osadní výbor podal zastupitelstvu obce návrh na úpravu stezky vedoucí k bývalému drážnímu domku a návrh
na zahájení vyjednávání o převodu státních pozemků pod touto stezkou (i dalších pozemků) do majetku obce
(podrobnosti viz. zápis č. 4). Navržená úprava stezky spočívá v částečném narovnání její trasy odstraněním
stávajících zlomů a jejich nahrazením plynulými zatáčkami. Toto řešení umožní nejen provedení potřebného
odvodnění stezky, o které OV žádá už od jejího provedení na podzim 2009, a to bez nutnosti pozemkových změn,
ale i případné budoucí dokončení aleje, která kvůli vlastnickým vztahům k pozemkům pod stezkou byla zhuštěna
pouze do její spodní třetiny. O dalším průběhu projednávání návrhů vás opět budeme informovat. (PS)

Sběrný dvůr - přínos nebo přítěž?
I přes negativní zkušenosti se sběrným dvorem obce Strančice jsem počátkem ledna sebral odvahu a vydal se
na toto místo opět, tentokrát s drobným elektroodpadem (žárovky, baterie, PC komponenty) a zbytky starých
nepotřebných barev (4 malé plechovky). Po vpuštění do areálu jsem opět marně bral za kliku kanceláře, která byla
jako obvykle zamčená. Žádný zvonek, žádná cedulka s informací na koho se obrátit. Začal jsem tedy bloudit po
areálu, až si mě všiml řidič vysokozdvižného vozíku. Ten mě však poslal zpět do kanceláře (která, jak víme, byla
zamčená) se slovy, že „u nás už se platí za všechno“. Neubránil jsem se několika hrubším výrazům a svižně jsem
opustil areál s odpadky stále umístěnými v kufru svého auta.
Nově schválená obecní vyhláška určuje, že nebezpečný odpad se předává pověřené osobě na místech a
v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu. Dosud jediné oznámení OÚ v tomto směru bylo vydání
letáku informujícího o bezplatném odběru nebezpečného odpadu (vč. elektroodpadu) ve sběrném dvoru firmy AHV
(cca před 2 roky). To však již evidentně neplatí. Pokud tedy máte doma tento typ odpadu, nezbývá (pokud
nechcete za jeho předání platit dvakrát) než ho dál hromadit a uchovávat doma a čekat na oznámení OÚ Strančice
s informací, jak s tímto typem odpadu naložit (pokud ovšem nepatříte k těm lhostejným ignorantům, kteří ho klidně
„odloží“ do nejbližšího příkopu).
V době, kdy v televizi vídáme reportáže o tom, jak v některých obcích neváhají staré babičky vážit cestu do
sběrného dvora třeba i s jedinou žárovkou či baterií, jen aby neskončila na skládce, kdy se většině občanů neustále
usnadňuje cesta k třídění a recyklaci odpadu, je z mého pohledu situace kolem nakládání s odpadem v naší obci
celonárodní ostudou. (PS)

Jak pracuje náš úřad
V minulém vydání jsem psal o podaných stížnostech na postup OÚ Strančice při vyřizování 2 jednoduchých
žádostí o informaci, kdy mi namísto poskytnutí informací poslal starosta výzvy k zaplacení poplatku za jejich
poskytnutí. Krajský úřad v obou případech potvrdil, že OÚ postupoval v rozporu se zákonem, protože zpoplatnění
nijak nezdůvodnil a nařídil zjednat nápravu. OÚ se namísto podání požadovaných informací pokusil zpoplatnění
obou informací zdůvodnit. Krajský úřad však opět potvrdil, že zpoplatnění poskytnutí informací bylo v rozporu se
zákonem a nařídil znovu zjednat nápravu. Na třetí pokus jsem konečně obdržel informaci o ceně stavby přístřešku
na kontejnery a pochopil jsem, proč se mě vedení obce tak usilovně snažilo odradit od pokusů tuto informaci zjistit
(viz. výše). V druhém případě jsem však obdržel informaci pouze o výši 2 mimořádných odměn z celkových 11
udělených (poskytnuté informace se týkaly odchodného pro bývalé radní na podzim 2010 a jednorázové odměny
poskytnuté bývalé místostarostce). Ve snaze získat všechny požadované informace samozřejmě pokračuji a po
jejich úplném poskytnutí budou zveřejněny.
Není to však v poslední době zdaleka jediný případ, kdy nadřízený orgán potvrdil, že pracovníci OÚ Strančice
postupovali při výkonu svých funkcí v rozporu se zákonem, více na www.vsechromy.cz. V této souvislosti vyznívá
poněkud hloupě starostův výrok z veřejného zasedání ZO, že naši úředníci nepotřebují zákonem předepsané
zkoušky odborné způsobilosti pro výkon svých funkcí, protože pracují bezchybně a nikdo si prý na jejich práci
nemůže stěžovat ... (PS)

Sliby, chyby
Ve volebním letáku SNK Strančic a přidružených obcí, tedy volební strany p. Hrdličky a Šindeláře, je jako první
volební slib uvedeno „Obecní úřad jako otevřená instituce. Zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a
spoluobčany mimo jiné i prostřednictvím moderních informačních technologií.“ Obdobné vize jsou obsaženy i ve
volebních programech obou zbývajících volebních sdružení ve Strančicích.
V tomto směru se za rok působení v zastupitelstvu a vedení úřadu vzhledem ke značné neochotě pracovníků
OÚ k jakýmkoli změnám podařilo zajistit prakticky jen jedinou věc (převážně úsilím dnes již opozičních zastupitelů),
a tou je zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí na internetových stránkách obce. Do té doby neměl řadový
občan žádnou představu o fungování a náplni práce těchto orgánů obce. Po personálních změnách zakončených
mým odvoláním z komise pro územní rozvoj a výstavbu však byl i tento výdobytek zrušen. Kým a proč se snažím
zjistit oficiální cestou, pokud se mi to podaří, budu vás o tom informovat. Je však více než zřejmé, že toto zásadní
omezení informovanosti občanů bylo rozhodnuto právě členy volební strany p. Hrdličky a Šindeláře, kteří mají
většinu hlasů nejen v zastupitelstvu, ale ovládají zcela i chod obecního úřadu a radu obce (viz. následující článek).

(PS)

Demokracie „počesku“
Nedávno schválila rada naší obce poněkud kontroverzní usnesení, jehož předmětem není ani tolik řízení obce,
ale spíše vyřizování osobních účtů (č. R-11-24-13). Jelikož v zápisu z předmětného jednání rady není uveden ani
předkladatel tohoto návrhu ani důvodová zpráva, zeptal jsem se na odůvodnění tohoto kroku jednoho z radních.
Odpověděl, že jemu se to také nelíbilo, a že byl proti přijetí tohoto usnesení. Když jsem se zeptal, proč tedy
hlasoval pro, odpověděl, že „oni“ to tak prý chtěli a být proti tedy nemělo smysl. Těžko takovéto jednání nějak
komentovat ... (PS)

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS) a Karel Semerák.

