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Pálení čarodějnic
Zveme všechny občany na tradiční pálení čarodějnic, stavění a hlídání májky. Přijďte ve středu 30.4. na náves
a pomozte s přípravou a stavěním májky, začínáme kolem 17 hodin. Po vztyčení a ukotvení májky zapálíme oheň,
základní občerstvení bude zajištěno. Větve z jarního prořezu dřevin případně jiný čistě dřevěný odpad můžete jako
vždy ukládat na hráz rybníka na návsi, jen prosím nechte volné místo na oheň mezi lípou a hrází.

Jarní brigáda
V sobotu 3.5. od 9:00 se uskuteční pravidelná jarní brigáda. Sraz bude jako obvykle na návsi, s sebou vezměte
náčiní (hrábě, košťata, lopaty, kolečka). Okolí Hasičárny bude už předběžně uklizené, protože mateřské centrum
Lodička ho bude s dětmi uklízet v sobotu 26.4. od 15 hodin, takže pokud chcete zapojit zejména svoje ratolesti,
můžete přijít i na tuto akci.

Dětský den
V sobotu 31.5.2014 od 10:00 se bude konat tradiční oslava dne dětí. Přijďte se, děti, pobavit, zasoutěžit si a
vyzkoušet různé atrakce, pokusíme se pro vás opět sehnat od tradičních i nových sponzorů různé dárky a odměny.

Jak radnice podporuje občanská sdružení v obci
Od prosince 2011 působí v podkroví Hasičárny na návsi
mateřské centrum Lodička, které svým bohatým programem
a řadou akcí pomáhá rozvíjet společenský a kulturní život
v obci. Protože předsedkyně chtěla získat dotaci na
dovybavení prostoru a úpravu okolí, musela nejdříve požádat
radnici o prodloužení nájemní smlouvy, která byla uzavřena
jen do konce roku 2014. Obec na žádost neodpověděla, takže
žádost o dotaci nemohla být v daném termínu podána. Místo
toho se na webu obce objevilo zveřejnění záměru pronájmu
tohoto prostoru, ovšem s podstatně zvýšeným nájmem a s
povinností uhradit 75% nákladů na úklid, energie a opravy
celého objektu. Se zástupci mateřského centra nikdo
z radnice nejednal. Takto nastavené podmínky nájemní
smlouvy jsou však pro mateřské centrum doslova likvidační a
padly už i úvahy o ukončení jeho činnosti, což by byla nejen
velká škoda, ale také pořádná ostuda. Naštěstí do konce roku platí současná nájemní smlouva a na podzim budou
komunální volby, takže stále existuje naděje, že konečně zvítězí rozum a obyvatelé Strančic a přidružených obcí si
konečně zvolí do vedení obce takové kandidáty, kteří nebudou lidem škodit a potírat veřejně prospěšné aktivity.
Protože občanské sdružení Dvě věže ukončilo svou činnost kvůli nezájmu radnice, minimální podpoře
připravovaných projektů a neochotě vedení školky pokračovat ve spolupráci, rozhodla se předsedkyně mateřského
centra převzít organizaci tradičního adventního jarmarku, který Dvě věže pořádaly. Požádala radnici o grant, který
obec na minulé ročníky poskytovala, ale nedostala nic. Informovala tedy písemně radní, že v tom případě se tato
akce nemůže uskutečnit, ale radní namísto toho, aby se zastyděli, tak tuto informaci jednoduše „vzali na vědomí“
(usnesení R-14-05-09). Osud této akce je tedy prozatím velmi nejistý.

Výstavba chodníků
Již od roku 2007 (tedy přes 6 let) žádá část obyvatel Všechrom za podpory osadního výboru o vybudování
chodníku od novostaveb na severu Všechrom směrem ke středu obce. Tento kousek chodníku (v celkové délce 55
m) by výrazně zlepšil bezpečnost chodců při průchodu přes nepřehlednou a frekventovanou křižovatku do středu
obce, kde se nachází dětské hřiště, kontejnery na tříděný odpad, poštovní schránka, autobusová zastávka atd. Po
letitém dohadování s vedením obce a množství obstrukcí se podařilo zahrnout částku na jeho stavbu do rozpočtu
obce na rok 2013. Za celý rok dokázal starosta se svými spolupracovníky získat pouze územní rozhodnutí, které
stálo obec nesmyslných 20.000,- Kč za správní poplatek stavebnímu úřadu a přibližně 15 tis. Kč za projekt. Přitom
v roce 2010 stavební úřad vydal k této stavbě stanovisko, podle kterého upouští od územního řízení a vydává
souhlas k ohlášení stavby, což tehdy nestálo obec ani korunu.
V prosinci 2013 se navíc rada obce usnesla, že nedoporučuje starostovi zahájit stavbu tohoto chodníku (bez
zdůvodnění). P. Janda mi na můj telefonický dotaz sdělil, že to bylo údajně kvůli plánované stavbě vodovodu, kvůli
kterému by se prý za pár let musel zánovní chodník rozkopat. Jenže z projektu vodovodu, který tou dobou už ležel
na radnici, je zcela zřejmé, že vodovod povede tímto úsekem v silnici a stavby chodníku se nijak nedotýká. Ve

schváleném rozpočtu na rok 2014 však částka na stavbu chodníku je zařazena, takže se snad letos konečně
dočkáme.
Navíc se mi podařilo zjistit, že ostatní chodníky provedené v posledních letech v obci vč. stezky přes pole
k bývalému drážnímu domku nechala radnice vybudovat bez jakéhokoli povolení či projektu, stejné je to i
s plánovanou stavbou chodníku v ulici Průmyslová.

Situace v MŠ
Koncem října 2013 vzala podle zápisu rada obce na vědomí „Oznámení skutečností zjištěných při inspekční
činnosti provedené ČŠI“ (Česká školní inspekce) v mateřské škole Strančice. Zajímalo mě, jaké skutečnosti
inspekce zjistila, proto jsem požádal o poskytnutí tohoto dokumentu. Vedení obce tvrdošíjně odmítalo tento
dokument poskytnout, krajský úřad musel dvakrát zrušit jejich rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nakonec, ačkoli jsem
požadovaný dokument dodnes v souladu se zákonem nedostal, objevil se zcela nepochopitelně na internetových
stránkách obce mezi poskytnutými informacemi. Z dokumentu plyne, že ředitelka zřejmě pobírá vyšší plat, než na
jaký má ze zákona nárok. Na tuto skutečnost byl upozorněn i Krajský úřad.
Inspekční zpráva z dubna 2013 poukazuje m.j. na vícenásobné porušení bezpečnosti v mateřské škole, do
provedení opakované inspekce na podzim však byly tyto nedostatky odstraněny. To, že se tyto nedostatky vůbec
vyskytly a byly odstraněny až po intervenci ČŠI, však opět nesvědčí o dobrém vedení této organizace.

Sběrný dvůr
Velmi dobrá zpráva je, že vedení sběrného dvora
obce Strančice zřejmě konečně pochopilo, že
recyklovatelný odpad je surovina, a že za její předání
by neměl platit předávající, ale přebírající. V březnovém
vydání Strančického zpravodaje jste proto mohli najít
tento inzerát, který vás nabádá, abyste odpadní papír a
plast (zejm. ve větším množství) už nevyhazovali
zdarma do kontejnerů, ale naopak je zpeněžili v našem
sběrném dvoře. Pevně doufám, že tento obrat
postupně přispěje i k tomu, že se tyto suroviny
přestanou válet všude možně kolem nás a černé
skládky, kterých máme v okolí desítky, začnou
postupně ubývat nebo aspoň nebudou přibývat.

Jak se vyvíjejí další kauzy
Žádost o snížení rychlosti na návsi na 30 km/hod je stále v jednání, tedy zatím spíše u ledu. Obecní
úřad na základě petice obyvatel Všechrom a následného usnesení rady obce sice podal v srpnu 2012 žádost na
odbor dopravy, ale neúplnou. Byl vyzván k jejímu doplnění, což dodnes neučinil (tedy za rok a půl). Na mou
písemnou výzvu k doplnění žádosti z března 2013 reagoval tajemník sdělením, že „tato problematika se řeší“, ale
v listopadu se oficiálně potvrdilo, že neexistuje jediný dokument, který by tuto činnost jakkoli dokládal. Obrátil jsem
se tedy na kontrolní výbor, který na základě mého podnětu provedl v únoru 2014 kontrolu splnění předmětného
usnesení rady obce a doporučil tuto problematiku znovu předložit
zastupitelstvu obce k projednání.
Odvodnění stezky k bývalému drážnímu domku bylo dva a půl
roku po podání žádosti konečně naceněno pracovníky úřadu na 20.000,Kč, v návrhu rozpočtu obce však nebyla částka na jeho provedení
vyčleněna. Opozičním zastupitelům se nakonec podařilo prosadit alespoň
změnu usnesení, podle které v případě vyšetření této částky v rozpočtu
(např. snížením ceny za jinou akci nebo jejím odložením) bude tato akce
dodatečně zařazena do plánu akcí na rok 2014.
Případ propadlé vozovky před benzínovou pumpou je
opětovně prošetřován kanceláří Veřejného ochránce práv, tentokrát se
ho koncem února 2014 ujala osobně nově zvolená ombudsmanka Mgr.
Šabatová.
Parkování na chodníku před bývalou školou a sousedním domem
je zatím stále nedořešeno, podle dostupných informací policie krátce po
příslibu zaměřit se na toto porušování zákona přestala provinilce
pokutovat a případy řeší pouze domluvou, která je však, jak je vidět,
v daném případě naprosto neúčinná. Na ředitelství policie teď leží moje
další žádost o zjednání nápravy v této věci, mé dosavadní žádosti a
stížnosti zatím policie vždy odmítla jako údajně neopodstatněné.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup.

