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PROČ JE DŮLEŽITÝ ZÁKON O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

Kresba Lukáš Martinka

V polovině června jsem se jako host zúčastnil zasedání Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny parlamentu. Výbor jednal o poslaneckém návrhu zákona o zveřejňování smluv, který předložil poslanec Jan Farský
a který s ním podepsala i řada dalších poslanců.
Podstatou tohoto zákona je, že všechny smlouvy, které uzavřou stát, kraje, obce a další instituce hospodařící s veřejnými penězi, musí být uveřejněny ve webovém registru smluv. Pak si tyto smlouvy každý může najít
a přečíst. Smlouva nabývá účinnosti až uveřejněním - například smlouva, která není uveřejněna v registru, se nesmí dodavateli proplatit. Takový zákon už několik let platí na Slovensku.
Na zasedání výboru jsem řekl své zkušenosti: naše obec dobrovolně uveřejňuje v registru všechny své smlouvy
prakticky od počátku roku 2013, hned jak jsme se o existenci tohoto registru dozvěděli. Neznamená to pro nás
žádnou administrativní zátěž, smluv je méně než 10 měsíčně a uveřejnění jedné trvá asi tří minuty. Kromě toho už
od počátku roku 2007 uveřejňujeme na stránkách obce i na vývěsce na náměstí všechny výdaje obce nad 10 000
Kč, a uveřejňujeme také všechny účetní a finanční výkazy. Všechny tyto údaje najdete na našich stránkách
www.obecondrejov.cz v rubrice Údaje o hospodaření obce – je tam i odkaz na registr smluv.
Zveřejňovat co nejvíc údajů je podle mého názoru velmi důležité. Občané zaplatili daně, dali tedy své peníze,
aby se za ně pořídily věci ve veřejném zájmu. Mají plné právo vědět,
jak s těmito penězi vedení obce hospodaří. Asi každý zná podivné historie
z Prahy, třeba slavnou Opencard za víc než miliardu. V Praze jde samozřejmě o daleko větší peníze, proto se na ně sbíhá daleko víc chrtů. Ale
peníze se dají „odklánět“ i v menší obci, když na ně není vidět. Proto
chceme, aby u nás na ně bylo vidět co nejvíc.
Veřejná kontrola je nejúčinnější a současně nejlevnější kontrolou. Víc
očí víc vidí; a do smluv ve veřejném registru se můžou podívat i političtí
nebo ekonomičtí konkurenti. A slovenská zkušenost ukazuje, že veřejné
zakázky po přijetí zákona o povinném zveřejňování smluv opravdu
zlevnily, nebo lépe řečeno ty předražené se už skoro nevyskytují.
Se starostou nedalekých Psár Milanem Váchou a se starostou Lipnice
nad Sázavou Leošem Bláhou jsme napsali výzvu „Starostové pro transparentnost“, kterou podepsala skoro stovka dalších starostů (více o tom na
stránkách www.starostoveprotransparentnost.cz).
Milan Vácha byl na zasedání Výboru pro veřejnou správu se mnou
a stejně jako já přesvědčoval poslance, aby návrh zákona o zveřejňování
smluv podpořili. Bohužel většinu přítomných poslanců jsme nepřesvědčili: hlasovali pro to, aby navrhovaný zákon nebyl přijat, aby byl přepracován. To je mezi politiky častá taktika: „my proti tomu zákonu nejsme,
musí se ale přepracovat...“.
Přes to všechno věřím, že zákon nakonec projde a že se každý zájemce
bude moci podívat do každé smlouvy, kterou uzavře orgán veřejné moci.
Zatím je jeho projednávání v plénu sněmovny naplánováno na září.

Martin Macháček
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Výběrová řízení na stavební práce

podle nákladů za rok 2013 stanovila rada obce stočné ve výši 30
Kč/m3 (včetně DPH). Opět to srovnejme s Prahou: tam se letos
platí 32 Kč/m3. Anebo u nás s odvozem fekálu ještě před rokem,
kdy naše čistička nebyla hotová a Mnichovice fekály nepřijímaly:
odvoz do Popovic stál okolo 160 Kč/m3.
Protože u nás se platí paušální stočné za 25 m3 na obyvatele
a rok, zaplatí tedy každá domácnost, která je připojená na obecní
kanalizaci, 750 korun na osobu a rok (62,50 Kč na osobu a měsíc).

Márnice v Ondřejově. Kresba Lukáš Martinka

V současné době se se koná výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro stavbu nové mateřské školy a v pondělí 14. července se otvírají obálky s nabídkami. Stavba musí být dokončena
do konce března 2015. Jestli všechno dopadne dobře, mohla by
nová školka přijímat děti ještě před prázdninami 2015.
Vypisujeme také výběrové řízení na revitalizaci křižovatky Jak hospodaříme
v Turkovicích včetně ohrazeného místa pro kontejnery. Podrobnosti
Za první polovinu roku 2014, tedy do 30. června, jsme splatili
najdete na stránkách obce v rubrice Veřejné zakázky.
splátky úvěru 1,038 mil. Kč a současně navýšili stav našeho bankovního účtu o 2,083 mil. Kč. Celkem jsme tedy z běžných
Vloupání do OÚ
provozních výdajů ušetřili 3,121 mil. Kč. Ke konci června jsme na
Krátce po půlnoci dne 26. května se zatím neznámí pachatelé účtě měli 2,98 mil. Kč. Tyto peníze šetříme jednak na stavbu
vloupali do sídla obecního úřadu. Poplašné zařízení troubilo, ale školky, jednak na zateplení školy a zdravotního střediska pro přípachatelé sirénu rychle zneškodnili a nikdo z okolí si vloupání ne- pad, že na ně dostaneme z evropských peněz dotace. Zatím od
všiml. Na úřadě sice nic moc cenného k ukradení není, ale samo- Státního fondu životního prostředí pořád nemáme žádné informazřejmě škoda způsobená byla a policie pachatele ještě nezjistila.
ce. Přitom tento fond stačil za 7 let rozdělit jen asi polovinu evProsím všechny občany, kteří k tomuto vloupání mají případné ropských peněz, které měl přiděleny. Bylo by velmi špatné, kdyby
poznatky, aby je sdělili buď mně, nebo přímo policii. Samozřejmě tyto peníze musel vracet, místo aby se užitečně použily například
důvěrnost bude zaručena.
na zateplení budov.
Bohužel krádeže nebo i vloupání se v naší obci rozmáhají –
zrovna dnes, kdy toto píšu, bylo nedaleko úřadu ukradeno moto- Obec už nebude mít seznam svých občanů
rové vozidlo. A vypadá to, že pachatelé některých krádeží u nás
Až dosud měly obce a města evidenci svých občanů. Každý
dokonce žijí. Je v zájmu všech slušných občanů naší obce, měsíc jsme dostávali od obce s rozšířenou působností (pro nás to
abychom se tohoto zla zbavili. Prosím všímejte si svého okolí jsou Říčany) aktualizaci evidence obyvatel: kdo se narodil, kdo
a podezřelé věci hlaste.
zemřel, kdo se přistěhoval a kdo odstěhoval. Z této evidence jsme
Poplašné zařízení našeho úřadu je už napojeno na pult centrální vycházeli při vybírání poplatku za odpad, měli jsme přehled o poochrany, odkud po každém narušení vyjíždí bezpečnostní služba. čtu dětí, které budou v nejbližších letech navštěvovat školu
Kromě toho připravujeme instalaci bezpečnostních kamer v okolí a školku, takže jsme se na ně mohli připravit, a kromě toho jsme
úřadu. Je možno uvažovat i o možnosti instalace bezpečnostních mohli i gratulovat jubilantům (v Ozvěnách a členky SPOZ i osobkamer i na jiných citlivých místech v obci, jestliže to schválí zastu- ně), oznamovat narození i úmrtí a zvát na vítání občánků.
pitelstvo a budou dodrženy zákonné postupy.
Bohužel to od nynějška nebude možné. Podle nového zákona
bude
evidence obyvatel už jen v centrálních registrech, z kterých
Pasport hřbitova a nové smlouvy
nebudeme dostávat výpisy. Stát tím před obcemi chrání osobní
Když si na stránkách naší obce v menu vyberete položku „Hřbi- údaje jejich obyvatel, kterými v tomto případě jsou jen jméno
tov“, uvidíte tam mapu ondřejovského hřbitova s čísly hrobů, foto- a příjmení, datum narození, rodinný stav a bydliště – nic jiného
grafiemi každého hrobu a seznamem zesnulých podle textu na jsme totiž stejně nevěděli.
náhrobku. Na základě tohoto pasportu také aktualizujeme evidenci
Takže bohužel by mohla skončit společenská kronika v našich
hrobových míst a smluv na jejich pronájem. Jestliže vám stará Ozvěnách, gratulace členek Sboru pro občanské záležitosti i vítání
smlouva, která se uzavírala na dobu deseti let, už vypršela, dostali nově narozených občánků. Doufáme ale, že to tak nakonec nedojste nebo dostanete návrh nové smlouvy na dalších deset let. Prosím padne. Prosíme vás totiž, abyste nás sami upozornili na kulaté napodepište ji a vraťte na obecní úřad.
rozeniny svých příbuzných nebo sousedů, na narození i na úmrtí,
V dopisu se smlouvou najdete také složenku na zaplacení nájmu abychom tyto radostné nebo naopak smutné události mohli jako
a hřbitovních služeb na dalších deset let. Nájemné je stanoveno na dosud zveřejnit v Ozvěnách, aby k starším lidem přišly na návště4 Kč na m2 a rok, platba za hřbitovní služby na 160 Kč na rok. vu členky SPOZ, přinesly jim gratulaci a dárek a potěšily je náCelkem tedy za hrob vštěvou a popovídáním. Tyto návštěvy se konají na 75. narozeniny,
klasické velikosti o ploše na 80. narozeniny a pak už každý rok. Věříme, že s vaší pomocí se
2,8 m2 zaplatíte 171 Kč ty pěkné sousedské zvyky v naší obci podaří udržet i přes nepřízeň
ročně - z toho je 11 Kč úřadů.
nájem a 160 Kč platba za
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služby. Pro srovnání: za
stejně velký hrob na
Olšanech byste podle
LÉTO NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
tamního ceníku za rok
BUDE PLNÉ PŘESUNŮ
zaplatili 690 Kč.
Letošní letní prázdniny pro žáky ondřejovské základní školy zaStočné
čaly již o dva dny dříve než na školách v okolí. Hned po slavnostA ještě jednou o plat- ním ukončení školního roku se pedagogové převlékli do prabách, které nikdo nemá covního a začali připravovat akci „kulový blesk“. Během prázdnin
rád. Na základě kalkulace totiž zanikne sborovna, ze které se stane učebna budoucí 2. B.
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Sbírky, pomůcky, učebnice a knihy ze tří kabinetů a sborovny
budou přemístěny do tříd a učitelé zaujmou místa ve vyprázdněných kabinetech.
Nový nábytek do kabinetů i tříd už je připraven ve škole
k montáži, čeká se jen na úpravy osvětlení, pokládku nových podlahových krytin a na vymalování.
Na finančně poměrně náročné akci se spolu se zřizovatelem
školy, Obcí Ondřejov, podílejí na základě vzájemné dohody i další
obce školního obvodu - Kaliště, Struhařov a Zvánovice.
Proč to děláme? Škola tímto způsobem řeší pro příští školní rok
kritický nedostatek učeben. Do 1. ročníku v září totiž nastoupí ve
dvou třídách na 40 dětí. Už ve školním roce 2013/2014 škola musela otevřít po dlouhé době opět dvě první třídy pro 36 žáků. Předpokládá se, že v září v Ondřejově zahájí nový školní rok celkem
cca 220 žáků v jedenácti třídách. Počet žáků se rychle blíží kapacitě
školy, která je 240 dětí. Tohoto čísla jistě dosáhneme ve školním
roce 2015/2016.
Bohužel již dnes nestačí svou kapacitou školní družina a školní
kuchyně, která vařila jídlo i pro děti z naší mateřské školy.
Nový školní rok by měla družina zahájit se třemi odděleními
a její kapacita by se měla zvýšit ze 45 dětí na 70. Už dnes se ale ví,
že zájem o školní družinu bude ještě vyšší.
Škola to bude řešit nabídkami zájmových kroužků. Na pondělky
se chystá šachová škola pro 1. třídy a šachový kroužek pro starší
děti. Tradičně – dvakrát týdně – se budou konat kroužky anglického
jazyka, dále sportovní hry, určitě bude zájem o výtvarný kroužek,
zvažujeme i kroužek s hudebním zaměřením. Bude pokračovat
spolupráce se speciálním pedagogem zaměřená na logopedii.
Nedostatečnou kapacitu školní kuchyně musíme řešit radikálním
způsobem. Od září bude školní kuchyně vyvařovat pouze pro základní školu. Mateřská škola začne dovážet přesnídávky, obědy
i svačinky pravděpodobně z Říčan.
Během léta by se též mělo začít s výstavbou dvou nových tříd
mateřské školy. I u letošního zápisu do školky se na řadu zájemců
nedostalo. Podařilo se však to, že mateřskou školu budou moci na
podzim navštěvovat alespoň ve zkráceném týdenním plánu všechny
tříleté děti s trvalým pobytem v obci Ondřejov, které byly v dubnu
u zápisu. Po otevření nových tříd MŠ bude na řadu let problém s malou kapacitou místní MŠ vyřešen.
Očekávám, že se novou část MŠ podaří vybudovat podle plánů
včas a v náležité kvalitě. Doufám také, že brzy dojde i na výstavbu
nové základní školy. Ondřejov si ji určitě už dávno zaslouží.
Mgr. Karel Blažek, ředitel školy

MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM

Na základní škole jsme letos poprvé vyučovali podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu SLUNCE. Poprvé byl
povinný druhý cizí jazyk v 7. a 8. třídě. Poprvé jsme také učili
v deseti třídách. Počet žáků stoupl téměř na dvě stě. Příští školní
rok jich po letošním báječném zápisu do první třídy s p. Pavlem
Suchanem a Krtkem Astronautem očekáváme 220.
Vedle základního vzdělávacího programu na škole v tomto roce
pracovalo pět zájmových kroužků angličtiny s rodilým mluvčím,
které organizovala pí uč. Dana Novotná. Otevřeli jsme i kroužky
angličtiny v 1. a 2. třídě, které vedly pí uč. Yvonna Staňová, Ivana
Staňková a Mgr. Šárka Heřmánková. V rámci ŠD jsme měli též
kroužky sportovních her a pohybových aktivit a na škole pracoval
i komerčně pojatý kroužek šachu a kroužek anglického jazyka vedený známou metodou Helen Doron.
Úžasná byla i další mimoškolní práce našich učitelek.
Paní RNDr. Věra Hudcová vedla kroužek zaměřený na mediální
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výchovu. S kroužkem „Redakční rada“ vydává školní časopis
a s žáky točí jejich vlastní filmy. Spolu s pracovníky Astronomického ústavu AV ČR pomáhá ondřejovským studentům a žákům
se studentským projektem „Zachraňme tmu“.
V rámci Klubu mladých diváků, který vede pí uč. Vratislava Vomáčková, mohli žáci nejvyšších ročníků zhlédnout několik krásných divadelních představení.
Tým učitelek I. stupně si vedl velice dobře při zvyšování čtenářské gramotnosti, uspořádal recitační a čtenářskou soutěž. Při Nocích s Andersenem učitelky připravily pro děti programy s čtenářskými lahůdkami a s přespáním ve škole.
Ing. Jana Macůrková se zasloužila o obnovu činnosti letos již
hojně navštěvované školní žákovské knihovny. Pí Blanka Kyclerová se starala o nabídku nových dětských knih z Klubu mladých
čtenářů.
Úspěšně se letos dařilo rozvíjet i aktivity zaměřené na sport
a zdravý životní styl. Pod vedením učitelek Mgr. Šárky Heřmánkové a Mgr. Jany Potměšilové proběhl tradiční plavecký výcvik 2.
a 3. třídy. Žáci sehráli školní turnaje v šachu, bowlingu, florbalu.
Díky učitelkám tělesné výchovy Mgr. Blance Kocánové,
Mgr. Nataše Škardové a dalším jsme se zúčastnili turnajů mezi
školami ve vybíjené a florbalu a také atletického olympijského
víceboje, kde naše škola za dosažené výsledky získala bronzovou
medaili.
Věnovali jsme se i prevenci sociálně patologických jevů, žáci
měli možnost setkat se a besedovat s HIV pozitivním člověkem,
sexuologem, právníkem, speciálním pedagogem.
Své místo na naší škole mělo též enviromentální vzdělávání:
proběhla řada akcí v rámci projektu Ladův kraj, Den Země. Navštívili nás také ornitologové se svým programem. Pod vedením pí.
Blanky Kyclerové škola uspořádala dva sběry starého papíru – výtěžek byl přes 12 t sběrového papíru, tj. více než 70 kg na jednoho
žáka.
Škola byla za své aktivity v této oblasti vzdělávání oceněna
Středočeským krajem diplomem a čestným titulem Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje II. stupně.
Zajímali jsme se též o charitu. Navštívili nás manželé Fričovi se
svou přednáškou o jejich nově nalezených příbuzných - paraguayských indiánech kmene Checomacoco. Naše škola jim letos
přispěla ze svých benefičních představení „Oživlý Betlém“ částkou
6 000 Kč.
Žáci 9. třídy se zúčastnili jako místní organizátoři Květinového
dne Ligy proti rakovině. Podařilo se jim vybrat od veřejnosti v našem školním obvodě více než 12 000 Kč na boj proti rakovině. Žáci
9. třídy dobře zvládli patronát nad prvňáčky. Potom na výbornou
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zvládli i svůj programově pestrý a úspěšný školní ples. Část výtěžku z plesu darovali škole na odměny nejlepším žákům.
Na škole proběhly vědomostní soutěže v přírodopisu, zeměpisu,
astronomii a matematice.
V některých soutěžích jsme dosáhli několika pozoruhodných
výsledků:
Michal Beránek, žák 5. třídy, byl úspěšným řešitelem jednak
školních kol Matematické olympiády (MO) pro 5., 6. a 7. ročník,
dále okresního kola MO pro 5. ročník a okresního kola matematické Pythagoriády pro 5. ročník a kromě toho byl i účastníkem
okresního kola MO pro 6. ročník.
Josef Chrástecký, žák 7. třídy, byl naším nejúspěšnějším žákem
korespondenčních kol v Astronomické olympiádě, v krajském kole
soutěže se umístil na 7. místě.
Starší žáci Nikola Lehovcová, Kristina Bosáková, Jiří Böhm
a Josef Wustinger, vícenásobní vítězové okresního kola dopravní
soutěže, vybojovali letos v krajském kole skvělé 4. místo.
Jako tým Iontíků žáci 6. třídy Tomáš Kušnirák, Eliška Šmerdová, David Zicha, Pavel Šubrt a Marek Jankovský získali v korespondenční části fyzikální mezinárodní soutěže Kvark - Pohár
vědy ve III. kategorii pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a nižších ročníků
víceletých gymnázií úžasné 10. místo v ČR, celkově byli třicátí ze
130 většinou věkově starších týmů.
Bez výchovných či zdravotních problémů proběhla celá řada
exkurzí a výletů, společenských událostí i nácviky ochrany člověka
a činnosti za mimořádných událostí.
Dokončili jsme další velký projekt spolufinancovaný s ESF. Po
projektu „Ladův kraj v proměnách času“ jsme v projektu „Interak-

Sára Vorreiterová, Shirin Hassan, Jirka Eliáš, Tereza
Lžičařová a Eliška Staňková, žáci 4. třídy, se radují z třetího
místa v rychlostním skákání přes švihadlo - Rope Skipping.

tivní ZŠ Ondřejov“ pokračovali v tvorbě výukových materiálů
a metodik pro výuku. Díky práci pedagogů jsme pro naši školu získali také moderní vybavení, jehož hodnota se pohybuje okolo půl
milionu korun. Ve škole máme novou učebnu pro výuku chemie
a fyziky včetně laboratorních stolů a digestoře. V této učebně mají
žáci přístup na internet stejně jako v počítačové učebně vybavené
novými monitory a novějšími PC a v žákovské knihovně. Počet PC
ve škole se blíží 60 ks. Ve škole jsou také již čtyři učebny s interaktivními tabulemi, moderní měřicí přístroje pro fyziku, chemii
a přírodopis.
Tento školní rok hodnotím jako rok pro naši školu úspěšný.
1) Ve škole se nestal žádný závažnější školní ani pracovní úraz.
2) Všichni žáci devátého ročníku se hned v prvním kole dostali
na střední školy, které si vybrali.
3) Poprvé za sedm let na konci školního roku nemusel sáhnout
ředitel školy k žádným výchovným opatřením.
4) Poprvé z naší školy na konci školního roku neodchází žádný
pedagog ani jiný zaměstnanec.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy za
jejich celoroční poctivou práci. Žákům školy pak za jejich aktivní
přístup ke vzdělávání a jejich chování.
Za velmi dobrou spolupráci mezi školou a obecním úřadem bych
chtěl poděkovat zejména panu starostovi, radě obce a všem zastupitelům. Je dobře, že škola i vedení města mají společný zájem na
dalším zlepšování podmínek jak pro práci žáků, tak učitelů a na
trvalé spokojenosti žáků a rodičů s prací školy.
Vážení přátelé, je příjemné, že školu a její práci podporuje nejen
sdružení rodičů a přátel školy ŠKAMNA, ale i celá řada místních
občanů, firem, podnikatelů, spolků, sdružení a sponzorů.
Přeji vám všem krásné prázdniny.
Mgr. Karel Blažek, ředitel školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA NEZAHÁLÍ

Jako každý rok jsme na letošní květen připravily s dětmi ze
školní družiny dvě kulturní vystoupení. V sobotu 10. května dopoledne v krásném prostředí mlýna sedm dětí přivítalo hezkými
básničkami a Mravenčí ukolébavkou do naší obce nové občánky.
Je to v Ondřejově dlouholetá tradice za přítomnosti pana starosty
a členek Sboru pro občanské záležitosti.
Druhé vystoupení na sebe nenechalo čekat. V neděli 11. května
odpoledne se nás na oslavu Dne matek sešlo padesát. Pro naše
maminky jsme si připravili pásmo „Jak vypadala vesnice a co se
v ní dělo v minulém století“. Pořad byl proložen písničkami,
dokonce jsme i zatančili. Dětem, maminkám i ostatním hostům,
pro které tuto akci uspořádala Obec baráčníků, se naše vystoupení
moc líbilo.

Děti ze školní družiny vítají v ondřejovském mlýně nové občánky

