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Pálení čarodějnic
Zveme všechny obyvatele Všechrom na
první letošní společenskou akci u příležitosti
pálení čarodějnic se stavbou májky, která
proběhne 30.4.2012 na návsi, začíná se
kolem 17. hodiny. Po přípravě májky,
svázání a připevnění věnce, které jako
každoročně zajistí naše ženy, proběhne
vztyčení a ukotvení májky (letos o něco
stabilnější). Pak zapálíme hranici (předpokládáme kolem 19. hodiny) a začne jako
obvykle volná zábava. Občerstvení bude
opět zajištěno, ceny budou jako vždy lidové.
Materiál určený k pálení, tzn. čistě
dřevěný materiál (větve, staré trámy nebo
rozebraný nábytek, piliny, hobliny, odřezky
prken, latí, desek OSB nebo dřevotřísky
apod.) ukládejte jako obvykle na hrázi
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rybníka vedle místa vyhrazeného pro
ohniště. Pokud máte někdo možnost zajistit trámy či kůly na stavbu hranice, dejte nám o tom zprávu, odvoz
zajistíme.

Jarní brigáda
Abychom na pálení čarodějnic měli uklizeno a mohli trávit společné chvíle v upraveném prostředí, pořádáme
v sobotu 28.4. tradiční jarní brigádu. Letos bychom chtěli poklidit náves po zimě, upravit zeleň, provést běžnou
údržbu dětského hřiště a Hasičárny, zajistit dřevo a připravit hranici, a pokud nás bude víc, rádi bychom také
vyčistili příkopy podél silnic v nejbližším okolí obce. Sraz je v 9.00 na návsi, nářadí s sebou (košťata, motyčky,
lopaty, kolečka atd.). Letos nám to nevychází na Velikonoce, tak doufáme, že se nás sejde opět dostatek. Předem
děkujeme všem účastníkům, kterým není lhostejný vzhled jejich obce.

Sběrný dvůr
Vedení obce uzavřelo s firmou AHV novou smlouvu, na základě které opět mohou občané naší obce ukládat do
sběrného dvora odpady bezplatně (s výjimkou stavebního odpadu). Jedná se především o papír, plasty, jiný
velkoobjemový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, elektroodpad, tuky, oleje apod. Je třeba pouze prokázat
trvalé bydliště ve Strančicích (vč. přidružených obcí) občanským průkazem (a překonat určité organizační
nedostatky – sehnat někoho z kanceláře).
Jsem rád, že se podařilo napravit tento vážný nedostatek v nakládání s odpadem v naší obci, a věřím, že díky
tomu alespoň v nejbližším okolí už nebudou černé skládky tak rozšířeným nešvarem. (PS)

Kdo vydává Všechromský zpravodaj ...
Osadní výbor byl upozorněn vedením obce, že Všechromský zpravodaj je vydáván bez potřebné registrace u
Ministerstva kultury. Obratem jsem tedy požádal MK o jeho registraci, a protože vydavatelem musí být právnická
nebo fyzická osoba (což OV není), nechal jsem registraci napsat na sebe (po dobu výkonu funkce předsedy). Každé
vydání je však nadále projednáváno se členy OV formou elektronické komunikace a do každého vydání mohou
přispívat všichni členové OV bez rozdílu, je tedy stále vydáván osadním výborem. Pro vedení obce však registrace
zpravodaje na fyzickou osobu byla hlavní a jedinou výmluvou, proč nesplní svůj příslib ze září 2011 a nevyhoví
požadavku některých občanů Strančic na umístění odkazu na náš zpravodaj na internetové stránky obce. (PS)

Termín veřejného zasedání zastupitelstva
Únorové zasedání zastupitelstva bylo starostou obce svoláno jen 10 dní před jeho konáním, přestože jednací
řád schválený jednomyslně zastupiteli jasně požaduje lhůtu min. 14 dnů. Důvodem byla údajně urgentní potřeba
schválit rozpočet obce. Proč byl rozpočet obce připravovaný úřadem a „vládnoucí“ stranou schvalován tak pozdě a
narychlo, když výzva (tehdy ještě) místostarostky obce Ing. Jarošové k předložení návrhů a požadavků na rozpočet
obce byla zveřejněna již na jaře 2011, a proč bylo zastupitelstvo nakonec svoláno bez dodržení stanovené 14ti
denní lhůty, když návrh rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před konáním zasedání, nedokázal nikdo vysvětlit.
Existují však i další zvláštní okolnosti svolání tohoto zasedání (pomineme-li termín uprostřed jarních prázdnin).
Podle požadavků starosty schválených zastupitelstvem musí předseda osadního výboru informovat alespoň 7 dní

předem starostu o místu, termínu a programu schůze výboru, a návrhy zastupitelstvu obce musí výbor předkládat
alespoň 14 dní před konáním zasedání. Sečteno a podtrženo výbor potřebuje na předložení návrhů zastupitelstvu
ke každé věci min. 21 dní, a to ještě za předpokladu, že schůze bude svolána nejpozději v den zveřejnění dané
záležitosti a zápis ze schůze bude pořízen a odeslán ještě v den konání schůze (tedy lhůty pro úkony ze strany
výboru jsou 2 x 0 dní neboli ihned). Protože schůze výboru byla svolána v den zveřejnění návrhu rozpočtu, který
nerespektuje žádný z jeho návrhů, v programu schůze výboru zaslaného starostovi byl uveden i bod týkající se
návrhu rozpočtu a zasedání bylo svoláno těsně po svolání schůze výboru, tak aby požadavky výboru nemohly být
doručeny ve stanovené lhůtě před zasedáním, je důvod takového počínání starosty o dost jasnější, což ostatně
svými výroky na zasedání nepřímo potvrdil. (PS)

Rozpočet obce
Zastupitelstvo obce schválilo v únoru rozpočet obce a plán akcí na rok 2012, ve kterých je pro část obce
Všechromy zařazena z investičních akcí pouze výstavba vodovodního přivaděče, na které se má obec podílet
částkou 1.000.000,- Kč. Tato investice je ve skutečnosti nesplněným úkolem z loňského roku, který se nepodařilo
zrealizovat díky neustálému odkládání rozhodnutí rady obce. Z návrhů občanů vznesených prostřednictvím
osadního výboru nebyl pro tento rok do plánu akcí zařazen ani jeden (jednalo se např. o odvodnění stezky, stavbu
chodníku, instalaci dopravního značení). Stejně dopadly i všechny návrhy opozičních zastupitelů. Vedení obce tento
postup odůvodnilo tím, že opozice prý zatahuje do obce vysokou politiku a proto se vedení obce rozhodlo, že si vše
bude dělat podle vlastního uvážení, protože opoziční zastupitele díky své většině 1 hlasu v zastupitelstvu prakticky
k ničemu nepotřebuje. Tento postoj Ing. Hrdlička prezentoval už několikrát a v poslední době je jasně vidět, že to
myslí opravdu vážně. Starosta i místostarosta svými posměšnými výroky na adresu opozičních zastupitelů
v rámci diskusí k projednávaným bodům dávají dost otevřeně najevo svou jistotu, že jejich „ovečky“ budou vždy
hlasovat tak, jak oni sami předem rozhodnou. Tento princip „stranické poslušnosti“ známe všichni dobře
z parlamentu, smutnější na tom však je, že ačkoli je to v rozporu se zákonem, v této zemi je to prakticky
nepostižitelné. (PS)

Stezka do Strančic
Jak jsem již informoval v minulém vydání, OV
předložil zastupitelstvu obce návrh na úpravu stezky
(viz. obrázek), který při minimálních nákladech (cca
10÷15 tis. Kč) a v rámci stávajících pozemků
(vyznačeny žlutě) řešil odstranění ostrých zlomů její
trasy a úseku s prudkým stoupáním, který je pro slabší
cyklisty obtížně překonatelný. Starosta se však tomuto
návrhu veřejně vysmál a nechal návrh zamítnout
(způsobem popsaným v předchozím článku). Dokud
tedy budou radnici i zastupitelstvo ovládat p. Hrdlička,
Černý a Šindelář, budou se muset rodiče dětí
využívajících tuto stezku k cyklovýletům či cestování
např. ze školy na kole smířit s tím, že tento úsek musí
překonat směrem dolů s maximální opatrností a cestou
nahoru čekáním na své děti tlačící kolo vedle sebe ...
Malou náplastí je alespoň schválení návrhu na podání žádosti o převod pozemků pod stezkou z majetku státu
do vlastnictví obce, což budoucímu vedení obce umožní snáze napravit chyby těch předchozích (pak stačí jen chtít).

Kontakt na Osadní výbor Všechrom
Na „nových“ internetových stránkách obce nebyl za zhruba tři roky od jejich založení umístěn ani přes
opakované výzvy odkaz na Osadní výbor Všechrom (na původních stránkách obce byl), přestože výbor je oficiálně
zřízeným orgánem zastupitelstva obce a všechny ostatní výbory a komise jsou v sekci Kontakty uvedeny vč.
jmenovitých seznamů a kontaktů. OV se proto obrátil přímo na zastupitelstvo, které však (hlasy strany p. Hrdličky a
Šindeláře) tento návrh zamítlo. Jako odůvodnění uvedl tajemník Ing. Černý, že na našich internetových stránkách
jsou v rozporu se zákonem plošně zveřejňovány informace získané na žádost podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Ve skutečnosti je tam zveřejněna pouze jediná získaná informace (o ceně stavby přístřešku na
kontejnery), navíc podle zákona je naopak povinností obce všechny poskytnuté informace zároveň zveřejnit trvale
na vlastních internetových stránkách, což nejenže obec dlouhodobě neplní, ale zároveň to i potvrzuje oprávněnost
našeho kroku. Skutečným důvodem, proč se vedení úřadu tolik brání umístění odkazu na naše stránky, je
bezpochyby fakt, že na nich jsou zveřejněny i dokumenty dokládající soustavné porušování zákona pracovníky
úřadu v rámci několika řízení, jejichž jediným výsledkem bylo získání zmíněné jediné informace. Zatím ... (PS)

Inzerce – Taneční pro dospělé (9. sezóna)
SOKOLOVNA STRANČICE: S1: Začátečníci 15:00 – 16:45;
S2: Mírně pokročilí 17:00 – 18:35;
S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25;
S5: Speciál 20:35 – 22:15; neděle od 23.9.12;
SÁL OÚ TEHOV:
T3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25;
TP: Protančení 20:30 – 22:30; pondělky od 15.9.12.
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090; e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup.

