
Program obnovy a rozvoje stanovil
jasnou vizi a cíle naší obce

Všestary nezískaly dost financí,
budou dlužit splátky

Hrusice vystupují ze
sdružení obcí Ladův kraj

1961: objev sekoramlatu z
mladší doby kamenné

ýstavba na Strančickém placu,
ceny vodného, údržba obce,
program obnovy a rozvoje
obce, rozšíření kapacit mateř-

ské školky. To je jen několik z témat,
které musí zastupitelstvo na zasedáních
řešit. A paradoxně čím více témat k
jednání, tím menší je účast obyvatel
obce. Ačkoliv jsou tato zasedání veřejná
a ve své podstatě dávají občanům jedi-
nečné příležitosti vznést své podněty,
náměty či stížnosti přímo svým zastupi-
telům či starostovi, jejich využívání ze
strany obyvatel je spíše ojedinělé. I proto
jsme rádi, že na dalších stránkách
můžeme představit nejdůležitější pro-
jednávaná a mnohdy velmi bouřlivě di-
skutovaná témata z pravidelných zase-
dání zastupitelstva.

Svoz bioodpadu
Starosta obce informoval o nabídce

Technických služeb Benešov obci s
možností svážet bioodpad (tráva, listí
atd., ne však kuchyňské zbytky!). Na toto
téma probíhají jednání. Pokud by k
dohodě došlo, systém by mohl fungovat
od jara letošního roku. To by určitě
pomohlo všem, kteří nevědí jak anebo
nemohou likvidovat např. posekanou
trávu na svých pozemcích. O podrob-
nostech, včetně nákupu potřebných
nádob (popelnic) a ceně, vás budeme
samozřejmě informovat, jakmile budou
známy detaily.

Kanalizace v obci
Dle neoficiálních informací by mo-

hla být vyhlášena výzva na podání žá-
dosti o dotaci v oblasti snížení znečištění
vod. Pokud by se tak skutečně stalo a
náš záměr na výstavbu kanalizace by
zapadal do dotačního rámce, zastupitelé

obce souhlasili, aby obec o dotaci
požádala. I kdybychom však dotaci
získali, stále bychom se museli podílet
určitou částkou z vlastních zdrojů a to
nejpravděpodobněji z úvěru. Orientační
propočty výstavby kanalizace jsou
odhadovány na 100 milionů korun, v
praxi je výše vlastních prostředků cca
20%. Rozpočet obce je velmi napjatý,
končí v plusu pouze v řádech tisíců.
Důvodem je hlavně propad ve výběru
daní v celé ČR, což se obratem projevuje
právě ve financování obecních pokla-
den. Z toho vyplývá, že by si obec muse-
la přibližně 20 milionů korun půjčit,
případně získat část prostředků podíl-
nictvím vlastníků připojovaných nemo-
vitostí (jako tomu bylo při výstavbě
vodovodu).

Ještě jednou ale zdůrazňujeme, že
výše uvedené je zatím ve fázi „možná“ a
„kdyby“, byť nám, rozuměj obci Vše-
stary, jako investorovi vydal MÚ Říčany,
odbor životního prostředí, stavební
povolení na stavbu Kanalizace Všestary
– Menčice, které již nabylo právní moci.

Úklidové práce v obci
Na základě dobrých zkušeností s

provedením podzimních zemních prací
při v obci a na základě nabídek souhla-
silo zastupitelstvo se zadáním provádění
zimní údržby silnic v obci firmě Hůrka
ZP. A ačkoliv zima nebyla při takové síle
jako vloni, ukázalo se, že silnice byly při
nadílkách sněhu udržovány v mnohem
lepším stavu, než v předchozích letech.

Starost o užší chodníky si měli vzít
na svá bedra členové sboru dobro-
volných hasičů Všestary, avšak starosta
obce nakonec zvolil jinou variantu a
domluvil úklid s panem Procházkou ze
Strančic, který čtyřkolkou chodníky
uklízí. Starosta uvedl, že tento úklid je
také zdarma. Problém však zřejmě nastal
v dobrovolnosti, protože chodníky byly
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Jak plní naši zastupitelé své
programové prohlášení?V
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Jiří Macháček
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Uplynul více než jeden
rok od voleb a nás zajímalo,
jak jednotliví zastupitelé
přistupují k plnění Progra-
mového prohlášení, ke kte-
rému se zavázali.

Položili jsme proto kaž-
dému z nich čtyři jednodu-
ché otázky k jednotlivým
bodům Programového pro-
hlášení. Nečekal jsem zázra-
ky, již z pravidelného sledo-
vání rozdílně aktivního pří-
stupu každého ze zastupitelů při zase-
dáních bylo zřejmé, že nemůžeme
počítat s rozsáhlými odpověďmi. Výsle-
dek mi ale lehce vyrazil dech.

Redakce ŽV rozeslala každému ze
zastupitelů vč. starosty obce stejný
dotazník (těm, kteří nemají email jsme
jej zaslali poštou) a zeptali se na
následující otázky, které zajímají téměř
všechny občany obce:

• Jak jste spokojen/a s realizací
daného bodu prohlášení?

• Jak jste se konkrétně přičinil/a
či činíte Vy osobně na jeho pl-
nění?

• Co byste zlepšil/a či změnil/a,
kde cítíte slabiny?

• Co konkrétního chystáte k úpl-
nému naplnění tohoto bodu
podniknout v následujícím ro-
ce právěVy?

Obzvláště poslední otázka ve mě
budila nekonečnou zvědavost a pln
očekávání jsem nedočkavě kontroloval
každý den svoji emailovou i poštovní
schránku. Nebylo nutné odpovídat na
všechny otázky. Každý zastupitel si
mohl vybrat oblast, na které pracuje, či
tu, kde se cítí být tím "osloveným". Jak
tristním zjištěním ale bylo, že se nám z
celkem devíti oslovených zastupitelů
vrátily pouze 3 odpovědi?

Jak je možné, že se o-
statní zastupitelé nejenže
nechtěli vyjádřit k progra-
movému prohlášení, ale
ani na email / dopis neod-
pověděli?

Nechci zde dělat rozdí-
ly mezi tím, kdo je akti-
vnější a kdo není. Bohatě
by stačilo, aby každý ze
zastupitelů měl starostou
přidělený jeden bod pro-
gramového prohlášení a

tomu se po ty čtyři roky věnoval,
snažil se jej naplnit a následně se i ve-
řejně zpovídal.

Každý, kdo navštěvuje zasedání za-
stupitelstva ví, že práce zastupitele či
starosty není jednoduchá, že ji zastu-
pitelé činí ve volném čase atd. Na
druhou stranu kandidovali do vedení
obce s tím, že pro ni chtějí pracovat a
věnovat jí právě část svého času. Navíc
programové prohlášení je klíčovou
prioritou a jednou za rok by si měli
najít čas odpovědět na pár otázek
svých spoluobčanů.

Zpátky však k tomu, co nás zajímá
nejvíce. Jak je to tedy s jednotlivými
body Programového prohlášení? Re-
kapitulaci z došlých odpovědí jsme
připravili na závěrečné straně v rubri-
ce Horké téma. A protože i stránky to-
hoto časopisu jsou stejně jako obecní
finance omezené, bylo nutné zmenšit
velikost písma, abychom nemuseli
"řezat", "krájet" či jinak upravovat.
Pevně věřím, že tato drobná a lehce
nepohodlná úprava vám příliš nezne-
příjemní její čtení.

Přeji vám všem kouzelné jaro plné
hřejivých slunečních paprsků i leh-
kých aprílových přeháněk.

Jiří Macháček

Ze zasedání zastupitelstva

Jaro přineslo překvapení, ale o aprílový
žert se bohužel nejednalo

Zasedl jsem na terase prosluněné prvními jarními
paprsky a listoval odpověďmi v dotazníku, který jsme 
našim zastupitelům připravili. Čtení reakcí však bylo
mnohem kratší, než jsem očekával. Alespoň mi tak 

zbylo trochu času na prolistování knihy s fotografiemi
ze zimní dovolené. Jak je to možné?
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prohrnuty bohužel až ve chvíli, kdy vět-
šina obyvatel byla již v práci. Cesta na
vlak se tak stala pro mnohé spíše pro-
cházkou ve vodě. Navíc ani Strančice se
v úklidu chodníku dolů k vlaku nikterak
nepředvedli.

Pokud se týká letní údržby travin na
obecních pozemcích, starosta obce
informoval zastupitele, že tuto údržbu v
předchozích letech prováděl bezúplatně
se zapůjčeným křovinořezem pan Sou-
ček, který však tuto práci v roce 2011 již
nevykonával. Starosta zjistí stav věci a
zajistí sekání jiným způsobem.

Ladův kraj
Milan Šafránek informoval na zase-

dání zastupitelstva o situaci v Ladově
kraji. A ta vůbec není růžová. Spolek,
který sdružuje obce a je zřejmě jedným
z klíčových, ne-li jediným spolkem,
který náš kraj pomáhá zviditelnit, je na
pokraji propasti. Dostává se k ní tak
díky neschválení rozpočtu na další roky,
odstoupením z funkce manažerky spol-
ku obcí paní Dany Grossové, vystou-
pením Hrusic z tohoto spolku a o
odstoupení uvažoval i říčanský starosta
Vladimír Kořen. Nabízí se tak otázka,
jestli fungování spolku tak dává vůbec
význam.

Nicméně mezitím byl zvolen nový
manažer Ladova kraje, kterým se stal
Ing. Roman Sauer, a na stránkách kraje
se objevily po delší době upoutávky na
pravidelné akce. Uvidíme tedy, co se
bude dále dít.

Ladův kraj byl letos nově připraven
na projíždění a úpravu místních běžec-
kých stop skútrem. Příští rok tedy
budeme moci, v případě příhodných
sněhových podmínek, této sympatické
služby v kraji využít. Více informací
naleznete na www.ladovskazima.cz.

Žádosti o dotace
Zastupitelstvo souhlasilo s podáním

dvou žádostí o dotace. První z nich na
přechody, značky a semafory. Pevně
věříme, že bude úspěšnější než ta
loňská, která bohužel obsahovala ještě
faktické nedostatky. Současně byla
15.12. podána žádost na dovybavení
jednotky SDH ve Všestarech. Výsledky
by měly být známy přibližně do května.



Rozpočet obce
Starosta obce informoval zastupitele

o předpokladu, že na konci roku bude
na účtu obce kolem 500. tis. Kč. ING
fondy budou prodány zřejmě v dalším
roce. Plnění závazků obce bude ohrože-
no díky daňovému propadu. Obec
nezískala plánovaný objem peněz a
proto zůstaneme letos dlužni 1-2 splátky
regionu Jih, který zajišťuje dodávky vody
veřejným vodovodem. Region Jih byl dle
starosty obce o této situaci informován a
je s tím srozuměn.

Vzhledem k tomu, že v dostatečném
předstihu nebyly známy ukazatele
státního rozpočtu a rozpočtu kraje, které
se promítají do obecních rozpočtů, ne-
bylo možné sestavit objektivní rozpočet
obce na rok 2012 tak, aby s ním mohla
být seznámena veřejnost. Zastupitelstvo
tedy uložilo starostovi zabezpečit hospo-
daření obce do schválení rozpočtu obce
na rok 2012 podle rozpočtového provi-
zoria a žádá jej, aby předložil rozpočet
obce na rok 2012 k projednání do
30.4.2012.

Stanovení ceny vodného
Vodné v roce 2012 bylo nepatrně

zdraženo, protože se přesouvá z původní
10% daně na 14%. Zastupitelstvo obce
dále projednávalo zde k vodnému dát či
nedat poplatek za nájemné. Tento
poplatek by byl přímým příjmem obce a
z jeho peněz by obec (v době, kdy se
potýká s nedostatkem financí na vlastní
provoz) mohla mít například na drobné
opravy či úpravy. Pan Trojánek apeloval
na nezvyšování ceny s ohledem na to, že
příjem pro obec z toho by byl velmi
malý. Na to kontrovali někteří zastupi-
telé, že v předchozím bodu se hovořilo
o tom, že obec nemá peněz nazbyt a
vzdává se i malé částky, která není vý-
razným zatížením pro obyvatele obce.

Nakonec se zastupitelé shodli na
celkové ceně 36 Kč/m3 vody, což před-
stavuje navýšení ceny oproti ceně provo-
zovatele o 1,23 Kč/m3. Pro domácnost,
která měsíčně vyčerpá cca 10m3 na
vlastní spotřebu to představuje navýšení
ročně o cca 148 Kč.

Nejeden obyvatel obce, který využívá
obecní vodovod (ve správě společnosti
ITV) si v listopadu všiml, že voda není
úplně čirá. Starosta obce slíbil, že bude

kontaktovat provozovatele, aby se k věci
vyjádřil. Na zastupitelstvu nebylo zatím
vyjádření předloženo.

Komunální odpad
Stejně jako vodné se i poplatky za

odpady přesouvají do 14% daně. Tím
pádem došlo k navýšení poplatků za
svoz komunálního odpadu. Zastupitelé
rozhodli, že v rámci zvýhodnění starších
a samostatně žijících občanů se nebude
poplatek zvyšovat pouze u 14denního
svozu 100l popelnic. Tyto malé popelni-
ce jsou nejčastěji těmito občany využí-
vány. Nutno podotknout, že ani tento
bod nebyl zcela bez diskuzí a že jeho
výsledek je demokratickým výsledkem,
nicméně neznamená shodu mezi všemi
zastupiteli obce.

Mateřská škola
Rozšířená MŠ by při příznivě naklo-

něné finanční situaci a získání dotací
mohla být otevřena v září 2013. To je
optimistický výhled, který představil pan
Hofman. Bylo poptáno 6 firem k pře-
dložení nabídky na přístavbu, z nichž 5
subjektů nabídku skutečně předložilo.
Rozhodujícím faktorem byla cena. Na
přípravách přístavby se bude i nadále
pokračovat až do fáze úplné připra-
venosti k realizaci stavby.

Program obnovy a rozvoje obce
Zastupitelstvo schválilo již delší do-

bu připravovaný Program obnovy a roz-
voje obce Všestary s výhledem do roku
2014. Tento rozsáhlý a konkrétní doku-
ment je závazkem každého zastupitele
postupovat ve svých hlasováních i jed-
náních v souladu s těmito vizemi a cíli.
Lví práci na jeho vzniku má Jaromír
Jech a PavelVydra.

Chcete-li i vy vědět, kam obec smě-
řuje, a jaké si vytyčila cíle, prostudujte si
jej na stránkách ww.volbaprovsestary.cz/
program-obnovy-obce/

Dopravní obslužnost v obci
Jak jste již stačili možná postřehnout,

byly v roce 2011 vypovězeny Středo-
českým krajem všechny smlouvy s
autobusovými dopravci v kraji. Proslý-
chá se, že za vším stojí osoba z ROPIDu,

která byla odejita. K 31.5. by měly
skončit jezdit spoje, které zajišťují
základní obslužnost (k lékaři a do škol).
Ropid upozornil na to, že by spoje 1.6.
nemusely vyjet na trasu. Vzájemná
přestřelka mezi krajem a Ropidem
zatím pokračuje.

Hejtman rozeslal obcím výzvy, aby se
připojili k nabídkovému listu. Cílem
kraje je 11 let fungující systém dle jejich
slov více zefektivnit a zlevnit. Opozice
kraje ODS, TOP 09 apod. je však
odlišného názoru a tvrdí, že to, co kraj
schválil, je v rozporu se zákony a ve
svém důsledku poškodí právě obce. Kraj
počítá s centralizovaným zadáváním,
kde by zadavatelem byl právě on. Kraj
rozdal výpovědi, ale nemá náhradní
řešení. Zatím dopravcům tedy prodlou-
žil výpovědní lhůtu.

V lednu se uskutečnilo setkání, kde
zazněla informace, že dopravci nemají
zaplacené faktury. Kraj se setkání, jako
ostatně žádného z nich, nezúčastnil, nic
nevysvětluje, k ničemu se nevyjadřuje.
Kraj ani neodpovídá na vznesené poža-
davky. Výběrové řízení se jeví jako
narychlo spíchnuté. Nejsou známy ani
podrobné podmínky výběrového řízení
či přesný koncept, který se měl společně
s městy projednat před vyhlášením
výběrového řízení.

Obec Všestary má smlouvy uzavřené
s dopravci do roku 2019. Smlouvy kryjí
spoje, které nejsou krajem placeny, tedy
nejsou mezi tzv. základní dopravní
obslužností. Zajištění této obslužnosti
vloni stálo obec 125tis. Kč. Na letošní
rok byly Ropidem zaslány nové smlouvy
s navýšením částky na 131tis. Kč.
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Ze zasedání zastupitelstva

Víte, že ...
jednání zastupitelů obce jsou 
veřejná a i vy se jich můžete nejen 
účastnit, ale současně podávat i 
náměty a připomínky? 

Termíny do konce roku 2012:

✓ čtvrtek 23.02.2012
čtvrtek 26.04.2012
čtvrtek 21.06.2012
čtvrtek 13.09.2012
čtvrtek 25.10.2012
čtvrtek 20.12.2012



S plánovanou výstavbou 29 domů se blýská
na lepší časy i chodníku do Strančic

ejeden občan Všestar si občas
klade otázku, co se děje nebo
spíš neděje na poli při silnici na
Strančice u Placu strančického.

Konkrétně je to místo, kde jsou již více
než rok vybudované elektrické „kiosky“
a připravené sloupy na veřejné osvě-
tlení.

Daný pozemek je dle dostupné
dokumentace rozdělen na dvacet devět
parcel o velikosti přibližně 1000m2. Pro
dané území byla v�minulosti (2004,
prodlouženo 2006, resp. 2008) vydaná
územní rozhodnutí na výstavbu dvou
rodinných domů, komunikace, inženýr-
ských sítí. Tato rozhodnutí jsou stále
platná. Byla vydána stavební povolení
na elektro a plyn. Rozvod elektřiny a
veřejného osvětlení byl proveden a
zkolaudován. Plyn ještě zkolaudován
není. I.Q.Trust s.r.o., založený v roce
2008 a jejímž jednatelem je Ing. Zdeněk
Laštůvka z Brandýsa nad Labem, stojí
za budoucí výstavbou těchto 29 nových
domů na pozemcích na pravé straně
směrem do Strančic s vizí dále parcely
rozprodat k�individuální výstavbě.

Názory na tuto kontroverzní výstav-
bu jsou mezi zastupiteli i samotnými
občany rozličné a velmi vyhraněné.
Zatímco předchozí zastupitelstvo v čele

s týmem panem starosty bylo u schva-
lování tohoto megalomanského záměru,
který lze jen ztěžka přehlédnout, noví
zastupitelé cítili nutnost tuto výstavbu
řešit více koncepčně. Při jejím schvalo-
vání totiž nikdo nebral v potaz dopad na
obec a život v ní. Ve vidině rychlého
příjmu (ke kterému ale paradoxně ne-
musí dojít, pokud si obyvatelé neza-
píšou trvalé bydliště do obce Všestary)
pozapomněli na to, že tato výstavba pro
obec znamená především 100 nových
obyvatel, pro které v obci neexistuje
kvalitní občanská vybavenost, cca 50
nových dětí, které nemají školku,
výrazné zvýšení provozu po místních
komunikacích, nutnost dokončit chod-
níky na nádraží a do středu obce, vyřešit
bezpečnost, přináší zvýšené náklady na
provoz a údržbu atd. atd.

Pravdou je, že výstavba byla schvá-
lena a má již platné stavební povolení
na stavbu inženýrských sítí a dvou

Představuje se: výstavba u Placu strančického

N
pokračování ze str. 3

Starosta obce Všestary pan Trojánek
dále informoval, že starosta Mnichovic,
které se k výběrovému řízení připojili,
vyjádřil obavu, že pokud Kraj vysoutěží
jiného dopravce, obci, která se nepřipojí,
se můžou zdražit spoje, které by provo-
zoval stávající dopravce vzhledem k
tomu, že by objem jeho spojů byl
výrazně nižší. Na druhou stranu Tehovští
či Strančice se rozhodli k řízení ne-
připojit. Celá situace je poměrně zma-
tená a nepřehledná. Kraj je v úzkých, do
kterých se přivedl zcela sám svým
nezodpovědným jednáním.

V zásadě je asi rozumné vybrat
jednoho zadavatele, ale zadání by mělo
být projednáno a sestaveno ve společné
spolupráci s městy a obci. Zastupitelstvo
se po dlouhé diskuzi dohodlo, na
základě protinávrhu Jaromíra Jecha, že
se k výběrovému řízení nepřipojí zejmé-
na z důvodu nekompletnosti dodaných
podkladů a z důvodu, že k výraznému
zlevnění zřejmě nemůže dojít a nemá
smysl za současných podmínek bořit
stávající fungující systém dopravy, jak se
vyjádřil starosta obce. Kraj tedy evident-
ně šlápnul vedle a bude ještě napínavé
sledovat, jak celá kauza dopadne.

V rámci prosincového zasedání zastupitelstva byl starostou obce
předložen zastupitelům k okamžitému schválení a bez předchozího

nastudování dokument, kterým I.Q.Trust plánuje předat obci vystavěné
komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizaci a plynovod. To

výrazně rozbouřilo do té chvíle poklidné vody probíhajícího jednání.

Jiří Macháček
Mgr. Jaromír Jech



domů, bohužel se navíc od té doby
změnil stavební zákon. Zastupitelé tak
nyní řeší poměrně zapeklité situace.

Jednou z nich byla již zmiňovaná
snaha investora předloženou smlouvou
předat veškeré komunikace a sítě ještě
před samotnou výstavbou včetně dobro-
volného příspěvku 10.000 Kč obci. Co to
v praxi znamená? Pokud by zastupitel-
stvo schválilo návrh této smlouvy v
předloženém znění a došlo by následně
po předání komunikací k výstavbě, nesla
by obec veškeré náklady na údržbu a
opravy. A těch při výstavbě bezmála
třiceti nových domů bude opravdu
hodně vezmeme-li v potaz rozsah sta-
vebních prací, které danou lokalitu
čekají. Pan starosta naléhal na zastu-
pitele, aby smlouvu na jednání schválili a
to i přes výrazné námitky zastupitelů
VPV a pana Hofmana. Pan starosta
argumentoval tím, že přece existují
záruční lhůty, během kterých se dají
případné škody uplatňovat. Všichni ale
víme, jak jsou tyto škody vymahatelné a
v jakém stavu máme nyní v obci některé
komunikace po práci Energie. Jaromír
Jech navrhl, aby předání komunikací a
sítí proběhlo zcela logicky až po výstavbě
posledního domu.Tím by byl za údržbu,
čistotu a opravy zodpovědný investor po
celou dobu výstavby. Ten by byl také
tlačen k tomu, aby výstavba proběhla co
nejvíce v klidu a rychlosti. Pan starosta
kontroval, že nejsme ve Švýcarsku, ale v
Čechách. Celá situace tak vyvolávala
pocit, že ani investorovi se nechce nést
tuto odpovědnost.

Zastupitelé proto pak při hlasování
schválili přesunutí jednání na další
zasedání s tím, že do té doby bude
provedeno místní šetření, zastupitelé si
nastudují předloženou smlouvu a
připraví si připomínky a vznesou na
investora požadavky na dostavbu chod-
níku do Strančic, jakožto nutnosti pro
zabezpečení alespoň části bezpečné
komunikace pro nové obyvatele.

V mezičase proběhla proto jednání
se společností I.Q.Trust a na základě
podnětů z bouřlivého zasedání byla
doplněna smlouva s investorem o pod-
statné body, které zajistí první kroky ve
výstavbě chodníku do Strančic a zamezí
nebezpečí, že bychom obcí převzaté
nové silnice a cesty museli po dobu
výstavby opravovat ze svého. O tento

husarský kousek se zasloužil především
Jaromír Jech.

I.Q.Trust již v návrhu výstavby
počítal s výstavbou chodníku před
svými pozemky současně se zálivem pro
autobusovou zastávku. V upraveném
návrhu smlouvy se však po jednáních
dále zavázal, že v rámci stavebních
příprav a prací vyprojektuje a stavebně
projedná chodník s napojením až na
Strančice. K samotné výstavbě chodníku
v celé délce se zatím zavázat I.Q. Trust
nemůže, protože chodník zřejmě povede
po pozemcích majitelů, se kterými se
zatím nejednalo. Po vyprojektování tedy
zřejmě čeká zastupitele jednání s vlast-
níky těchto částí pozemků o odkoupení,
aby mohl být chodník dokončen až do
Strančic, čehož se I.Q.Trust také zú-
častní.

Navíc se podařilo vyjednat, že po
dobu 10let se I.Q. Trust zavazuje
zajišťovat a financovat opravy silnic a
cest, které vystaví a předá obci. Tím se
zamezí riziku, že by při výstavbě domů
musela opravy a škody hradit obec ze
svého. Všestary osadí tyto komunikace
označením zákazu vjezdu nad 3,5t,
náklady na to pokryje již zmíněný
dobrovolný příspěvek firmy.

Zastupitelstvo souhlasilo s výstavbou
max. 29 domků a stanovilo regulativa
pro jejich výstavbu:

• zastavěno může být max 30%
plochy pozemku

• střechy musí být sedlové, valbové a

nebo polovalbové
• výška domu může být maximálně 8

metrů
Nutno podotknout, že celý tento

proces se týká jedině a výhradně této
lokality. Ostatní části obce, kde by se v
budoucnosti mohlo stavět, musí počkat
na vydání územního plánu a případnou
konkretizaci těchto částí plánem regu-
lačním.

Co s�výše uvedeného vyplývá? Otáz-
ka tedy nestojí ZDA, ale KDY se v�lo-
kalitě začne fyzicky stavět. Nejzazší
termín pro zahájení výstavby bude
vydání územního plánu obce, kdy tato
lokalita bude do tohoto plánu ze zákona
zahrnuta v�již odsouhlasené podobě.
Jinak řečeno, vydáním územního plánu
se z�rozparcelovaného pole stanou
stavební pozemky.

Navzdory pro obec úspěšnému uzav-
ření situace s předávací smlouvou stále
čekáme (investor I.Q.Trust, zastupitelé, i
my jako občané) na výklad zákona k
dané lokalitě. V současné době není
jasné, zda se na pozemcích skutečně smí
již v tuto chvíli stavět. Nynější výklad
zákona je takový, že na 99% nesmí. Otáz-
kou jsou dva rodinné domy, na něž bylo
již vydáno územní rozhodnutí. Tam je to
50 na 50. "Ideálním" řešením v současné
situaci by zřejmě bylo, kdyby příslušný
úřad (pravděpodobně ministerstvo pro
místní rozvoj) v tomto případě výstavbu
"posvětil". Nikdo z nás totiž nechce žít
na rozestavěném staveništi.

Představuje se: výstavba u Placu strančického



Události ve Všestarech

ne 6.11.2011 se konala v Men-
čicích u křížku pobožnost za
naše drahé zesnulé. Pobožnost
vedl pan děkan Kudláček. Set-

kání se zúčastnili starousedlíci a občané
Menčic.

D

edělní podvečer (4.12.) patřil ve
Všestarech Mikulášské. Po 16.
hodině se na návsi sešlo kolem
55 dětí, aby si vysloužily boha-

tou nadílku od Mikuláše s čerty a andě-
lem. Chladné, uplakané počasí zahnalo
velkou část dospělých do zrekonstru-
ované hasičárny na výborný svařák nebo
horký čaj. Děti měly jedinečnou příleži-
tost nakreslit své vánoční přání a odeslat
jej Ježíškovi na Boží Dar, odkud se jim
vrátilo s originálním razítkem nazpátek
domů. Do vánočního tématu bylo laděné
i letošní mikulášské fotostudio. Vrcho-

lem večera se stal pětiminutový ohňo-
stroj spojený s rozsvícením vánočního
stromu, který zajistili hasiči a v sobotu
jej i ozdobili. Vánoční světýlka již dru-
hým rokem zapůjčil Jiří Macháček. Ko-
nec večera, díky chladnému počasí i
zpoždění, patřil kouzelníkovi. Zbytek
dětí se sešel uvnitř hasičárny a mistr v
mikromagii předvedl skutečně vydaře-
né triky, za které sklidil velký potlesk.

Akci připravil Sbor dobrovolných
hasičů Všestary a Volba pro Všestary za
finanční podpory obceVšestary.

Aneta Hynková, Bc. Petra
Bahníková, Jiří Macháček

N
Všestarská mikulášská

Dušičky v Menčicích

a podzim roku 2011 prosadili
zastupitelé VPV alespoň zá-
kladní práce na údržbě obce
tak, abychom zimu přivítali

připraveni. Za výrazného přispění
dobrovolných brigádníků z řad VPV a
sdružení hasičů byly provedeny tyto
práce:

Oprava místní komunikace K Údolí
raků a Pod Lesem. Cesta byla ve zcela
nesjízdném stavu. Jedná se o komunika-
ci dlouhodobě problematickou. Zastu-
pitelstvo po diskuzi schválilo, že uvolní
prostředky na zemní práce, vykopání
struh vedoucí vodu kolem cesty a její
zpevnění a srovnání. Všichni si jsou
vědomi, že je to pouze dočasné řešení.

Dokončení úprav svahu na začátku
Všestar při příjezdu od Světic včetně
jeho srovnání a zatravnění, a to na pravé
straně tak, aby byla umožněna jednodu-
chá a pravidelná údržba. Tento svah byl
ve spolupráci občanů, VPV a hasičů
Všestary na jaře vysekán od křovin. Na
srovnání terénu byla využita zemina z
ostatních zemních prací a na finální
zakrytí pan Nesvorný přislíbil zajistit 2-3
tatry hlíny. Současně s těmito pracemi
se upravil svah u hřbitova, kde tak vzni-
kl prostor pro pěší a příprava pro bu-
doucí chodník, kterého se snad také
někdy dočkáme.

Současně byla provedena úprava za-
čátku pěší cesty do Hůry (do té doby
vedla po soukromém pozemku), zejmé-
na pak její terénní srovnání, odvedení
vody z polí do sběrače. Zaměření obecní
cesty nechal provést na své náklady Jiří
Macháček.

Byly provizorně opraveny některé
poškozené silnice, které v obci jsou v
dezolátním stavu, a současně s tím i
upraveno okolí některých cest, tak aby

na ně nevytékala voda, a to tradičními
cestářskými pracemi: obnovením škarp,
odstraněním nánosů štěrku a kamení.

A viditelnou změnou se stalo přesu-
nutí kontejnerů z centra návsi za roh
prodejny, tedy nutné terénní úpravy,
vytvoření pevného podkladu a následně
oplocení, které bude v nejbližších
dnech. Poděkování za tyto práce patří
především Milanovi Šafránkovi.

N
Podzimní údržba obce

aždoroční vánoční setkání v
Menčicích se konalo 17.12.
2011 od 18 hodin. Na ochut-
nání přinesl každý vánoční

cukroví. Děti zpívaly koledy a recitovaly
básně, za což dostaly drobné dárečky ve
formě ovoce a dalších malých drobností.
I přes nepří-zeň počasí nechyběla
účastníkům dobrá nálada a radost z
blížících se svátků.�

K
Vánoční setkání u zvoničky



Připravujete kulturní, sportovní nebo společenskou akci a 
chcete o ní dát vědět? Informujte redakci na 
zivotvsestar@email.cz

Události ve Všestarech

✓ 18.2. Masopust
začátek průvodu v maskách ve 13:00 hod na návsi Všestar

✓ 24. - 25.3. Den pro obec
obecní brigáda věnovaná úpravě MŠ a hřbitova

14. - 15.4. Den pro obec
obecní brigáda věnovaná úpravě návsi a dětského hřiště

21.4. Čistý Ladův kraj
pravidelná jarní brigáda mikroregionu od 9:00 na návsi ve Všestarech

28.4. Krajinou barona Ringhofera
7. ročník turistického pochodu, pěšky i na kole, od 9:30 v Mirošovicích

30.4. Pálení čarodějnic
začátek pochodu s lampiony k ohni v 19:00 hod

Vítání občánků Všestar
duben 2012

Brigáda na úpravu zeleně a přístupových cest v Menčicích
duben/květen 2012

12. - 13.5. Den pro obec
obecní brigáda věnovaná údržbě úvozu do Hůry

Dětský den v Menčicích
začátek června, zřejmě 1.6.2012

3.6. Dětský den ve Všestarech
od 13:00 hod na fotbalovém hřišti tentokrát v tématu Divokého západu

25.8. Memoriál Josefa Vlčka
hasičské závody od 12:00 hod na návsi Všestar

13.10. Všestarská drakiáda
zahájení soutěží v 15:00 na poli mezi Všestary a Strančicemi

Tradiční výlet - Menčice
říjen 2012

Předpokládaná podzimní brigáda v Menčicích
říjen/listopad 2012

4.11. Dušičky v Menčicích

1.12. Všestarská mikulášská
spojená se slavnostním rozsvícením stromu, začátek v 16:00 na návsi

22.12. Setkání u zvoničky
tradiční vánoční setkání v Menčicích u zvoničky

Kalendář akcí roku 2012...
aneb akce o kterých se již ví

Všestarský masopust a hody

obota 18.2.2012 byla věnována
masopustnímu reji. Letos vyšlo
datum masopustní zábavy do
poloviny února, a tak počasí bylo

oproti loňsku výrazně chladnější. To
však účastníkům tolik nevadilo, o to
veselejší byly tanečky před jednotlivými
domy, hřejivější pálenka do krku a
bohatší následné posezení v hasičárně u
zabijačky. Sešly se opět velmi originální
masky a i když byla jejich účast v
průvodu o něco slabší, rozhodně bylo
na co se dívat. Zábava za doprovodu
muziky končila až v hlubokém večeru.
Všem za jejich dobrovolné příspěvky
děkujeme a pevně věříme, že se v
maskách setkáme zase příští rok!

S

olba pro Všestary a sdružení
hasičů Všestary pořádala v so-
botu 24.3. první z letošních
obecních brigád. V mateřské

školce bylo provedeno vykopání cca 30
velkých kamenů, které byly pro děti při
jejich hrách nebezpečné, ořezání spod-
ních větví na stromech, vykopání a zabe-
tonování kotev pro 3 dětské prolézačky.
Tyto prolézačky se po vytvrdnutí betonu
již jen přišroubují. Současně s těmito
pracemi došlo i k vykopání starých pa-
řezů. Díky malému, resp. nulovému záj-
mu ze strany občanů obce se již nepo-
dařilo časově realizovat naplánované
práce na hřbitově. Věříme, že další Dny
pro obec budou v početnějším složení.

V
Dny pro obec: Mateřská škola



Listování kronikami

Říčanský hrad, jeho sláva a pád
(dokončení z minulého čísla)

Alena Šafránková
zdroj: historické materiály a texty pana
J. Znamenáčka

...při odchodu z�hradu přepadli
členy posádky, odebrali jim

drahé oděvy a skvosty a devět
zajatých kněží s�dvěmi dalšími

na rozkaz Jana Žižky
z�Trocnova okamžitě upálili

v�nedaleké selské jizbě.

Říčanský hrad byl za Trčků z Lípy (1485 -
1544) zcela ponechán svému osudu. Od té
doby je uváděn jako pustý.
foto zdroj:www.info.ricany.cz

dochovaných predikátů je
možné usuzovat, že k�dostavbě
hradního komplexu došlo patr-
ně až za Ondřejova nástupce

Ondřeje z�Říčan, o němž se dochovala
náhodná zpráva ve formulářové sbírce
biskupa Tobiáše z�Bechyně k�r.1289, kdy
se zúčastnil loupežného přepadení stat-
ků pražského biskupství na českobrod-
sku. Později zde sídlil Oldřich z�Říčan,
který byl v�letech 1309-1325 nejvyšším
zemským sudím a po něm snad jeho syn
Ondřej, připomínaný k�r.1318.

S�Ondřejovým synem Oldřichem, o
němž jsou zprávy k�letům 1360-1372, vy-
konávali patronátní právo k�místnímu
kostelu ještě další členové tohoto roz-
větveného rodu a je tedy možné, že i oni
měli určitá práva k�majetku v�Říčanech.
Jedním z�nich byl také Jimram, syn
Diviše z�Průhonic, vedený v�archivu
pražské metropolitní kapituly od r.1349.
Jemu Říčany připadly neznámou smlou-
vou, podle konfirmační knihy pražského
arcibiskupství, někdy kolem r.1372.

Po Jimramovi, který zastával v�r.1387
úřad místokomorníka a zemřel někdy
po r.1395, zdědili říčanský hrad jeho
synové Jimram a Diviš. Před r.1404 se
pak stal Diviš jediným pánem na Říča-

nech a sídlil zde až do r.1420. Protože se
aktivně podílel na bojových akcích proti
stoupencům utrakvismu (Utrakvismus,
jehož stoupenci se označovali jako
utrakvisté či kališníci, je křesťanská
konfese, která vzešla z husitství a trvala
až do rekatolizace po bitvě na Bílé hoře.
V 15. století byl dominantní vírou
Čechách a silné zastoupení měl i na
Moravě. Utrakvisté se ovšem vždy
považovali za plnohodnotnou součást
nerozdělené katolické církve. Pozn.
red.), ohrožoval loupežemi pražskou
silnici a poskytoval azyl katolickým
kněžím, byl v�dobách husitských od
táborů a posléze i od pražanů od
poloviny listopadu na svém pevném
hradě v�Říčanech obléhán. Dne 4.
prosince 1420 Diviš s�hradní posádkou
kapituloval. Při kapitulaci, jejíž podmín-
ky si Diviš sjednal pouze s�pražany,
táboři při odchodu z�hradu přepadli
členy posádky, odebrali jim drahé oděvy
a skvosty a devět zajatých kněží s�dvěma
dalšími na rozkaz Jana Žižky z�Trocnova
okamžitě upálili v�nedaleké selské jizbě.
Do hradu pak husité dosadili vlastní
posádku a Diviše s�rodinnými přísluš-
níky a s 54 vojáky odvedli do Prahy
uvěznili je ve Staroměstské radnici.
Později byl Diviš propuštěn z�vězení a
odešel do jižních Čech, kde je uveden
k�r.1423.

Po husitské revoluci se Diviš pravdě-
podobně vrátil do Říčan. Říčanský hrad
v�letech 1452-1454 držel Zikmund
Bolechovec z� Pušperka a v�r.1465 Jiřík
z�Říčan a Pušperka. V�r.1470 zde sídlil
Jan Beneda z�Nečtin a Petr Popel z�Ves-
ce a po Petrovi pak Mikuláš Popel, o
němž je zpráva k�r.1483. Pravděpodob-
ně po r.1486 získali Říčany Mikuláš
starší a Mikuláš mladší Trčkové z�Lípy,
kteří je potom brzy postoupili Johance
z�Březovic. V�r.1491 převedla Johanka
říčanský hrad s�poplužním dvorem,
městečko Říčany a vesnice Nesvačily,

Otice, Předčice, Přestavlky, Radošovice a
Zděbrady zpět na svého manžela Miku-
láše, staršího Trčku z�Lípy.

Po Mikulášovi a jeho manželce Jo-
hance zdědili říčanské panství jejich
synové Zdeněk, Jan, Jindřich, Vilém a
Mikuláš. Při prvním dělení rodového
majetku získal Říčany kolem r.1526, v�té
době se v�jejich okolí dolovalo zlato,
Mikuláš a při druhém dělení v r.1533
pak jeho synovec Jan mladší, který se
však usídlil na Lichtenburce. Když Jan
v�r.1544 zapisoval Říčany svému bra-
tranci Vilémovi, byl zdejší hrad už
zpustlý. Od Viléma jej v� r.1551 koupil
Ladislav Ostrovec z�Kralovic. Po smrti
jeho manželky Doroty z�Leskovce se o
otcovský majetek rozdělilo šest jejich
synů. Říčany zdědil Jetřich, který
říčanské panství ještě více zadlužil.

Z�rozkazu zemského soudu prodal
pak Jetřich r.1572 městečko Říčany
s�pustým a rozbořeným hradem, s�pivo-
varem, poplužním dvorem, vesnicemi
Nesvačily a Předčicemi, dvorem Leho-
vicemi Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic,
který byl pánem panství Kostelec nad
Černými lesy, a ten je připojil k�černo-
kosteleckému panství.

Pokud si vzpomínáte, jedná se o
člena rodu Smiřických, kteří zakoupili r.
1548 tvrz Tehov s� příslušným panstvím
a poddanými vesnicemi včetně Všestar.
Nový majitel Jaroslav získal pro Říčany
dne 3. září 1575 majestát, jímž císař
Maxmilián udělil městečku městský
znak, povolil konání dvou jarmarků
ročně a týdenní trhy.

Od r.1623 patřily Říčany k�Uhříněvsi,
kde rod Smiřických vlastnil tvrz a
zámek (v současné době využívá jeho
opravené prostory Výzkumný ústav živo-
čišné výroby), který dne 27. listopadu
1639 vydrancovali Švédové a pak v�něm
založili požár, při němž se propadly
stropy v�několika pokojích a ty narušily
místy i obvodové zdivo zámku. Za
zajímavou zmínku stojí to, že v�r.1621 se
stal poručníkem smiřického majetku
Albrecht z�Vladštejna, který Uhříněves
spolu s�černokosteleckým panstvím a
dalšími statky prodal v�r.1622 Karlovi
knížeti z�Lichtenštejna, témuž rodu,
kterému v�r.1624 bylo prodáno i tehov-
ské panství.

Z
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očet obyvatel obce v roce 1961 činil
koncem roku 566. Většina našich občanů
dojíždí za prací do továren a úřadů v
Praze, Hostivaři, Uhříněvsi a Říčanech.

Zvětšil se počet zaměstnaných žen. Několik
občanů nalezlo zaměstnání v nově zřízeném
kojeneckém ústavu ve Strančicích zřízeném z
bývalé vily továrníka Šneblicha. …

… V lomu v Menčicích se přestalo trvale těžit,
neboť Správa státních silnic předala lom Okres-
nímu stavebnímu podniku v Říčanech a ten těží
kámen podle potřeby. …

… Soukromým zemědělcem zůstává stále p. Fr.
Lehovec, který předepsané dodávky celkem plnil.
Půdu však vlastnili ještě bývalí domkáři …
Zemědělská komise MNV zahájila proto akci, aby
tito majitelé odevzdali půdu státu. U všech, s
nimiž jednala, se setkala s pochopením a tak
během roku odevzdali… Půda p. Jos. Zname-
náčka ze Strančic, bývalého majitele hostince, ve
výměře 3ha 14a polí a 29a zahrady byla přikázána
s hospodářskými budovami do užívání JZD,
zatímco budovu hostince převzala Jednota. …

… Jednotné zemědělské družstvo v letošním roce
nedosáhlo předpokládaných výsledků … Na
úrodu mělo vliv nepříznivé počasí v době květu
obilovin i v době sklizně, ale i pozdní setí… JZD
provádělo ozdravění stáda skotu vyřazováním
tuberkulosních krav a nahrazovalo je jalovicemi.
Protože tuberkulosní krávy prodávalo vysoko-
březí, mělo družstvo nízkou dojivost a nesplnilo
dodávku mléka. …

… Během roku rozšířilo družstvo teletník o místa
pro 36 kusů, přistavělo drůbežárnu pro 500 kusů,
upravilo chlév u č.p. 6 v Menčicích pro 6
prasnic… V rámci okresu Praha - východ se naše
JZD umístilo mezi 30 JZD bramborářské oblasti
na 17. místě. Družstvo splnilo plánovanou
pracovní jednotku, takže družstevníci jsou
spokojenější. V době žní dostávali družstevníci
zdarma obědy, které byly přiváženy ze závodní
jídelny v Tehově. To se osvědčilo a družstvo
uvažuje o zřízení vlastní jídelny. ...

… K jednomu významnému kroku se však naši
družstevníci v letošním roce ještě neodvážili.
Okresní národní výbor navrhoval našemu druž-
stvu, aby se sloučilo se sousedními družstvy v
Tehově a Klokočné a vytvořilo tak větší celek. …

…Výroční schůze JZD … se konala 3. února 1962
za hojné účasti členů, brigádníků i hostů. Členové
družstva dostali vyplacenu dobírku za pracovní
jednotky, která byla již značná. Všichni přítomní

byli pohoštěni jídlem i pitím a protože nálada byla
radostná, pokračovala po ukončení zábava s
hudbou a tancem až do rána. …

… Během roku došlo i k několika úrazům. Na jaře
se srazili dva motocyklisté na křižovatce u rybníka a
jeden z nich spadnul i s motorkou do rybníka.
K vážnému zranění však nedošlo. …

… Konem roku provedl komunální podnik z Říčan
generální opravu veřejného osvětlení veVšestarech
i Menčicích a zřídil dvě nová světla na silnici do
Strančic. Náklad činil 5800 Kč Byla též rozšířena
telefonní síť. K dosavadním telefonům na MNV a
JZD přibyly telefony v požárním domě, v bytě
předsedy MNV Fr. Procházky a v bytě J. Vodičky
č.p. 33. …

… Koncem roku byla zavedena přes Všestary nová
autobusová linka Praha - Zvánovice a zpět… Mnozí
občané však dávali přednost cestování po železnici,
neboť jízdné vlakem bylo znatelně levnější. Auto-
busem stála cesta do Říčan 1,20 Kčs, kdežto vlakem
pouze 0,80 haléřů. Na železnici byly v tomto roce
poprvé zavedeny dvoupatrové vagony. …

… Prodejna byla dobře zásobena zbožím. Pouze v
srpnu, kdy došlo k berlínské krizi a zostření světové
situace, došlo i u nás k válečné panice, projevující
se především v tom, že si mnozí občané dělali
zásoby potravin … došlo k přechodnému
nedostatku hrubé mouky … byla však také
vykoupena sůl, olej a ocet, neboť tyto látky prý
chrání proti radioaktivnímu záření při atomové
válce. Smutná věc, že lidé v dnešní době věří
takovéto nesmyslné šuškandě. …

… Československý svaz mládeže se věnoval méně
kulturní práci, více se věnoval brigádám v JZD,
zejména při zakládání kompostů a při žňových pra-
cích. Upravil si též hřiště na odbíjenou. … Sokol
hrál 4. třídu a na konci roku byl na 1. místě po po-
lovině soutěže. Kabiny na hřišti, které začal budo-
vat v loňském roce, nedokončil ani v letošním. …

… Výbor žen zaměřil se především na pomoc
našemu JZD. Celkem ženy odpracovaly 4100 hodin
a velmi tím pomohly JZD. Pro děti uspořádaly
dětské odpoledne s hudbou, tancem, soutěžemi a
pohoštěním… Svaz československo sovětského
přátelství a Československý červený kříž nevy-
konávaly téměř žádnou činnost, neboť nemohly
získat nové předsedy a výbory. …

... V říjnu a listopadu byla omítnuta budova MNV,
která svou oprýskanou omítkou kazila vzhled
návse. Pro pokročilou dobu byly dokončeny pouze
dvě stěny … U školy byl natřen plot… Plot byl
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Spolky a sdružení v obci

Dne 27. ledna proběh-
la výroční valná hromada
Sboru dobrovolných ha-
sičů Všestary. Po přivítání
hostů O.Laciny z OSH
Praha Východ, M.Dlabače
jako delegáta okrsku,

zástupců SDH Říčany a SDH Štíhlice,
Obecního úřadu Všestary a sdružení
Volba pro Všestary velitel M. Šafránek
přednesl výroční zprávu o činnosti za
rok 2011. A v té toho opravdu nebylo
málo… Výjezd k�čerpání vody v�Menči-
cích, likvidace rampouchů na Mateřské

škole, odstranění zlomené větve v�Men-
čicích, opět čerpání vody v�Menčicích,
soutěž v�Mukařově, námětové cvičení,
školení řidičů, Memoriál P. Vlčka ve
Všestarech, Dětský den Všestary, Maso-
pust,Vánoční setkání a další a další.

Poté následovala volba nových členů
výboru, finanční zpráva a ocenění členů
Za práci pro sbor ale třeba i Nejakti-
vnější nováček. Ale ani členové sboru
nezaváhali a připravili si i ocenění pro
svého velitele.

Po předložení plánu práce na rok
2012 následovala diskuse, v�které M. Dla-
bač ocenil okrskovým oceněním velitele
M. Šafránka.

Členové Volby pro
Všestary se pravidelně ak-
tivně zapojují do chodu
obce a, většinou v úzké
spolupráci s hasiči, vyvíje-
jí aktivity k zlepšení kul-

turní i životní úrovně v obci. Úspěšně
tak mají za sebou podzimní údržbu
obce, Mikulášskou, Masopust a první
letošní Dny pro obec. Vědomi si pri-
márního cíle členů sdružení, kterým je
zájem o zvelebení obce a ochranu jejích

kulturních a přírodních památek,
rozhodl výbor Volby pro Všestary vysa-
dit pro obec v rámci podzimních údrž-
bářských prací 7 lip srdčitých (Tilia
cordata ’Rancho).

V zimním období probíhaly pravi-
delné přípravy na akce v roce 2012. Na
webových stranách byl zveřejněn sez-
nam všech plánovaných aktivit.

Letošními prioritami byly na společ-
ném zasedání určeny tyto cíle: vyvíjení
tlaku a aktivit směřujících k dokončení
územního plánu obce, dokončení vymá-
hání nezaplacených poplatků za popel-

Milan Šafránek

Hasiči rekapitulovali i oceňovali

Jiří Macháček

pokračování ze str. 9

tentokráte natírán gumoasfaltem, který je
levnější a výhodnější. Každý z rodičů si
vzal část plotu a tak byla celá akce brzy
ukončena. … Náves v obci zůstávala stále
v nepěkném stavu …

… V kulturním životě trval rozdíl mezi
městem a vesnicí a proto v celé republice
probíhal boj o zlepšení kulturních pod-
mínek na vesnici… Všechny tyto akce
měly zároveň pomáhat vytvářet nového
socialistického člověka. …

… Hledalo se nové umístění pro mateř-
skou školku. Nejlépe vyhovovala vila
Alexandr … byla původně majetkem pro-
fesora V. Viechovského, občana německé
národnosti, který po revoluci 1945 byl
odveden do zajetí … Vila byla zkon-
fiskována a sloužila jako stanice Stráže
národní bezpečnosti. Po zrušení stanice
byla ve vile zřízena obřadní síň. …

… Také veřejná knihovna se dočkala
důstojnějšího umístění v bývalé obřadní
síni. Do místnosti bylo zakoupeno lino-
leum, knihy byly umístěny v regálech a
místnost byla pěkně upravena … v
knihovně bylo celkem 607 svazků,
navštěvovalo ji 37 čtenářů, kteří si během
roku vypůjčili 1199 knih. …

… Do oblasti kultury zasáhlo rozšíření
televize, která přináší lidem nejhodnot-
nější díla přímo do domovů. Majitelů
televizorů přibylo tou měrou, že veřejný
televizor se stal zbytečným a byl odpro-
dán … Sledování programu televize se
rozšířilo tou měrou, že pěkný program
často narušil schůzi nebo jinou akci a
jsou takoví horliví televizní fanoušci, že
sledují večer co večer vysílání…

… M. Vlček a J. Čumpelík … vykopali z
meze pěkně zachovalý sekeromlat z mlad-
ší doby kamenné. Před nimi prý zde děti
nalezly ještě jeden, ale z neznalosti ho
zničily. Nález bude odevzdán do Muzea v
Říčanech…

… Květen začal ochlazením a dešti, kon-
cem května byly hojné bouřky, které v
okolí způsobily i škody.V Klokočné blesk
zapálil kůlnu a ve Struhařově při téže
bouři byla zapálena stodola a v Mirošovi-
cích byl bleskem zabit člověk. Toto po-
měrně chladné a deštivé počasí trvalo až
do poloviny srpna…

Ačkoliv ještě panovala zima, rybáři se
již pilně připravovali na novou sezónu.
V�sobotu 4. 2. 2012 uspořádali brigádu a
vyčistili břehy rybníka od roští a náletů.
Krutý mráz je neodradil, naopak, pevný
led na rybníce jim byl dobrým pomoc-
níkem při čištění jinak obtížně přístup-
ných zákoutí. A vytopená hospůdka
poskytla místo pro zahřátí.

Dále rybáři na zamrzlém rybníce
prosekali průduchy v�ledu. Jiným zdro-

jem kyslíku pro ryby je potok, který tudy
protéká.

Jako každý rok se i letos v�březnu
uskutečnila pravidelná členská schůze,
která schvaluje, případně obměňuje,
členskou základnu a představitele spol-
ku.

V�případě zájmu nebo jakýchkoliv
dotazů ohledně Spolku rybářů Všestary
se můžete obrátit na předsedu spolku,
pana Ing. arch. Pavla Bártu, bytem
Všestary č. 4, tel. č. +420�323�640�916.
Vaše případné dotazy a vzkazy předáme
i prostřednictvím e-mailové adresy
zivotvsestar@email.cz. Do předmětu,
prosím, uveďte „Spolek rybářů“.

Eva Hofmanová

Spolek rybářů Všestary

Volba pro Všestary si stanovila
priority na letošní rok



Chcete o sobě dát vědět? Chcete informovat občany obce 
o připravovaných akcích vašeho spolku či sdružení?
Informujte redakci Života Všestar.

Utkání 2012 - jaro, IV. třída C Praha – východ:

neděle 25.3.2012 od 15:00 hod veVšestarech s Meteorem Stříbrná Skalice B

neděle 1.4.2012 od 16:30 hod v Dobřejovicích

neděle 8.4.2012 od 16:30 hod veVšestarech se Sokolem Senohraby B

neděle 15.4.2012 od 17:00 hod veVšestarech s SK Kamenice B

neděle 22.4.2012 od 17:00 hod ve Strančicích

neděle 29.4.2012 od 17:00 hod veVšestarech s TJ Mnichovice B

neděle 6.5.2012 od 17:00 hod veVelkých Popovicích

neděle 13.5.2012 od 17:00 hod veVšestarech se Sokolem Čestlice

sobota 19.5.2012 od 14:00 hod v Mukařově

neděle 27.5.2012 od 17:00 hod veVšestarech se Sokolem Doubravčice

neděle 3.6.2012 od 17:00 hod v Lojovicích

neděle 10.6.2012 od 17:00 hod veVšestarech se Sokolem Ondřejov B

neděle 17.6.2012 od 17:00 hod v Hrusicích

Ozvěny z Vávrova

Spolky a sdružení v obci

Přehled spolků v obci:
Český svaz chovatelůVšestary
Místní iniciativní skupinaVávrov
Sbor dobrovolných hasičůVšestary
Sdružení občanůVšestar Nad Úvozem
SKVšestary (fotbal)
Spolek rybářůVšestary
Osadní výbor Menčice
Volba proVšestary, o.s.

nice, upravení návsi a dětského hřiště,
vznik obecní vyhlášky na údržbu obce/
pozemků.

Aktuálně zdárně pokračují práce na
projektu komplexně řešícím úpravu
návsi. Stavební část je téměř hotova, do
léta by mohla být hotová i část na
zkulturnění požární nádrže. Pouze
poodhalíme, že by členové rádi provedli
např. rekultivaci nádrže či výsadbu
rostlin. Vše opět podmíněno vypsáním
dotace, o kterou budou usilovat.

Díky usílí, které zejména Milan
Šafránek vyvíjel na zprovoznění a zno-
vuzapojení zvoničky (a díky práci mnoha
dobrovolníků), se tato poprvé rozezněla.
Zkouška dopadla výborně, zbývá tedy na
zastupitelstvu dořešit, při jakých příle-
žitostech bude a jak vyzvánět.

Svaz chovatelů vlasní budouvu č.p.
180 a využívá tuto budovu cca 2 týdny v
roce. Záměrem sdružení je pokusit se
budovu poupravit, uvnitř zrekonstru-
ovat a nabídnout ji jako společnou
klubovnu i ostatním - maminkám s dět-
mi, pro dětský kroužek, pro sdružení v
obci, večerní cvičení, stolní tenis atd.
Nájemné by mělo být, dle frekvence
užívání, v řádech stokorun měsíčně.

Vzhledem ke stále ne zcela funk-
čnímu webu obce se permanentně
členové sdružení snaží co nejrozsáhleji
informovat o dění v obci na svých
stranách www.volbaprovsestary.cz.

Eva Hofmanová
Informance laskavě poskytl panViliam
Kříž,Vávrov

Část Všestar zvaná Vávrov leží bokem
a také si proto občas trochu připadá
stranou obecního dění. Málokdo z�nás,
kteří bydlíme v „centru“, tam zavítá.
Pojďme se podívat, co se tam pod
vedením místní skupiny děje.

V�listopadu zde uspořádali lampio-
nový průvod za sv. Martinem z Vávrova
do Strančic, ke kapličce sv. Anny. Děti
cestou hledaly světelné lampičky (svíčky
ve skle na pařezech). Na konci průvodu
dospělé a děti čekalo příjemné občer-
stvení a sv. Martin. Poděkování za uspo-
řádání této akce patří rodině Andrey a
Pavla Polcarových. Tito také již druhým
rokem uspořádali silvestrovský ohňo-
stroj pro děti, vše na vlastní náklady.

Pan Kříž s�manželkou plánují v�jar-
ním období zorganizovat svépomocné
pročištění lesního koryta nad domy,
ulice Na Vávrově II, a nejnutnější opravu

cesty, která je ve špatném stavu. Na
schůzi zastupitelstva bylo řečeno, že
vzhledem k budoucí výstavbě kanalizace
se cesta momentálně opravovat nebude.

Sdružení také žádalo o zřízení pře-
chodu u zastávky Vávrov pro větší bez-
pečí nejen dětí, které tudy chodí. Také
požadovali kontejnery na tříděný odpad.
Požadavky nebyly dosud vedením obce
bohužel zrealizovány. Co zde naopak
funguje dobře, stejně jako letos v�celé
obci, je odklízení sněhu.

Zdá se, že ani na Vávrově není
situace výrazně odlišná od zbytku obce.
Je mnoho věcí, které můžeme vylepšit
sami. O těch, na které nestačíme, je
potřeba jednat, i opakovaně.

Věříme, že obyvatelé Vávrova nepře-
hlédnou akce, které se zejména pro děti
konají v „centru“ obce, a zúčastní se
například dětského dne, který se obvy-
kle koná v období okolo dne dětí na
fotbalovém hřišti a dalších. Možná by
někteří obyvatelé z „centra“ rádi na
oplátku navštívili při nějaké vhodné
příležitostiVávrov.

Termíny fotbalových zápasů SK Všestary



Téma: Masopust

asopust je lidový, nikoliv křes-
ťanský svátek, ale zapadá do
rámce liturgického roku. Stej-
ně jako velikonoce je svátkem

pohyblivým. Začíná 6. ledna svátkem Tří
králů a vrcholí o masopustním úterý, 40
dní před velikonocemi. Posledním dnem
tohoto období je Škaredá neboli Pope-
leční středa, začátek půstu. Masopustní
dny tedy trvají až do doby, kdy se nadvláda
zimy chýlí ke konci a jaro je za dveřmi.

Počátky masopustu a masopustních
obchůzek je třeba hledat v před-
křesťanském kultu zimního slunovratu,
Původně šlo o pohanské svátky. O maso-
pustních slavnostech z�Čech a Moravy
existují písemné zprávy již ze 13. století.

Karneval u Římanů - původně Carni-
val, také neznamenal půst od masa. Pro
ten měli Římané výraz carniprivium. Jde
spíše o označení dne, kdy se všichni dosyta
najedí, aby byli silní na následující postní
období. Carnival ve významu nabytí síly
(valere) z masa (carnis) označoval svátek
spojený s hodováním a maškarami.

Masopust neboli fašank je rozverný a
nevázaný, provoněný koblihami, slaninou
a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celo-
denním obchůzce v mrazivém vzduchu. Je
to čas zabíjaček a lidového veselí.

Součástí oslav je tradiční obřadní
průvod masek, který obchází s�muzikou
vesnicí. Mnohde se vybírá do košíku
kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží
milosti. Ty bývají později konzumovány
v�hospodě během večerní zábavy.

Masky a jejich průvody se neřídily
žádnými závaznými pravidly. Záleželo jen
na fantazii zúčastněných, kolik zábavy a
taškařic vymyslí. Mezi tradiční masky patří
klibna neboli kobyla, medvěd s�medvě-
dářem, žid, strakatec, bába s�nůší, slamě-
nec. Na Hlinecku, kde masopustní po-
chůzky byly zapsány do Reprezenta-
tivního seznamu nemateriálního kultur-
ního dědictví lidstva organizace UNESCO,

se tradiční masopustní masky dělí do
dvou skupin, na Černou, neboli Šerednou
a Červenou - Pěknou maškaru. K�Červené
maškaře patří masky strakatého (rovněž
zvaného laufr), ženušky a čtveřice taneč-
níků - turků. Černou maškaru tvoří
postavy rasa s�kobylou, kramářů – židů.
kominíků a�slaměných. Každá maska má
svou podobu a funkci.

Přípravou na Masopust býval čtvrtek
před masopustní nedělí zvaný tučný nebo
tučňák.Tento den měl člověk hodně jíst a
pít, aby byl celý rok při síle. Masopust byl
obdobím bohatým na kalorické potraviny,
aby se před půstem lidé dobře najedli.
Tradičně se připravovaly zabíjačkové spe-
ciality, koblihy, šišky, boží milosti.

O masopustní neděli se konal vydatný
oběd a následovaly muziky. V�hospodě
nebo na návsi se často tančilo až do rána.
V�pondělí mnohde býval „mužovský bál“,
tento den tancovali pouze ženatí a vdané.
V�úterý (ostatky) masopust vrcholil vese-

lým průvodem maškar, které podle pře-
dem určeného pořadí obcházely domác-
nosti. Maskovaní účastníci průvodu hráli a
zpívali, tančili, mládenci skákali při tanci
vysoko, aby narostl vysoký len a obilí.
Černé maškary si je dobíraly a škádlily je.
Průvod končil symbolickým obřadem
čtení testamentu s proviněními kobyly a
jejím poražením. Následně byla klibna
zase vzkříšena, obvykle lokem něčeho
ostřejšího. Obřad představoval konec
obávané zimy a nový začátek blížícího se
jara. Po „obživnutí“ kobyly se všichni
přesunuli do krčmy, kde pokračovala
taneční zábava. Bujaré veselí končilo
přesně o půlnoci pohřbením basy na
znamení, že po dobu 40 denního půstu
do velikonoc si muzikanti nezahrají.
Ponocný zatroubil a rychtář nebo někdo
z�radních všechny vyzval k ukončení veselí
a klidnému�odchodu domů.

Dnes se masopustní průvody pořádají
zpravidla poslední víkend před popeleční
středou. Provází je veselí a hodování.
Průvod fašankových masek přinášel všem
navštíveným veselí, radost a povzbuzení
v�dlouhém zimním čase. Přinášel připo-
mínku blížícího se nového jara s�přísli-
bem štědrosti a hojnosti. Pomáhal lidem
přečkat těžké období.To je důvod, proč jej
slavíme i dnes.

Masopust, fašank, karneval, ostatky…
V obci Všestary se i letos konalo masopustní veselí, tentokrát však
ještě poměrně brzy v zimním období.A protože jsou tyto svátky lehce
zahalené v mlhavé nevědomosti, přinášíme ucelený pohled na jejich
původ, na složitost ve vypočítávání správného data i nedílnou součást
- masopustní masky a hody.

M
Eva Hofmanová
zdroj: internet

O dlouhém masopustu se vdají všechna děvčata. Pokud bude krátký,
vdají se jen ta hezká, ošklivá zůstanou na ocet. (lidová pověra)

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.

Masopust na slunci - pomlázka v senci.

Konec masopustu jasný - len krásný.

Krátký masopust - dlouhá zima.

Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.

Bude-li v masopustní úterý příjemné povětř, bude dosti hrachu.

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.

Suchý půst - úrodný rok.



Stavební komise
Předseda: Ing. PavelVydra,

tel.: 603 196 797
Členové: Ing. arch. Miroslav Hofman

Ing. Milan Suchánek
Ladislav Škvor

Komise zasedá�pro veřejnost na obecním
úřadě v následujících dnech (jedná se
vždy o první a třetí pondělí v měsíci, čas
17.30 - 18.30):
2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4.,
7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 6.8., 20.8.,
3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 5.11., 19.11., 3.12.,
17.12.�

Aktuální zpráva:

Finanční výbor
Předseda: Mgr. Jaromír Jech

tel.: 731 647 090
Členové: Ing. Jiří Hoidekr

Ing. Mária Bahníková
Jan Růžek

Výbor zasedá pro veřejnost na obecním
úřadě v následujících dnech (jedná se
vždy o třetí úterý v měsíci, čas 17.30 –
18.00):
17.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 17.7.,
21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 11.12.

Aktuální zpráva:

Komise, výbory

Kontrolní výbor
Předseda: Dana Hnyková

tel.: 604 251 748
Členové: Miloš Lenger

Zdeňka Škvorová

Výbor zasedá pro veřejnost na obecním
úřadě v následujících dnech (jedná se
vždy o druhé úterý v měsíci, čas 17.30 –
18.00):�
10.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5. (nekoná se!),
12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

Zprávy z výborů a komisí, kdy a s čím se na ně obracet

V�roce 2011 provedl finanční výbor
dvě kontroly.

1. kontrola: zaúčtování dokladů na
provoz, dokladů na stravování a dohod
o provedení práce v�Mateřské škole
Všestary, kontr. období 1.1.-14.12.2011.
„Kontrola účetních dokladů v�Mateřské
škole prokázala správnost zaúčtování a
zakládání účetních dokladů. Účetní
doklady plní všechny náležitosti dle
zákona o účetnictví. Nebyla doporučena
žádná opravná opatření.“

2. kontrola: účetní doklady, faktury,
pokladní doklady a kontrola pokladní
hotovosti na Obecním úřadě Všestary,
kontrolované období 1.1.-15.12.2011.
„Kontrola účetních dokladů, (faktur,
příjmových a výdajových pokladních
dokladů a pokladní hotovosti) prokáza-
la správnost zaúčtování a zakládání
účetních dokladů. Účetní doklady plní
všechny náležitosti dle zákona o
účetnictví. Nebyla doporučena žádná
opravná opatření.“

Dále se výbor podílel na posuzování
podkladů pro jednání zastupitelstva
obce /rozpočet, rozpočtová opatření/.
Asi nejodpovědnějším úkolem bylo
posouzení návrhu smlouvy mezi obcí a
firmou Kámen Zbraslav, provozující
lom. Vzhledem k�zápornému stanovis-
ku obce Klokočná k�rozšiřování těžby
se tato smlouva stala bezpředmětnou.

Co se v�roce 2011 nepodařilo /a ne-
daří se dosud/? Přijít na způsob, jak
obohatit obecní pokladnu na příjmové
stránce. Možnosti obce, potažmo finan-
čního výboru jsou omezené, ne-li

žádné. Čekáme na vaše podněty!
Nepodařilo se také obsadit volné místo
člena fin. výboru. Zájemci nechť se
přihlásí na obecním úřadě, příp. na
stránkách sdruženíVolba proVšestary.

Komise vyřizovala celkem 143 doš-
lých dopisů a dokumentů a zpracovala
celkem 33 písemných stanovisek
k�žádostem, které se týkají činnosti na
vašich nemovitostech. Je třeba připome-
nout, že veškerá stavební činnost se nyní
řídí zákonem č.183/2006 Sb. v�platném
znění a obec vydává k�vašim záměrům svá
stanoviska, která spadají dle tohoto
zákona pod ohlašovací povinnost na
stavebním úřadě MěÚ Mnichovice.

Členové komise se též podílejí na pří-
pravě obecních projektů např. rozšíření
mateřské školy, kanalizace, dopravně-
bezpečnostních opatřeních.

V�předchozím čísle časopisu „Život
Všestar“ jsme konstatovali, že se na
katastrálním území obce Všestary vč.
Menčic rozmáhají černé stavby všeho
druhu a žádali všechny majitele nemovi-
tostí, kteří provádějí jakoukoliv činnost
spadající do působnosti stavebního
zákona, aby si tuto činnost zlegalizovali.
Tento požadavek jsme byli schopni tole-
rovat do konce roku 2011. Nyní budou
probíhat namátkové kontroly a na jejich
základě bude stavební komise ve
spolupráci s�Obecním úřadem na
zjištěné neoprávněné stavby zasílat pod-
něty stavebnímu úřadu MěÚ Mnichovice
pro zahájení správního řízení.

Komise pro vzhled a údržbu obce
Předseda: Milan Šafránek

tel.: 775 963 105
Členové: Vladimír Nesvorný

Komise zasedá pro veřejnost�na obecním
úřadě v následujících dnech (jedná se
vždy o druhý čtvrtek v měsíci, čas 17.30 –
18.30)
12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8.,
13.9., 11.10., 8.11., 13.12.�

Aktuální zpráva:

Komise pro občanské záležitosti
zatím nebyla navržena ani jmenována.

Komise pro vzhled a údržbu obce
řešila v�roce 2011 nemálo úkolů
souvisejících s�údržbou a vzhledem ob-
ce. Jedním z�největších bylo přesunutí
kontejnerů, dále úprava svahu od
příjezdu od Světic (toto bude nutno
v�letošním roce dokončit), také údržba a
čištění obce od jednotlivých hromad a
hromádek nepořádku po celé obci.

V�letošním roce by jsme se rádi za-
měřili na nesekané pozemky a vypouš-
tění fekálií. Ale také i na přísný postih
pro zakladatele černých skládek v�obci
a okolí. Jako další bude řešení dlouho-
době odstavených vozidel a vraků.



Obecní vzkazovník

a obecním úřadu ve�Všestarech
jsou od�10.1.2012 k�dispozici
známky na�označení popelnic.
Známku je možné vyzvednout

v�úředních hodinách, tj.�každou středu
od�17. hodin do�19. hodin a�poslední pá-
tek v�měsíci od�17. hodin do�18.30 hodin.

I v�letošním roce zůstává v�platnosti,
že�si domácnost může zvolit, jak často
chce popelnici vyprázdnit, zda jedenkrát
týdně, jedenkrát za�14�dnů případně
kombinace podle období roku.

Majitel nemovitosti platí poplatek
za�komunální odpad. Jeho výše je odlišná
podle objemu popelnice a�zvolené
frekvence jejího vyprazdňování. Pokud
vám frekvence svozu vámi zvolená nebo
objem popelnice v�r. 2011�nevyhovovaly,
můžete toto pro�letošní rok změnit.
Při�odběru známky změnu ohlásíte
a�vyplníte prohlášení plátce.

Poplatek platí i�majitelé rekreačních
nemovitostí. U�nich se�rozlišuje, zda je
nemovitost vybavena popelnicí či ne.
• 110 l jednou týdně� 2.320,- Kč
• 110 l kombinovaný svoz� 2.020,- Kč
• 110 l jednou za�14�dní 1.530,- Kč

• 240 l jednou týdně� 3.520,- Kč
• 240 l kombinovaný svoz�� 3.060,- Kč
• 240 l jednou za�14�dní ��� 2.420,- Kč
• Spol. kontejner 1100 l pro�

trvale obydlený objekt
bez�popelnice 2.020,- Kč

• Rekreační objekt
s�popelnicí 110 l 1.200,- Kč

• Rekreační objekt bez�popel-
nice - odkládání do�společ-
ných kontejnerů 1100 l��� 600,- Kč

Poplatek je splatný do 31.3. běžného
roku.V�případě, že činí více než 1000,- Kč,
může jej plátce zaplatit nadvakrát do 31.3.
a do 31.7. běžného roku.

Čtrnáctidenní svoz bude prováděn
vždy v�sudý týden. Podmínkou vyprázd-
nění popelnice je vždy vylepená příslušná
známka na�ní.
Poplatky ze psů činí:
• Z 1. psa� 100,- Kč
• Ze 2. a každého dalšího psa 150,- Kč
• Důchodci z�1. psa 50,- Kč
• Důchodci ze 2. a každého

dalšího psa���������� 75,- Kč.
Poplatek je splatný do 31.3. běžného roku.

Nezapomínejte na povinné poplatky

N
Ing.Antonín Trojánek

ěděli jste, že dle platných zákonů
je jediným možným způsobem
likvidace odpadních vod u nás v
obci vyvážení žumpy? A že žum-

pa je definována jako bezodtoká odpadní
jímka?

Co to znamená prakticky? Odpadní
jímky nesmí být propustné, k vypouštění
odpadních vod z domácnosti se nesmí
používat trativody! Absolutně nepří-
pustné je vypouštění odpadních vod na
jakýkoli pozemek, vlastní zahradu, pole,
louky nevyjímaje.

Jedinou přípustnou výjimkou je sta-
vebním úřadem povolená a zkolaudovaná
domovní čistička odpadních vod. Podmín-
kou jejího schválení je ale možnost vypou-

štění vody do vodoteče nebo dostatečně
velký schválený pozemek se schváleným
vsakováním.Tyto čističky ale veVšestarech
povolovány nejsou. Ještě jednou zopakuj-
me, že vše musí být dopředu řádně pro-
jednáno a schváleno!

Do žumpy/septiku nelze tudíž, jak se
mnozí mylně domnívají, sypat na trhu
dostupné přípravky, na kterých je napsá-
no, že jimi ošetřené odpadní vody lze vy-
pouštět na zahrádku nebo jimi zalévat. I
když takto ošetřená voda může být
nezávadná, v žádné případě to však není
legální. Proč o tom hovoříme? Protože ve
Všestarech se ví o jedincích, kteří toto činí
a toto je upozornění, aby se tyto domác-
nosti nedivili, až na dveře zaklepe kontrola
z příslušného úřadu (odboru životního
prostředí MÚ Říčany) přímo s udělením
vysoké pokuty.

V

Zelené okénko: varování
Mgr. Jaromír Jech

roce 2010 bylo na Obecním
úřadu ve Všestarech zřízeno
kontaktní místo Czech POINT.
Co je Czech POINT? Citujeme:

„Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, jehož cílem je zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa.“ Vybavení kontaktního
místa počítačem, tiskárnou, která součas-
ně funguje jako kopírka, fax a skener, bylo
pořízeno z�převážné části z�dotace, kterou
obec na tento účel získala z�prostředků
Evropské unie. Obecní úřad poskytne
žadateli za úplatu s�využitím dálkového
přístupu:
• výpis z�katastru nemovitostí
• výpis z�rejstříku trestů
• výpis z�bodového hodnocení řidičů
• výpis z�insolventního rejstříku
• výpis z�obchodního rejstříku
• výpis z�živnostenského rejstříku
• výpis ze seznamu kvalifik. dodavatelů
• konverzi (převod) dokumentů doruče-

ných do datových schránek.

Dále úřad spravuje jako ohlašovna
místa trvalého pobytu i část agendy
evidence obyvatel v�centrálním registru
obyvatel.

Všechny výstupy - listiny vystavené
úřadem, mají stejnou váhu jako ty, které
poskytují úřady, které příslušné registry
spravují, tedy jako např. katastrální úřad,
soud, živnostenský úřad.

Výpisy vyhotovujeme v�úředních hodi-
nách úřadu, tedy každou středu od 17.
hodin do 19. hodin a poslední pátek
v�měsíci od 17. hodin do 18.30 hodin.
Doporučujeme, aby zájemci nenechávali
návštěvu na poslední chvíli. Občas se totiž
stává, že některé agendy, zejména katastr
nemovitostí a živnostenský rejstřík, jsou
mimo provoz, protože je příslušný správce
systému odstaví z�důvodu údržby.

Jak funguje Czech
Point ve Všestarech
Ing.Antonín Trojánek
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roce 2011 se povedlo získat
dotaci Středočeského kraje pro
Sbor dobrovolných hasičů ve
výši přes 200�000 Kč.Tato dotace

byla použita na vybavení jednotky /viz
foto/, a to konkrétně se nakoupily tři zása-
hové obleky, tři helmy, osm zásahových
rukavic, troje zásahové boty, kalové
čerpadlo, ruční a vozidlové radiostanice,
hadice lana a dalších pár drobností. Obec
se na tomto vybavení podílela částkou
10�000 Kč.

V�letošním roce žádáme o dataci zno-
vu, a to o částku 200�000 Kč. Plánujeme
zakoupit další vybavení pro zasahující ha-
siče spolu s�vybavením pro požární sport.

kontrolujte si domovní zvonek -
porušení neschopenky přijde dra-
ho: ztráta nemocenské i pokuta 20
tisíc korun.

Zkontrolujte si, zda máte funkční
domovní zvonek a správnou jmenovku.
Pokud totiž budete marodit, tak nový
zákon o nemocenském pojištění pacien-
tům ukládá, aby zajistili, že je kontrolor
vždy najde. Novela zákona dává také
kontrolorům větší pravomoci.

Váš zvonek musí vždy fungovat a navíc
nesmí chybět správná jmenovka. Pokud se
kontroloři na nemocného nedozvoní, mů-
že zaměstnanec dostat nižší nemocenské

dávky nebo o ně rovnou přijde. Pracovní-
ka může potrestat i jeho zaměstnavatel.

Lidé sice marodí méně a kratší dobu,
ale častěji porušují léčebný režim. U každé
čtvrté kontroly bylo v�loňském roce
podezření na porušení režimu pracovní
neschopnosti a tři a půl tisíce lidí dokonce
přišly o nemocenské dávky.

Jedním z�možných postihů porušení
dočasné pracovní neschopnosti je kromě
zkrácení nebo odebrání nemocenské až
na dobu sta kalendářních dnů i postih
formou pokuty až do výše 20 tisíc korun.

Pokud jste v�pracovní neschopnosti,
jste povinni: dodržet stanovený režim do-
časně práce neschopného pojištěnce;
umožnit kontrolu dodržování režimu;

sdělit svému lékaři adresu místa pobytu,
kde budete během pracovní neschopnosti;
označit byt a zvonek jmenovkou; při
kontrole prokázat svou totožnost a předlo-
žit průkaz práce neschopného pojištěnce.

Zaměstnanci správ sociálního zabezpe-
čení, kteří provádějí kontrolu, se také musí
prokázat.

Od čtvrtého až do 21. dne vyplácí ne-
mocným zaměstnancům náhradu mzdy
zaměstnavatel. Proto také v�tomto období
je kontrola dodržování režimu pracovní
neschopnosti na něm. Pokud zjistí, že se
někdo neléčí, tak jak má, může mu ná-
hradu mzdy snížit nebo dokon-
ce odebrat.

ůvodně jsem měla psát článek o
kontrolním výboru, ale nakonec
z�toho bude celkové zamyšlení.
Poslední dobou čtu často narážky

na stránkách Volby pro Všestary a často
jsem chtěla i odpovědět. Jenže u většiny
článků se jen pousměji a vlastně není ani
na co reagovat. Jestliže někdo anonymně
kritizuje naše členy, že nemá na svůj dotaz
pár dní odpověď, a zároveň říká, že jsme
všichni stejní, že jsme prostě jen
zastupitelé a oni litují, že nás volili – přijde
mi to líto.

Kdo chce psa bít si hůl vždycky najde
a je úplně jedno, jestli je ten pes obecní
nebo je to pes sdružení.

V�dotazech se stále opakují stejné
problémy – nesvítí Sluneční ulice, odpad-
ky po celé návsi, nefunkční stránky obce,
nejsou zápisy ze zastupitelstva. Již několi-
krát bylo na tyto dotazy odpovězeno, ale
stále a stále se opakují.

Pominu, že jsou to dotazy, které mají
být směrované na obec. Paradoxně jsme
však za celých 14 měsíců v�kontrolním
výboru nedostali ani jediný podnět, který
by bylo potřeba řešit, ani jedinou
stížnost!!! A jsme u jádra problému.

Hezky v�klidu, z�domova a hlavně ano-
nymně se mi nelíbí nic. A když je nějaká
akce, raději se neúčastním, zasedání mne
nezajímají, úklid v�obci už teprve ne! Ale
hlavně, že si postěžuji, ideálně hned ať
mám klid. Proč nikdo otevřeně nepřijde
na kontrolní výbor či písemně nepodá
podnět, se kterým se musí někdo zabývat.
Tady je cesta, jak ledacos změnit!

Jako občanovi této obce se mi také
nelíbí, jak naše obec vypadá, proto jsem
kandidovala a snažím se alespoň „něco“
dělat, pomáhat. Začínám se ale opravdu
bát, že to, jak naše obec vypadá, je jen
skutečným odrazem jejích občanů.

Komentář & diskuze

O chuti skutečně se zapojit...
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Chcete, aby i váš názor 
byl slyšet? Pište na 
zivotvsestar@email.cz

Názory na této straně
nemusí vyjadřovat
stanovisko redakce.

Milan Šafránek
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Dotace hasičům

Dana Hnyková

Alena Šafránková
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Kontroloři nemocenské dostali vyšší pravomoci, zkontrolujte si zvonky!



e: zivotvsestar@email.cz
t: +420 602 272 403

Horké téma na závěr:
Plnění Programového prohlášení nebrání jen finance

oložili jsme zastupitelům otázky a z
několika došlých odpovědí sestavili reka-
pitulaci průběžného plnění Programové-
ho prohlášení.

1. Zkvalitnění fungování obecního úřadu a zvýšení
informovanosti občanů (www. stránky obce, obecní
časopis „ŽivotVšestar“).

V tomto bodě se názory zastupitelů výrazně
rozcházejí.Zatímco někteří jsou celkem spokojeni se
stávajícím stavem a považují jej za standardní, jiní
naopak vyjadřují silnou znepokojenost nad tím, že
se stále nepodařilo zprovoznit webové stránky obce.
"Chybí na to zaměstnanec Obecního úřadu,"
komentuje situaci Jaromír Jech. Na stránky jsou
Pavlem Vydrou vkládány zápisy ze zastupitelstva
(většinou je také sepisuje), ale kromě vyjímek jsou
obsahově stále neaktivní. Přestože se zastupitelé
shodují, že by se zde mělo objevovat více informací o
dění v obci, nikdo ze zastupitelů se k plnění stránek
nepřihlásil a ani starosta nikoho tímto úkolem nepo-
věřil. "Toto však velmi dobře zastupují stránky ob-
čanského sdružení," upřesnil PavelVydra.

Na druhou stranu se podařilo dobrovolnickou
prací pravidelnější vydávání obecního časopisu,
obsahově plnějšího a přehlednějšího, i když ani zde
zastupitelé příspěvky zrovna nehýří. Mezi nejakti-
vnější, kteří mají občanům co sdělit, patří Milan
Šafránek a Jaromír Jech.

2.Vydání územního plánu obce a zachování rázu
vesnického bydlení, pořízení regulačních plánů
pro oblasti Strančický plac a Na Pankráci s cílem
vymezení ploch pro domy a zahrady, komunikace,
veřejnou zeleň a základní služby.

Zastupitelé se i nadále snaží zachovat vesnický
ráz obce, ale vůle k aktivitě na dokončení územního
plánu je evidentně rozdílná.Části zastupitelstva jako-
by vyhovuje stávající pomalý běh či dokonce občas-
né stání. Razantní nespokojenost s tímto bodem
projevil Jaromír Jech. Jako jediný dodal konkrétní
kroky, které hodlá v tomto roce realizovat. "Uháním
starostu k předání podkladů pořizovateli - panu
Juklovi," uvádí, "je nutné zjistit, zda vůbec bude ÚP
pro obec pořizovat a pokud ne, zadat jej jinému
subjektu." PavelVydra upřesnil, že by se rád pokusil
zvětšit plochy parcel pro výstavbu domů z 1000m2
na 1200m2 a prosazoval do lokalit více zeleně.

3. Podílení se na dokončení přípravy, získávání
financí a vlastní realizaci kanalizace.

Je vydáno stavební povolení na stavbu kanali-
zace.Nicméně je zřejmé,že pokud nebude vypsána a

získána dotace na její výstavbu, nebude možné
záměr realizovat. V této chvíli tedy tak trochu
přešlapují na mrtvém místě.PavelVydra,který stál u
zrodu projektové dokumentace s kombinovaným
odvodem splašek z obce do čistírny odpadních vod
v Mnichovicích, zajistil pro obec automatické zasí-
lání e-mailových zpráv o dotačních titulech. "Zásad-
ním problémem je získání financí," uvedla Mária
Bahníková. Zastupitelé tedy vyčkávají, zda stát nebo
kraj dotace vypíše. "Realizace by se také zkompli-
kovala, pokud by Mnichovice nenavýšili kapacitu a
nezmodernizovaly čističku," doplňuje Jaromír Jech,
"zatím ani Mnichovice finance nemají."

4. Uložení všech inženýrských sítí, obnova
místních i krajských komunikací.

Mezi zastupiteli panuje v tomto bodě shoda.
Bohužel právě v tom, že zastupitelé s plněním bodu
spokojeni nejsou. "Je to závislé na realizaci kanali-
zační sítě,která bude kladena do největších hloubek
oproti ostatním inženýrským sítím. Komunikace je
nesmyslné rekonstruovat bez jejího uložení i uložení
inženýrských sítí," popisuje aktuální situaci Pavel
Vydra.Co se týká krajských komunikací, tam nemá-
me žádné velké páky na Kraj. "Apelovali jsme na
starostu, aby vyvolal jednání s Krajem resp. SÚS v
problematickém místě ul. Strančická. Toto jednání
dle dostupných info zatím iniciováno nebylo," uvádí
Jaromír Jech.

Průběžně jsou proto navrhovány a realizovány
alespoň provizorní opravy nejhůře postižených úse-
ků, ale i zde obec pociťuje nedostatek financí.Mária
Bahníková se přičinila o provedení výběrového říze-
ní a úprav na části komunikace, stejně tak i opravu
formou brigády s občany, Jaromír Jech navrhnul a
realizoval na podzim bod na obnovu a údržbu ko-
munikací. "Dotklo se to malé části obce," posteskl si
Jech, "ale pokud bude možnost jednat např. se sub-
jekty,které by chtěly v obci stavět či zasíťovat pozem-
ky, pokusím se vyjednat příspěvek na infra-
strukturu," přislíbil. "Je třeba apelovat také na SÚS,
aby se o komunikace odpovědně starala," uzavírá
bod svým přáním bez bližší konkretizaceVydra.

5. Zlepšení čistoty a pořádku v obci, nová vyhláška
o odpadech, zákaz spalování odpadů, nadměrný
hluk a jeho eliminace o svátcích a nedělích,úprava
návsi a údržba a vysazování nové zeleně.

"Některé z věcí se podařilo udělat, ale mnohé je
ještě v plánu před námi," popisuje aktuální stav
Mária Bahníková, která společně s Jaromírem Je-
chem připravují projekt na úpravu zeleně na návsi a
revitalizaci návsi, který je jejich letošní prioritou.
Změna kontejnerového stání je první viditelnou
vlaštovkou.Můžeme se těšit i na předložení vyhlášky
týkající se udržování pozemků. Jaromír Jech vypra-

coval a podal žádost o dotaci na revitalizaci návsi.Tu
jsme bohužel zatím nedostali. Někteří ze zastupitelů
se účastní úklidových brigád, většinu z nich však
Dny pro obec nechávají zcela chladnými.

Ovšem velký díl viny na současném stavu nesou
na svých bedrech všichni občané obce. "Cítím zá-
sadní slabinu v hrdosti našich obyvatel na přísluš-
nost k obci a z toho plynoucí nepořádek nejen v
okolí některých pozemků,ale i na nich za plotem vč.
úpravy zeleně.Naši občané jsou absolutně neteční k
činům vlastních i cizích lidí, kteří dělají v obci ne-
pořádek (např.ve Švýcarsku,Německu,Rakousku se
každý bojí cokoliv odhodit, protože mu hrozí
okamžitá nesmlouvavá pokuta).Majitelé psů si myslí,
že jejich miláčci se mohou vykálet všude, kde je to
napadne a oni se nesnaží o uklizení. Je to opravdu
vážný nešvar,který by se měl řešit!" shrnuje celou si-
tuaci Pavel Vydra a dodává, že i v dalším roce bude
poukazovat na tyto nešvary a účastnit se brigád.

6. Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích,
chodníky,přechody,zpomalovací zařízení.

V tomto se učinilo poměrně hodně kroků a je
to zřejmě jeden z nejlépe plněných bodů. I když
panuje nespokojenost se současným stavem, s
plněním bodu můžeme být spokojeni. Byla vypra-
cována dopravně bezpečnostní studie, která řeší
přechody a semafory v obci na zpomalení provozu.
Jaromír Jech a Milan Šafránek mezitím zajistili
vykopání a zabetonování patek pro značky 40 km/
hod a byla vypracována žádost o dotaci, protože i v
tomto bodě je vše závislé na financích. "Doporučil
bych osazení značky zákaz vjezdu nákladních vozi-
del na trase Všestary - Strančice a bylo by vhodné
osadit zrcadla u vjezdu Central Group z ulice
Říčanská," poodhaluje návrhy na zlepšení Pavel
Vydra. Jaromír Jech chystá v tomto roce dodání
podkladů pro projekt chodníku a bez ohledu na
získání dotace dotažení alespoň obnovy přechodu,
patníčky u chodníku v ul. Strančická a svépomocné
natření obrubníku.

7.Zvýšení kapacity mateřské školy.
MŠ je doménou pouze vybraných zastupitelů.

Na jednu stranu panuje obava z nedostatku financí,
Pavel Vydra cítí i jako výraznou slabinu absenci
sponzora, na druhou stranu jsou zastupitelé sje-
dnoceni v tom, že pokud bude příležitost a zdroj
financí, realizaci rozhodně podpoří. J. Jech specifi-
koval kroky, které k naplnění bodu podnikl: zaji-
šťoval a poptával firmy, které MŠ stavějí, organizoval
setkání rodičů, vedl jednání s dodavateli a navrhoval
body k této problematice. "Určitě bych chtěl zrychlit
postup příprav projektu a dokumentace," uvádí
dále.JechTu má nyní na starosti Miroslav Hofman.

P
Jiří Macháček


