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Dětský den
I letos jsme s dětmi ve Všechromech oslavili Dětský den jak se patří. Děti zvládly všechny soutěžní disciplíny a
tak si právem zasloužily odměny, ze kterých měly velkou radost. Pamlsky, hračkami, drobnostmi pro radost nebo
finančně nás letos podpořili obyvatelé Všechrom: Jiří Krátký - Biretona s.r.o., Ing. Nikola Pastorková a firmy:

Myslím si, že akce pro děti přináší radost nejen dětem a
jejich rodičům, ale i těm, kteří je připravují. Děkuji všem
pomocníkům při organizaci. (MS)

Společenská rubrika
Ve Všechromech se narodila 31.7.2014 další dvojčátka,
děvčátka Eliška a Andrea Boháčovy, a ani kluci nechybí,
6.9.2014 se narodil Alexandr Roško. Všechny děti vítáme,
přejeme hodně zdraví a sil. Rodiče ať mají dostatek energie a
z drobotiny hlavně radost. (MS)

Informace o hlasování rady obce
V září 2011 se tehdejším členkám rady obce Ing.
Adeltové a Ing. Jarošové podařilo usnesením č. R-11-22-20
prosadit požadavek, aby v zápisech z jednání rady bylo
uváděno jmenovitě kdo jak hlasoval a občané měli možnost
lépe poznat, jak rada obce funguje. Jelikož tajemník obce toto usnesení dlouhodobě ignoruje a neplní ho, předal
jsem podnět ke kontrole plnění tohoto usnesení kontrolnímu výboru. Ten ve svém zápisu z února 2014 uvedl, že
usnesení rady obce jsou neveřejná a že výsledky hlasování dle jmen hlasujících neeviduje a neuveřejňuje, jinými
slovy potvrdil neplnění tohoto usnesení bez jakéhokoli smysluplného závěru. Navíc tvrzení, že usnesení rady jsou
neveřejná, je zcela nepravdivé.
Na zasedání zastupitelstva v září 2014 jsem se zeptal předsedkyně kontrolního výboru pí. Mládkové, jak je
možné, že kontrolní výbor tři roky mlčky přihlíží neplnění přijatého usnesení rady a ještě toto hrubé porušení
zákona sám omlouvá, pí. Mládková však odpověděla velmi kuriózním prohlášením, že mám pravdu, že sama
mezitím přišla na to, že neveřejná jsou ze zákona pouze jednání rady, ale všechny podklady, usnesení i zápisy
z jednání mají být veřejně přístupné. To na to tedy přišla brzy. Nicméně jediný závěr z celé trapné záležitosti bylo
ujištění pí. Mládkové, že se toto usnesení začne plnit odteď, jenže bylo řečeno pouze ústně a v zápisu ze zasedání
není o celé věci opět jediná zmínka. Tak uvidíme ... (PS)

Jak radnice za poslední dva roky investovala do Všechrom
Jediná investice radnice do Všechrom za poslední dva roky, o které vím (pomineme-li vyhozených 20 tisíc za
nesmyslné územní rozhodnutí na dosud nerealizovanou stavbu chodníku), byla přeložka kanalizačního potrubí na
hrázi rybníka v délce cca 10 m, která byla v plánu akcí nazvána „oprava katru“ a bylo na ni vyčleněno 50.000,- Kč.
Celá akce spočívala v tom, že starosta nechal položit nové potrubí vedle bývalého přepadu dešťové kanalizace,
který je však nefunkční už od 70. let, kdy byl nahrazen novým obtokem od zastávky autobusu pod hráz rybníka.
Snažil jsem se nesmyslnost akce vysvětlit starostovi na zasedání zastupitelstva, ten však po krátké výměně názorů
pouze stroze a velmi arogantně prohlásil, že ta kanalizace se prostě opraví a hotovo. Na celé kauze je dost jasně
vidět, jaké následky může mít správa obce lidmi, kteří nemají dostatek znalostí a zkušeností, ale jsou samolibě
přesvědčeni o pravém opaku a nenechají si nikým a v ničem radit, protože sami vědí všechno nejlépe. Nebo to byl
jen další naschvál...? (PS)

Jak se (ne)plní usnesení
Osadní výbor žádá již od října 2011 o snížení rychlosti na návsi u dětského hřiště dopravním značením na 30
km/hod. O řadě obstrukcí ze strany OÚ Strančice a petici rozhořčených obyvatel Všechrom jsem psal už v minulých
vydáních zpravodaje. Jelikož OÚ stále vytrvale odmítá splnit úkol uložený usnesením rady obce a doplnit žádost
podanou na odbor dopravy v Říčanech o chybějící dokumenty, podal jsem podnět ke kontrole plnění tohoto
usnesení kontrolnímu výboru. Ten doporučil v únoru předložit tuto záležitost (spolu dalšími) znovu k projednání
zastupitelstvu obce, tajemník i starosta zápis kontrolního výboru podepsali bez výhrad, ale na žádném z konaných

zasedání od té doby na programu nic ze zápisu nebylo. Vždy jsem se při schvalování programu každého zasedání
ptal, proč není žádný z návrhů KV na programu, a pokaždé jsem dostal stejnou odpověď – zapomněli jsme ...
Jak prosté ... Já bych ale spíše řekl sprosté. (PS)

Odvodnění stezky
Zastupitelstvo obce se usneslo, že pokud se podaří v rozpočtu ušetřit 20 tis. Kč na investicích, např. odložením
některé z plánovaných akcí nebo snížením skutečné ceny oproti rozpočtové, použijí se tyto peníze přednostně na
realizaci odvodnění stezky ze Všechrom k trati, která je opakovaně ničena dešťovými vodami, které se po ní valí
dolů k trati, kde se vytváří obrovská kaluž a nánosy splaveného materiálu. Na zářijovém zasedání odsouhlasilo
zastupitelstvo obce rozpočtové opatření, kterým se přesouvají ušetřené peníze z nerealizovaných akcí v řádech
stovek tisíc korun na dokončení přístavby základní školy. Na nic jiného nezbylo, ani na slibované odvodnění.
Konkrétní podobu „předloženého rozpočtového opatření“ však u zápisu ani nikde jinde nenajdete. (PS)

Komunální volby
Jako vydavatel Všechromského zpravodaje jsem se rozhodl dát prostor všem volebním stranám, oslovil jsem
lídry všech kandidátek a nabídl jim uveřejnění krátkého článku o jejich volební straně:
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou ODS
Vážení občané, jak ukázaly minulé komunální volby, napsat volební program plný krásných slov (nebo jej rovnou
opsat), umí každý. Mnohem důležitější jsou ale lidé, kteří nakonec v zastupitelstvu zasednou a mají dané sliby plnit.
Bohužel mnoho stávajících zastupitelů buď vůbec netušilo, co vlastně slíbili, nebo na to velmi rychle zapomněli.
Dovoluji si Vás proto touto cestou požádat o podporu pro naše kandidáty, kteří mají jasnou profesní minulost,
zkušenosti, chuť pracovat a přemýšlet ve prospěch obce. Možná to bude znít samozřejmě, ale naši kandidáti
nemají problém ani s věcnou a slušnou komunikací a argumentací. A hlavně: jsou to lidé, kteří jsou zvyklí dané
sliby plnit.
Minulé volby do obecního zastupitelstva Strančic dopadly velmi těsně, rozhodlo jen několik desítek voličských
hlasů. Každý hlas rozhoduje a každý je důležitý. Proto vás prosím, i když nakonec dáte svůj hlas někomu jinému,
přijďte k volebním urnám a nenechte za sebe rozhodovat jiné. Více na www.strancice.eu.

Ing. Hana Jarošová, kandidátka na starostku
Volba pro Strančice, Kašovice, Otice, Sklenku, Svojšovice, Předboř a Všechromy

(namísto článku poslali jen kandidátní listinu, kterou z prostorových důvodů nelze otisknout, je k dispozici na
stránkách www.volby.cz a bude na volebních lístcích)
Sdružení nezávislých kandidátů obce Strančice

(nedodali žádný text)
ANO 2011
Než přistoupíte k volebním urnám, věnujte, prosíme, chvilku času otázce, koho a proč vlastně budete volit.
Nevěřte slepě předvolebním slibům a podívejte se sami, jak kdo ze současných zastupitelů hlasoval na
www.strancice.cz, a vzpomeňte si, co před volbami sliboval. Nebudeme vám dávat žádné líbivé sliby, my se s vámi
chceme spíš podělit o to, co se nám v naší obci nelíbí a čeho bychom chtěli dosáhnout, a je jen na vás, jestli nám
dáte šanci to pro nás všechny a naše děti udělat. Rozhodněte se tak, abyste se jednou mohli svým dětem podívat
do očí ...
Chceme zajistit fungující obousměrnou komunikaci mezi obecním úřadem a občany a maximální otevřenost
úřadu i vedení obce;
Chceme naslouchat podnětům a návrhům občanů a prosazovat u správních orgánů jejich zájmy, aby výkon
funkcí ve vedení obce byl skutečnou službou veřejnosti;
Chceme maximálně zprůhlednit rozhodování a hospodaření obce, aby se každý mohl předem vyjádřit
k projednávaným veřejným záměrům, a aby mohl sledovat, jak obec hospodaří s našimi penězi;
Chceme maximálně podporovat veřejně prospěšné organizace v obci a zajistit takovou organizační podporu,
aby nabídka akcí pro veřejnost byla co nejširší;
Chceme postupně uvést všechny komunikace vč. chodníků a cyklostezek do vyhovujícího stavu a zajistit jejich
pravidelnou údržbu k zachování tohoto stavu;
Chceme provést již léta slibovanou revizi všech obecních vyhlášek a smluv s ohledem na potřeby a zájmy
obyvatel obce;
Podrobnější informace najdete brzy v našem volebním letáku ve svých poštovních schránkách.

Kandidáti do zastupitelstva obce Strančice za ANO 2011
Sám za sebe bych chtěl vyzvat všechny občany Strančic s volebním právem, aby nezavírali před problémy se
správou obce oči. Nejde jen o to, zda vedení obce je schopné či méně schopné, jestli naslouchá potřebám svých
občanů nebo si dělají co sami uznají za vhodné, jestli opraví tu silnici nebo tamten chodník, ale v sázce je častokrát
mnohem více, zejména bezpečnost nás i našich dětí, a s tím hazardovat je více než nezodpovědné! Proto přijďte
k volbám a volte ty, kteří jsou schopní a budou brát ohled na své občany a jejich potřeby, a ne ty, kteří už ukázali,
jak jsou neschopní a zároveň všehoschopní... (PS)

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS) a Monika Soukupová (MS).

