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JAK BUDEME VOLIT

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme už po sedmé volit zastupitelstvo obce. Tento druh voleb se liší od voleb
do parlamentu nebo do krajského zastupitelstva hlavně tím, že můžeme dát hlas současně kandidátům více volebních stran. Proto zde jako každé čtyři roky krátce připomeneme volební systém.
Průběh voleb je jinak stejný: lístek dostaneme předem, když ho zapomeneme doma, můžeme si ve volební
místnosti vyžádat jiný, za plentou ho upravíme a vhodíme do urny. Musíme u sebe mít občanský průkaz nebo pas.
Pozor: cizinci z EU a z některých dalších států, s nimiž má ČR smlouvu, můžou volit, ale musí předem
přijít nejpozději dva dny před volbami (tj. do 8. 10.) na obecní úřad a požádat o zápis do seznamu voličů.
Hlasovací lístek je jen jeden a každá strana na něm má sloupec se svým názvem a se svými kandidáty. Letos
u nás kandidují tři strany, každá má 15 kadidátů, protože to je počet členů zastupitelstva. Vedle jména každé strany
je větší čtvereček. A vedle každého jména kandidáta je pak menší obdélníček.

Tři možnosti, jak označit hlasovací lístek

a) Na hlasovacím lístku může volič volit jednotlivé kandidáty tak, že v obdélníčku před jejich jménem udělá
křížek (buď +, nebo ×). Může označovat kandidáty z jedné strany nebo z různých stran, to je jedno, ale celkem
smí označit nejvýše 15 jmen, jinak je lístek neplatný.
b) Volič může také označit celou volební stranu tím, že udělá křížek před jejím názvem na začátku
sloupce. To je stejné, jako by udělal křížek před všemi kandidáty této strany. Takto smí označit nejvýše jednu
stranu, jinak je lístek neplatný.
c) Volič může také označit křížkem jednu stranu a dále nejvýše 15 kandidátů z libovolných jiných stran. Tím
zvolí především tyto jednotlivě označené kandidáty a dále zbytek do 15 z kandidátky označené strany v pořadí, jak
je uvedeno na hlasovacím lístku. Například označí-li volič 13 jednotlivých kandidátů a pak volební stranu XY,
znamená to, že volil těchto 13 kandidátů a kromě toho dva první kandidáty strany XY.

Jak se určí, kdo bude v zastupitelstvu

Volební komise spočítá hlasy pro každého kandidáta. Potom sečte hlasy pro všechny kandidáty jedné strany
a tak zjistí počet hlasů pro celou stranu. Tyto výsledky pošle na Český statistický úřad, kde se dělají další výpočty.
Nejprve se vyřadí volební strany, v kterých je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta menší než 5 % průměru pro všechny strany. Pak se složitějším způsobem vypočítá, kolik míst v zastupitelstvu každá strana dostane.
Přibližně platí, že kolikrát víc hlasů strana dostane, tolikrát víc dostane i míst v zastupitelstvu.
Místa v zastupitelstvu, která strana dostane, se přidělují jejím kandidátům v pořadí, jak jsou napsáni na lístku, ne podle toho, kolik dostali hlasů.
Ale když někdo dostane aspoň o 10 % větší počet hlasů než je průměr jeho volební strany, „přeskočí dopředu“. Například když strana má 10 kandidátů a celkem 2500 hlasů, je průměr 250 hlasů na kandidáta. Jestliže jeden
nebo víc kandidátů této strany dostal aspoň 275 hlasů (tj. o 10 % víc než průměr), přeskočí dopředu a místa v zastupitelstvu se přidělují napřed jim a až pak ostatním podle pořadí na kandidátce.
Pro voliče je nejdůležitější, aby si vybral správně, aby zvolil poctivé lidi, kteří pro naši obec budou dobře pracovat následující čtyři roky.

Martin Macháček
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OZVĚNY
PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ONDŘEJOVA

Sdružení přátel Ondřejova je sdružením nezávislých kandidátů pro komunální volby. Chceme se aktivně podílet na rozvoji naší
obce, efektivně vynakládat finanční prostředky na smysluplné
projekty, které vám zjednoduší každodenní život v obci a které
vám udělají radost a zahřejí vás na duši.
V minulém volebním období naši kandidáti úspěšně pracovali
v obecní radě, zastupitelstvu a též v některých jeho výborech. Také díky nám se podařilo realizovat mnoho investičních akcí,
vodovod a kanalizaci nevyjímaje. Možná ale nevíte, že jsme se zasadili i o několik malých, ale důležitých akcí – iniciovali jsme likvidaci černé skládky v Turkovicích, opravy některých místních
komunikací, revitalizaci veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích (realizace proběhne do konce roku 2014), podpořili jsme
obnovu starých cest – z Ondřejova do Kališť a z Turkovic do Lensedel.
Chceme, aby obec Ondřejov zůstala i nadále střediskovou obcí,
a proto podpoříme projekty, které souvisí s rozvojem základní
a mateřské školy. Jedině tehdy, když bude mít Obec Ondřejov
dostatečnou kapacitu ve škole a školce, aby ji mohly využívat
i spádové obce, bude i nadále Ondřejov střediskovou obcí. Další
podmínkou je existence obchodů a služeb – proto chceme vytvářet
podmínky pro drobné podnikání a pro místní živnostníky.
Podpoříme realizaci kanalizace v západní části Ondřejova
a v Turkovicích včetně stavby nové čistírny odpadních vod pod
Turkovicemi. Toto chápeme jako dluh z minulosti, likvidace
splaškových vod patří mezi naše hlavní priority. Zajistíme tak
lepší životní prostředí pro všechny.
Trápí nás absence chodníků ve všech místních částech. Je pro
nás nepřípustné, aby naše děti sváděly každodenní nerovný boj na
silnici s burácejícími automobily. Realizace chodníků však bude
finančně velmi náročná akce, proto chceme v tomto volebním období alespoň připravit studii proveditelnosti a dotáhnout ji až ke
stavebnímu povolení.
Stará usedlost čp. 4 v Turkovicích.
Kresba Lukáš Martinka

Kaplička v Turkovicích.
Kresba Lukáš Martinka

Postavíme vám pro radost a pro vyzdvihnutí významu Obce Ondřejova mezi turisty rozhlednu. Věříme, že tím podpoříme jak turistický tak i cykloturistický ruch v obci. Z toho by mohli
profitovat právě místní obchodníci a živnostníci.
Nedovolíme další nekontrolovaný rozvoj ploch určených k zástavbě, dokud nebude mít Obec Ondřejov vybudovanou odpovídající infrastrukturu. V současné době je ve všech místních částech
dostatek pozemků určených k zástavbě a další rozšiřování zastavitelných ploch není v tuto chvíli možné.
Nelíbí se nám velká fluktuace zastupitelů a předsedů osadních
výborů. Proto chceme dát větší prostor pro seberealizaci členům
zastupitelstva. Osadním výborům dáme více volnosti a více příležitostí pro rozhodování. Námětům vzešlým od zastupitelů
a z jednání osadních výborů přiřadíme vyšší prioritu, než tomu
bylo doposud.
Jednat budeme čestně, férově a transparentně. Vaše žádosti
chceme vyřizovat v co nejkratších termínech, vaše podněty seriózně projednáme a budeme vás informovat o výsledku. Aby tomu tak
mohlo být, zasadíme se o vznik obecního informačního systému,
kde bude vše evidováno.

Toto jsou naši kandidáti:

1. Josef Brabec, 40 let, vedoucí provozu
2. Terezie Srnová, 26 let, policistka
3. Jan Brabec, 38 let, servisní technik
4. František Srna, 35 let, automechanik
5. Jiří Michal, 35 let, strojník
6. Jiří Srna, 36 let, zedník
7. Jana Dvořáková, 37 let, referentka
8. Miloš Müller, 47 let, truhlář
9. Jan Vaněk, 25 let, voják
10. Roman Dražil, 23 let, hasič
11. Inka Kmochová, 35 let, učitelka
12. Petr Jahelka, 43 let, provozní ředitel
13. Pavlína Srnová, 23 let, studentka
14. Marek Petržílka, 44 let, strojvedoucí
15. Naděžda Brabcová, 37 let, učitelka
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Sdružení přátel Ondřejova

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY

ONDŘEJOV, TŘEMBLATY, TURKOVICE

1 RNDr. Martin Macháček, CSc., 65 let, starosta, Ondřejov
2 Ing. Václav Beránek, 52 let, technik, Ondřejov
3 Ing. Tomáš Kiefer, 41 let, stavební inženýr, Třemblat
4 Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, 31 let, OSVČ – účetní,
Třemblat
5 Mgr. Viktor Votruba, PhD., 37 let, vysokoškolský učitel,
Ondřejov
6 Vratislava Vomáčková, 46 let, učitelka, Turkovice
7 Ing. David Vrtiška, 33 let, manažer logistiky, Ondřejov
8 Miroslav Vilhelm, 33 let, mechanik, Ondřejov
9 Jan Šála, 48 let, živnostník, Ondřejov
10 Martin Keclík, 32 let, hasič, Ondřejov
11 Jan Šafra, 57 let, soukromý podnikatel, Ondřejov
12 František Lanžhotský, 72 let, důchodce, Ondřejov
13 Ing. Jaroslava Kozáková, 68 let, důchodkyně, Ondřejov
14 Miroslav Tesařík, 29 let, zemědělec, Ondřejov
15 Ing. Pavel Vorreiter, 46 let, projektant, Třemblat
Většina z našich kandidátů byla už v minulém zastupitelstvu,
a není je proto třeba představovat. Takže jen pár slov k těm novým:
Tomáš Kiefer je velmi zkušený a rozumný stavař, při plánování
a provádění investic ho budeme velmi potřebovat. Mimochodem,
možná si vzpomenete, že před asi 4 lety jsem do Ozvěn napsal
úvodník nadepsaný "Aspoň jednou za život by to měl udělat každý". Byl o stavebním inženýrovi, který se nabídl a vybudoval jako
dar naší škole dívčí toalety. Ten člověk byl Tomáš Kiefer a slova,
která jsem použil jako titulek úvodníku, mi řekl, když jsem mu za
to děkoval.
Katku Štolcovou asi většina lidí zná. Velmi dobře zná problémy
Třemblat a bude je v zastupitelstvu tlumočit a hájit.
Viktor Votruba učí na univerzitě a pracuje na hvězdárně, je ale
také aktivním sportovcem a pokladníkem TJ Sokol. V zastupitelstvu bude pečovat o rozvoj sportu v obci, zejména u mládeže.
David Vrtiška žije v Ondřejově jen pár let, ale od počátku vystupuje velmi aktivně zejména v oblasti dopravy. S Mirkem
Vilhelmem nedávno předložili velmi dobře zpracovaný návrh některých opatření v dopravě i jinde.
A poslední dva z nových kandidátů, Honzu Šálu a Mirka Tesaříka ml., už starým Ondřejovákům také nemusím představovat,
každý je zná jako výborné a slušné lidi, za kterými je pořádný kus
perfektně provedené práce.

Naše vize pro další volební období

V tomto výhledu do budoucna začneme plánovanými investicemi. Podle velikosti je na prvním místě nová budova základní
školy (velmi hrubý odhad nákladů je 90 mil. Kč) a čistička
a kanalizace pro Turkovice a západní část Ondřejova (hrubý
odhad 30 mil. Kč). Čistička a kanalizace by pokud možno měly
předcházet škole, protože ta se k nim pak může připojit – v obráceném pořadí bychom museli s kanalizací školy dělat něco
provizorně.
Uděláme vše pro to, aby se tyto dvě akce v následujících 4 letech aspoň zahájily. Samozřejmě to závisí na dotacích a nevíme,

jak a kdy se je podaří získat. Jisté je, že dnes je naděje na ně větší
než kdykoliv v minulosti.
Dalšími investičními akcemi, které připravujeme, je rekonstrukce hasičáren v Třemblatech i v Turkovicích. Obě jsou jedinými obecními budovami v těchto místních částech a chtěli
bychom, aby tam dávaly daleko lepší možnosti pro společenský
a spolkový život. Zatím existují první studie.
Zateplení dosud nezateplených obecních budov, zejména
zdravotního střediska a staré základní školy, je další úkol. Ve
škole nás kromě toho čeká i rekonstrukce střechy, podkroví,
vodovodních a kanalizačních rozvodů a pokud možno nová kotelna s tepelným čerpadlem.
Ale také už je nejvyšší čas pomýšlet i na to, aby naše obec byla
„úhledná“. Především mám na mysli rekonstrukci komunikací,
které jsou leckde ještě dost otřesné. I když se v posledních letech
začalo s asfaltováním (Fričova ulice v r. 2010 při pokládce regionálního vodovodu, další ulice v r. 2012 při pokládce obecního
vodovodu, celkem bylo vyasfaltováno přibližně 2,7 km ulic), stále
je ještě daleko víc práce před námi než za námi.
Kvůli bezpečnosti chodců bude třeba postavit nové chodníky
i opravit staré. Někde bude třeba zřídit přechody přes silnice.
K tomu patří i konečná úprava náměstí v Ondřejově
i vnitřních částí Třemblat a Turkovic na základě architektonických návrhů.
Bude třeba na mnoha místech opravit dešťovou kanalizaci
a také odvodnění komunikací škarpami, dále rozšířit veřejné
osvětlení do nových lokalit, kde se bydlí a také rozšířit vodovodní
a kanalizační řady.
Naše vize do budoucna se ovšem týká i „nehmotných“ věcí.
Stejně jako dosud budeme klást velký důraz na kvalitu vzdělávání. Školu i školku budeme i nadále podporovat po všech
stránkách. Věříme, že například ve výuce jazyků bude naše škola
na špičkové úrovni díky spolupráci našich výborných domácích
učitelů i rodilých mluvčích.
Pomník sv. Ondřeje.
Kresba Lukáš Martinka

Určitě přijďte v pátek 10. a v sobotu 11. října k volbám.
Vezměte budoucnost obce do svých rukou a sami rozhodněte,
kdo bude hájit vaše zájmy v následujícím období. A pokud se
vám líbí náš přístup, naše filosofie, budeme rádi, pokud nám
dáte svůj hlas.
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Pohled na náměstí v Ondřejově z výškové plošiny. Fotografie Martin Neumann

Kulturní, sportovní a společenský život je v naší obci opravdu
mimořádně bohatý, do budoucna máme na co navazovat. I nadále
budeme podporovat všechny aktivní spolky našich občanů. Sokol
Ondřejov má nezastupitelnou úlohu nejen v organizaci sportování
dospělých, ale i ve výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu
stylu. Spolupráce obce, školy a Sokola se bude v budoucnu jistě
ještě víc prohlubovat.
V následujícím volebním období budeme podle zákona muset
pořídit nový územní plán. Této příležitosti využijeme k tomu,
abychom dali jasná pravidla pro zástavbu. Chceme, aby se v naší
obci dobře bydlelo i v rozvojových lokalitách, a to bez takových
jasných pravidel nejde. Nepočítáme při tom s rozšiřováním zastavitelného území, protože stále není vyčerpáno to, které určil starý územní plán, a také dosavadní infrastruktura obce víc prostě
neunese.
Podle možností se také budeme snažit o obnovu všech
drobných památek v naší obci – např. kříže na hřbitově, kamenného kříže u silnice na Chocerady, křížku u ulice Výhled
v Turkovicích, zvoničky v Třemblatech apod. Dlouhodobým cílem
je nahradit na pomníku sv. Jana Nepomuckého u kostela dnešní betonový výdusek kvalitní kopií původního originálu.
I když některé historické cesty byly už obnoveny, další jsou
ještě zarostlé a na obnovu teprve čekají. Jde zejména o Bílou cestu
a cestu z Turkovic okolo kapličky do Hrusic. Ve spolupráci s ostatními obcemi se budeme snažit o vybudování cyklotrasy a pak
i cyklostezky do Mnichovic, Říčan i Prahy tak, aby cyklisté skoro
vůbec nemuseli jet po nebezpečné silnici.
Věříme, že se nám v následujících letech podaří získat i co nejvíc informací o historii naší obce. Za tím účelem chceme oslovit
okresní archiv a navázat spolupráci i s filozofickou fakultou UK,
kde by mohla být zadána diplomová práce týkající se historie Ondřejova.
***
Samozřejmě ne všechno lze udělat v následujících čtyřech letech. Neslibujeme, že se všechno podaří, ale slibujeme, že se o to
budeme pokoušet. Konec konců i před osmi lety jsme před sebou

měli jen dlouhý seznam zbožných přání - a nakonec se podařilo
udělat víc, než kdokoliv z nás čekal.
V uplynulých dvou volebních obdobích se v naší obci určitě
udělal kus práce. Doufáme, že na základě našich dosavadních
výsledků nám dáte důvěru i na další čtyři roky. Prosíme vás
proto, abyste ve volbách dali svůj hlas naší volební straně Ondřejov-Třemblaty-Turkovice.

Sdružení nezávislých kandidátů Ondřejov-Třemblaty-Turkovice

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY
TJ SOKOL ONDŘEJOV

1 Mgr. Vladimír Zámyslický, 47 let, hasič, Třemblat
2 David Kvapil, 36 let, OSVČ, Turkovice
3 Doc. ing. Goce Chadzitaskos, CSc., 61 let, vysokoškolský
učitel, Třemblat
4 JUDr. Josef Lanzendörfer, 63 let, advokát, Ondřejov
5 Josef Matys, 62 let, důchodce, Ondřejov
6 Karel Znamenáček, 66 let, důchodce, Ondřejov
7 MUDr. Jaroslava Kölblová, 62 let, lékařka, Ondřejov
8 Ladislav Pác, 54 let, OSVČ, Třemblat
9 Dana Novotná, 40 let, učitelka ZŠ, Ondřejov
10 Mgr. Jana Potměšilová, 38 let, učitelka ZŠ, Ondřejov
11 Antonín Pác, 36 let, manažer, Třemblat
12 Jan Řezníček, 33 let, účetní, Ondřejov
13 Pavel Vávra, 34 let, obchodní ředitel, Ondřejov
14 Jiří Kroupa, 58 let, OSVČ, Turkovice
15 Miroslav Červenka, 40 let, kameník, Ondřejov

Vážení občané Ondřejova,

rádi bychom vás na několika řádcích seznámili se základními
představami a zásadami kandidátů TJ Sokol Ondřejov, se kterými
se budou ucházet o vaši podporu v říjnových volbách do obecního
zastupitelstva.

OZVĚNY
Naše kandidátka je složena ze zástupců všech tří částí Ondřejova. Snažili jsme se ji sestavit tak, aby byly zastoupeny různé
věkové i profesní skupiny a zároveň aby zde měli své zastoupení
starousedlíci i noví spoluobčané. Hlavně jsou zde lidé, kteří se
účastnili a účastní veřejného života a pro obec, „Sokol“ a jiné organizace odvedli a odvádějí nemálo práce.
TJ Sokol je spolek s dlouholetou tradicí, ustavující Valná hromada se konala již téměř před 107 lety - 27. října 1907. TJ Sokol
neznamená v naší obci jen sport, již tradičně se podílíme na organizaci různých společenských a kulturních akcí. Jako příklad je
možné zmínit „Slavnosti Májů“, jejichž tradice by bez práce členů
„Sokola“ dnes již pravděpodobně nepokračovala.
Dostaneme-li vaši důvěru, chceme se při práci ve vedení obce
řídit těmito základními pravidly.
Zvolení zastupitelé se budou chovat jako vaši volení zástupci, tj.
vám odpovědní „správci“ a ne jako vaši nadřízení.
Práce ve vedení obce je službou obci, tj. vám všem, samozřejmě
i těm, kteří nás nebudou volit. Tuto práci chápeme jako dluh obci
a nikomu z nás a ani našim známým nebude přinášet žádné výhody.
Jako vaši zástupci ve vedení obce se budeme chovat korektně
a otevřeně.
Obec bude mít stejný přístup ke všem svým občanům, nebude
vnímat některé občany jako „důležitější“ a jiné jako „méně důležité“.
Každý občan bude ve vztahu k obci rovnocenným partnerem,
obec v tomto vztahu nebude zneužívat svého postavení.
Obec bude podporovat místní podnikatele a firmy tím, že se bude zajímat o jejich problémy a pokud to nebude proti zájmu obce
a zákonům, vyjde jim vstříc.
Budeme hospodařit se statky svěřenými do správy co nejefektivněji a v zájmu celé obce. Tím se rozumí peníze i obecní majetek.
Příjmy obce jsou omezené, musí se plnit nasmlouvané závazky, ale
se zbytkem chceme hospodařit ve prospěch obce nejvýše zodpovědně.
O všech zásadních rozhodnutích budou občané informováni,
informaci dostanou včas a v takové formě, aby jí každý rozuměl,
všechna svá rozhodnutí budou naši zástupci ve vedení obce schopni
a ochotni vysvětlit.
Všechny smlouvy budou zveřejněny na internetu.
Někteří naši občané mají pocit, že jejich hlas v komunálních
volbách nic nezmění. Zastupitelé se střídají a obec toho pro své
občany udělá tolik, na co jí stačí peníze.
S tím se dá částečně souhlasit a v podstatě tomu ani do budoucna
nebude jinak. S věcmi, které probíhají a jsou obcí nasmlouvány
bude nové zastupitelstvo i do budoucna vázáno a bude v nich
pokračovat. Je tak dána kontinuita pro práci starého a nového zastupitelstva. Naši kandidáti jsou připraveni v započaté práci pokračovat, vykonávat ji v souladu se základními morálními zásadami
jak ve vztahu k občanům, tak při správě svěřených prostředků.
Nastal čas přemýšlet o tom, co by obec měla udělat pro vás,
a zvážit, co každý z občanů může udělat pro obec. Proto si
myslíme, že je v zájmu nás všech obyvatel Ondřejova, abychom
přišli ve dnech 10. a 11. října 2014 ke komunálním volbám.
A pokud si myslíte, že lidé na naší kandidátce jsou hodni vaši
důvěry, dejte svůj hlas nám. Uděláme vše, abyste vaší volby nelitovali.
Sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Ondřejov
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CO SE UDĚLALO ZA 4 ROKY
Investice a větší opravy

Podle účetnictví od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2014, tedy přibližně za
3,5 roku (prakticky celé dosavadní volební období), obec investovala celkem 114,4 mil. Kč; to je v průměru 32 mil. Kč za rok
nebo 78 000 Kč na jednoho občana. Ovšem do částky 114,4 mil.
Kč není ještě započítaná nová mateřská škola, kde investiční náklady budou přibližně 20 mil. Kč. Většina z těchto dvaceti milionů
bude totiž investována po volbách, až budou přicházet faktury.
Celkové příjmy obce za tuto dobu byly 138,7 mil. Kč, celkové
výdaje 151,4 mil. Kč. Výdaje byly tedy o 12,7 mil. Kč větší než
příjmy, rozdíl byl financován úvěrem od České spořitelny za velmi
výhodných podmínek s úrokovou sazbou přibližně 1,06 % ročně.
Jestliže celkové výdaje za tuto dobu byly 151,4 mil. Kč a výdaje
na investice byly 114,4 mil. Kč, znamená to, že jsme za tuto dobu
na provozní výdaje obce utratili 151,4 mil. - 114,4 mil. = 37 mil.
Kč, tedy každý rok přibližně 10,4 mil. Kč.
Co se počítá do provozních výdajů, co tedy „projíme“? Například příspěvek obce škole a školce (průměrně 2 mil. Kč ročně,
z toho škola hradí zejména energie, telefon, údržbu, spotřební materiál apod.), dále náklady na provoz obecního úřadu včetně pracovní čety (ročně 1,3 mil. Kč platy, 450 000 Kč odvody, 250 000
Kč energie, materiál, pošta a telefony, programy apod.), na les, na
provoz veřejného osvětlení (elektřina a údržba), provoz čističek, na
likvidaci odpadu (1,6 mil. Kč ročně), pluhování a opravy komunikací, platba za dopravní obslužnost, příspěvky na kulturu, sport
a spolky, náklady na požární ochranu, na volby apod.
Shrneme-li to, na investice jsme za uplynulé období dali
114,4 mil. Kč a na provoz jen 37 mil. Kč.
Daleko nejvíc jsme investovali do vodovodu, kanalizace
a čističky. Od počátku roku 2011 se na tyto akce dalo skoro 110
mil. Kč, v tom jsou i náklady na projekty, přípojky, stavební dozor,
platby za zásahy do silnic nebo za zpracování žádosti o dotace.
Dále je v tom i investiční příspěvek svazku obcí Region Jih ve výši
4,75 mil. Kč na regionální vodovod a nový povrch přibližně 2 km
komunikací v Ondřejově a v Třemblatech.
Dalšími investicemi byl traktor a jeho příslušenství (skoro 1,7
mil. Kč), příprava stavby nové školky (projekty, rozpočty, geologický a radonový průzkum, zpracování žádosti o dotaci apod.,
celkem 834 000 Kč), příprava stavby nové budovy základní školy
a zateplení staré (celkem 350 000 Kč), za přestavbu bývalé elektrokotelny v SKC 196 000 Kč, za veřejné osvětlení v Pražské ulici
vč. pokládky kabelu (472 000 Kč), i za další komunální rozvoj
(nákup přístřešku a kontejneru v areálu ZD, nákup Škody Pick-up
pro pracovní četu, studie a projekty pro hasičárny v Třemblatech
a Turkovicích, vrtaná studna u hasičárny v Třemblatech apod.).
V r. 2011 proběhla obnova historických cest „Vodnické vycházky“. Na území naší obce se investovalo přibližně 2,5 mil. Kč,
z toho naše obec zaplatila jen 250 000 Kč, zbytek byl z dotace.
Protože ji dostala MAS Říčansko, neobjevila se v našem účetnictví, ale samozřejmě cesty Ondřejov-Kaliště a Turkovice-Lensedly
jsou hotové. Takže vlastně k těm 114,4 mil. Kč by se měla přidat
i tato celá investice, to dá dohromady skoro 117 mil. Kč.
Kromě investic můžeme zmínit i některé větší opravy, které
patří do provozních nákladů. Je to zejména obnova opěrné zdi
u mateřské školky i opěrné zdi u zvoničky v Třemblatech,
u školky je také nové oplocení, vrata a garážová vrata i zámková
dlažba, na zdravotním středisku se natřela střecha a daly se tam
sněháky. Ve škole byla opravena kotelna, která už to velmi potřebovala.
Pěkně byl zrestaurován pomník sv. Ondřeje, málokdo si ale
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všiml, že byl také stavebně obnoven památník padlých v Ondřejově, kde už se některé kamenné kvádry rozestupovaly. Už jsme
také oslovili dodavatele, který kvalitně vyrobí kopie ukradených
desek se jmény padlých.
Díky Hynkovi Kašparovi se hodně investovalo v SKC. Máme
tam novou a dobře izolovanou podlahu v sále i nové záchůdky pro
děti v Mateřském centru Beruška. Proběhla rekonstrukce a vybavení ochozu tělocvičny, rekonstrukce podlahy malého sálu v 1. patře i kuchyňky. O zázemí tělocvičny v místnosti po bývalé
elektrokotelně jsem se už zmínil. Investovalo se tam i do dalších
věcí: nové stoly a židle pro sál, nářadí v tělocvičně, nábytek a herní
prvky v Mateřském centru Beruška, žaluzie ve všech oknech, žíněnky, stroj na mytí podlahy.

Dotace

Od počátku tohoto volebního období, přesněji od 1. 1. 2011,
naše obec dostala celkem 64 milionů na dotacích. A to k nim
nepočítám dotace na státní správu (1,36 mil. Kč) a na volby
(225 000 Kč), protože ty jsou automatické, je to spíš platba od státu za činnosti, které si u obce „objednává“. Nepočítám k nim ani
dotace pro základní školu, které sice procházely účetnictvím obce,
které si ale vyjednala, odpracovala a zasloužila škola sama; ty činily víc než 2,8 mil. Kč. A do těch 64 mil. není započítána ani dotace 2,25 mil. Kč pro MAS Říčansko na historické cesty, které
se stavěly u nás.
Největší dotace samozřejmě byly na vodovod a kanalizaci,
celkem 44 336 700 Kč (z toho bylo 4,9 mil. Kč od Středočeského
kraje, zbytek od státu).
Dále jsme jako obec dostali 691 234 Kč z Programu rozvoje
venkova – především na traktor a jeho příslušenství, pak na podlahu v sále SKC, na zázemí tělocvičny místo bývalé elektrokotelny
v SKC a na poradenství. Další dotace ve výši několika set tisíc
korun dostalo také samo SKC (na stoly a židle, na žíněnky
a další vybavení, na žaluzie, na nábytek a herní prvky).
Od Středočeského kraje jsme dostali za toto volební období
kromě dotace 4,9 mil. Kč na vodovod, o které jsem už psal výše,
další dotace v celkové výši 995 827 Kč. Z toho bylo 263 000 Kč
na restaurování pomníku sv. Ondřeje, pak dotace na hospodaření v lesích, na požární ochranu a na povodňové škody.
To jsou dotace, které jsme už vyčerpali. Další dotace, 18,1
mil. Kč, máme schváleny a začínáme za ně stavět. Jde o revitalizaci křižovatky v Turkovicích (dotace 349 587 Kč) a na celkovou
opravu lesních cest (dotace 864 000 Kč) a především o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na stavbu
nové budovy mateřské školy (16 900 400 Kč).

Jak jsme hospodařili

Na počátku volebního období jsme měli na účtech 1 354 173
Kč, teď ke konci srpna 2014 tam máme 5 304 642 Kč. K tomu
ale máme dluh u České spořitelny 13 750 000 Kč, takže jsme
dnes v mínusu částkou 8,44 mil. Kč. Tuto částku jsme schopni
zaplatit asi za rok a půl, když nebudeme investovat, ale to by bylo
nevýhodné. Podmínky úvěru jsou totiž velmi dobré, úrokovou míru
máme jen 1,06 % ročně, proto bude lepší, když peníze použijeme
teď na investice pro obec.
Naše pravidelné příjmy jsou ročně přibližně o 5 až 6 mil. Kč
vyšší než naše nutné provozní výdaje. Tolik tedy můžeme každý rok investovat nebo dát na splátky úvěru.
Nebývalo to tak vždycky. Obce mívaly daleko menší příjmy než
dnes. Ale od roku 2007 se skupina starostů ze Zlínska vedená
Standou Polčákem a Petrem Gazdíkem pustila do boje za to, aby se
příjmy obcí z daní zvýšily. Jsem hrdý na to, že jsem se této poli-

tické činnosti od počátku účastnil a i nadále účastním. V roce
2012 se našemu hnutí Starostové a nezávislí podařilo prosadit
v parlamentu změnu zákona o rozpočtovém určení daní.
I když to někomu může připadat jen jako „politikaření“, je to ve
skutečnosti práce daleko důležitější než shánění jednotlivé dotace.
Tato změna totiž přidala peníze všem obcím - té naší o víc než
4 mil. Kč ročně. Jsou to peníze, o které nemusíme složitě žádat
a o kterých může obec rozhodovat sama.

Nejen chlebem živ je člověk

Těšíme se z toho, že se v obci (i díky získaným dotacím) hodně
investuje, ale jsou také jiné důležité věci, které se v posledním volebním období podařily.
Za nejdůležitější považuji to, že se v naší obci nehádáme, že
v radě i na zastupitelstvu panuje atmosféra spolupráce, že
přemýšlíme o tom, co je rozumné a užitečné pro obec, místo
toho, abychom „sbírali politické body“ útoky na protistranu.
To vůbec není tak samozřejmé, jak by se zdálo – v mnoha obcích
i městech jsou zastupitelstva rozdělená na dva nebo víc znepřátelených táborů a tím trpí především rozvoj obce. Všem členům zastupitelstva za to slušné a dělné ovzduší velice děkuji, všichni
mají zásluhu na tom, co se v naší obci udělalo.
V radě obce jsou zastoupeny tři volební strany, které ve volbách
soupeřily o hlasy - ze Sdružení přátel Ondřejova je v radě Pepík
Brabec, ze Sokola David Kvapil a ze sdružení OndřejovTřemblaty-Turkovice Vašek Beránek, Pavel Vorreiter a já. Všem
chci za jejich spolupráci poděkovat.
Až na několik výjimek se na rozhodnutích rady shodli všichni
její členové, to znamená, že nikdo nebyl přehlasován, slovo každého člena rady mělo stejnou a velkou váhu. Kdyby v naší obci
rada nebyla a já jako starosta musel rozhodovat sám, určitě bych
udělal spoustu chyb.
Chci poděkovat i mnoha dalším lidem za to, že díky jejich
práci se naší obci daří. Nevím, kým mám začít, protože skvělí
jsou všichni.
Například ředitel Karel Blažek udržuje naši školu na velmi
dobré úrovni - samozřejmě i proto, že ve škole je výborný kolektiv
kantorů i dalších pracovníků. Jen malá ukázka z poslední doby: na
str. 10 a 11 můžete vidět, jaké krásné třídy a kabinety se podařilo
udělat ve škole během prázdnin i ve staré školní budově. A stejně
chci vyzdvihnout i pracovnice mateřské školy pod vedením Zdeny
Smolíkové, kterým se daří udržovat ve školce i na její zahradě
krásné prostředí a v něm skvěle vychovávat a vzdělávat naše děti.
Hynek Kašpar a jeho předchůdkyně i spolupracovnice Bohunka
Řešátková, mistryně světa a stříbrná z OH v Mexiku ve sportovní
gymnastice, dokázali z SKC udělat vyhlášenou instituci, vysoce
oceňovanou široko daleko. Ani mnohem větší města nemají tak
perfektní sportovní, kulturní a vzdělávací středisko jako Ondřejov.
Kde jinde ve Středočeském kraji vystupují takové špičkové
soubory jako Bohemia Balet, Spirituálové, Ulrychovci, Metropolitan Country, kde se hrál muzikál Dracula? A kde si mohou lidé
zacvičit pod vedením mistrů světa v aerobiku Olgy Šípkové nebo
Vladimíra Valoucha, mistra ČR a finalisty mistrovství světa v disko tancích V. Lacka, vicemistra světa v taekwon-do Ládi Machoty,
mistryně Evropy v karate Kristýny Bosákové, vicemistryně světa
v tanečním rokenrolu Lucie Mášové, trojnásobného mistra ČR
v boxu Standy Stárka, nebo zahrát si basketbal s bývalou extraligovou hráčkou Terezou Kölblovou? A to nemluvím o dalších desítkách aktivit, které SKC také nabízí a které také vedou špičkoví
lektoři – například baletní škola, která pod vedením Hanky Zadákové skvěle navazuje na tradici baletu se sestrami Šiklovými.
Láďa Keclík vede pracovní četu a můžeme se se naprosto
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spolehnout, že vždy bude vědět, co je potřeba uklidit nebo opravit,
a že vymyslí a rozhodne, jak to udělat nejlíp. A kluci v pracovní
četě jsou pracovití a svědomití. Údržba komunikací v zimě i jiné
práce jsou teď myslím na velmi dobré úrovni - samozřejmě i díky
tomu, že máme daleko lepší techniku, než byla stará multikára.
Na obecní úřad v listopadu loňského roku nastoupila nová pracovnice Naďa Vlnasová. Když jsem viděl její mimořádné organizační a manažerské schopnosti, požádal jsem ji, aby přijala
funkci tajemnice, tedy vedoucí obecního úřadu. Dnes už si bez ní
fungování úřadu ani nedovedu představit. Je samostatná, iniciativní, rozumná a dokáže zařídit i nejsložitější věci.
Ve všech třech místních částech máme výborné hasiče, na které
se můžeme spolehnout nejen v případě požáru nebo povodně, ale
i když se vyskytne nějaký jiný technický problém, například
ucpaný propustek pod silnicí.
Je i řada dalších lidí, bez kterých by naše obec nebyla tak dobrá,
jako je. Správci čističek Honza Šafra a Milan Horák – jejich práci
normálně nevidíme, ale kdyby nebyla, dostali bychom se do
velkých problémů. Ostatně oni dva i ostatní pracovníci firmy OZET
už udělali pro obec i spoustu další kvalitní práce. A Honza Šafra
navíc pracuje pro školku a udržuje tam vše v perfektním technickém stavu.
Členky Sboru pro občanské záležitosti přinášejí radost - navštěvují staré lidi i pomáhají s vítáním občánků. Členky a členové volebních komisí se starají o to, aby naši občané mohli využít svého
volebního práva.
A nesmím zapomenout na šéfredaktorku Ozvěn Vráťu Vomáčkovou, která od přispěvatelů dává dohromady články a dělá jejich
redakční úpravu, abychom je pak spolu zalomili na stránky.
Mimochodem jednou z drobností, které se podařily v uplynulém
volebním období, je i nová barevná podoba Ozvěn. Za grafické řešení jejich záhlaví i za mnohé krásné kresby v nich chci poděkovat
Markétě Tlamichové.
Na závěr této kapitoly chci zmínit ještě transparentnost našeho
hospodaření. Od počátku roku 2007 zveřejňujeme na webu i na
vývěsce na náměstí všechny výdaje obce nad 10 000 Kč. Všechny
smlouvy také uveřejňujeme v centrálním registru smluv. Na webu
obce zveřejňujeme i všechny finanční a účetní výkazy, aby každý,
koho to zajímá, mohl sledovat, jak hospodaříme.

Martin Macháček

CO SE DĚJE
Stavba nové budovy mateřské školy.

Výběrové řízení nám zkomplikoval jeden neseriózní uchazeč,
ale chválabohu už se staví.
Dne 14. 7. 2014 bylo otvírání obálek, došlo šest nabídek: Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. (15 191 966 Kč); Green Place, s. r. o.
(12 582 242 Kč); Albet stavební, s. r. o. (15 699 714 Kč); Stavební
řemesla Zeman, s. r. o. (13 587 400 Kč); BDS Benešov s. r. o.
(14 898 178 Kč); Edikt a. s. (13 244 395 Kč). Nejlevnější nabídku
tedy dala společnost Green Place, která patří ukrajinskému
podnikateli p. Tarasjukovi.
Dne 17. 7. jsme se s místostarostou V. Beránkem jeli podívat,
jak tato společnost staví – na stavby, které ve své nabídce uvedla
jako důkaz své technické kvalifikace. Jednou z nich byla stavba
zdravotnického zařízení v Mladé Boleslavi. Musím říct, že tak
špatně udělanou stavbu jsem snad ještě neviděl. Na vedlejších
obrázcích vidíte dvě ukázky její „kvality”.
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Bylo jasné, že takovou stavební firmu v Ondřejově nechceme.
Vyřadit uchazeče s nejlevnější nabídkou jen na základě jeho nekvalitní práce je docela složité, zvlášť když na stavbu máte dotaci.
Ale tento uchazeč uvedl, že stavba v Mladé Boleslavi byla zahájena 4. 4. 2012 a dokončena v roce 2013 – a na stavbě bylo vidět, že
ve skutečnosti je daleko starší. Požádali jsme proto stavební úřad
o sdělení data kolaudace a zjistili jsme, že tato stavba byla dokončena v dubnu 2007. Protože společnost Green Place ale podle výpisu z obchodního rejstříku vznikla až 4. 4. 2012, bylo jasné, že
tuto stavbu nemohla provádět, pan Tarasjuk prostě lhal.
Na základě toho naše hodnotící komise vyloučila uchazeče
Green Place a přidělila zakázku druhému nejlevnějšímu
uchazeči, Edikt, a. s. Avšak 6. srpna nám byla doručena námitka
vyloučeného uchazeče. Námitku jsme odmítli, ale smlouvu s Ediktem jsme nesměli uzavřít až do 26. srpna, kdy teprve uplynula panu
Tarasjukovi lhůta pro odvolání.
Naštěstí se neodvolal. S odvoláním by určitě neuspěl, ale ještě
dál by nás zdržel, protože bychom nemohli uzavřít smlouvu, dokud
by ÚOHS o odvolání nerozhodl. Ovšem i tak nás zdržel asi o měsíc
a museli jsme znovu jednat s poskytovatelem dotace ROP Střední
Čechy, aby nám prodloužil lhůtu k dokončení stavby.
Dnes je tedy smlouva s Ediktem podepsaná a práce na stavbě začaly. Doufejme, že zima bude mírná a že se bude moci stavět
co nejdéle.

Další stavby

Územní řízení na novou budovu základní školy bylo zahájeno. Jakmile budeme mít územní rozhodnutí, vypíšeme výběrové
řízení na projekt pro stavební povolení, abychom na jaře příštího
roku byli připraveni žádat o dotaci a zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.
Dvě ukázky toho, jak stavěl uchazeč pan Tarasjuk.
Toho jsme z výběrového řízení vyloučili.
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Revitalizace křižovatky v Turkovicích. Práce byly zahájeny,
měly by být hotové přibližně do poloviny října.
V říjnu začne oprava asfaltových komunikací. Letos budeme
opravovat jen výtluky, s pořádnější rekonstrukcí komunikací počítáme příští rok.
Obnova lesních cest: na tuto akci za přibližně 1,6 mil. Kč jsme
dostali dotaci 864 000 Kč. Je hotový prováděcí projekt, vypisuje se
výběrové řízení na dodavatele. Stavba bude provedena ještě letos.
Dotace na zateplení nevyšly. Šlo o zateplení zdravotního střediska a základní školy. Naše žádost dostala nízký počet bodů proto,
že náklady na ušetřenou tunu CO2, která je při hodnocení rozhodující, byly příliš vysoké. Ve zdravotním středisku se dnes topí propanem a ten produkuje při hoření poměrně málo CO2, proto
zateplením se moc CO2 neušetří. V budově základní školy jsme
žádali o dotaci na zateplení i na tepelné čerpadlo s vrty a ty byly
velmi drahé, proto i zde cena uspořené tuny CO2 vycházela příliš
vysoká. Ale dotace na zateplení zde budou i následující roky a naše
obec o ně bude určitě žádat zase.

Jak hospodaříme

Od začátku roku, tedy zatím za 2/3 roku, máme příjmy 15,1 mil.
Kč a výdaje 9,8 mil Kč, takže jsme ušetřili 5,3 mil. Kč. Z toho jsme
zaplatili 1,5 mil. Kč splátky úvěru a o 3,8 mil. Kč se zvýšil stav
našeho účtu v bance. Přitom jsme neprodali žádné pozemky.
Když přepočteme tyto peníze až do konce roku, vidíme, že jsme
schopni po zaplacení provozních výdajů každý rok ušetřit až 7 mil.
Kč, které můžeme použít na investice nebo na splátky úvěrů.

Nová vyhláška o poplatku za odpad

Stará pohlednice zobrazuje místo před
dnešní pizzerií. Na vývěsním štítě je
napsáno "František Vodrhánek".

Vyhlášku v plném znění uveřejňujeme na str. 9, teď jen shrneme
to nejdůležitější.
Hlavní zpráva je, že poplatek se nemění. Zůstává jako dosud
650 Kč ročně na každého, kdo v naší obci trvale bydlí včetně
cizinců, a také 650 Kč na každou chatu, chalupu, byt nebo rodinný
dům, v kterých není nikdo hlášen k pobytu.
Proti dosavadnímu stavu je poplatek odpuštěn třetímu a každému dalšímu dítěti do 15 let, které žije ve společné domácnosti.
Pozor ale na to, že poplatek nebo jeho část, která nebyla zaplacena do konce roku, za který se má platit, se automaticky
zvyšuje na trojnásobek – to v dosavadní vyhlášce nebylo.
Splatnost poplatku je do konce února. Když někdo zapomene
a opozdí se se splácením, má do konce roku ještě dost času, aby
poplatek zaplatil bez navýšení.
Pro informaci zde uvádím výdaje i příjmy z našeho odpadového
hospodářství v loňském roce:
Výdaje: Za nebezpečný odpad jsme zaplatili 47 424 Kč, za tříděný odpad 448 610 Kč a za směsný odpad (popelnice a černé
kontejnery) 1 110 605 Kč, dohromady náklady na odpad byly
1 606 639 Kč.

Příjmy: na poplatcích za odpad se vybralo 1 262 159 Kč, od
společnosti EKO-KOM jsme za třídění odpadu dostali 216 894 Kč
a od podnikatelů, kterým zajišťujeme likvidaci komunálního odpadu, jsme vyfakturovali 57 939 Kč, celkové příjmy tedy byly
1 563 992 Kč.
Příjmy jsou tedy o 69 647 Kč nižší než výdaje, tuto částku obec
loni doplatila „ze svého“, ale není to moc. Všimněte si mimochodem, že za tříděný odpad jsme zaplatili o 231 tisíc více, než
jsme za třídění dostali od EKO-KOMu, takže i na tříděný odpad
doplácíme – jako každá obec. Správně by to mělo být tak, že výrobci a dovozci plastů, papíru a skla, kteří jsou právě sdruženi ve
společnosti EKO-KOM, by měli zaplatit všechny náklady spojené s likvidací těchto odpadů. Poplatek za odpad by mohl být
nižší, ale každý člověk, který si koupí třeba nápoj v plastové láhvi,
by už v jeho ceně zaplatil i pár desítek halířů nebo korunu za likvidaci prázdné láhve – bylo by to spravedlivější. Bohužel naše zákony tak nastavené ještě nejsou.
Ještě bych se chtěl zmínit o další možnosti, kterou využívají některé obce: domácnost by platila podle počtu popelnic, které využívá, nikoliv podle počtu osob.
Výhodou takového systému je jednodušší administrativa a to, že
tento systém motivuje občany třídit odpad, protože kdo třídí, potřebuje méně popelnic, takže i méně zaplatí.
Velkou nevýhodou je ale možnost „černého pasažérství“: někteří
občané můžou platit za popelnice velmi málo a větší část svého
odpadu budou „zadarmo“ odkládat do veřejně přístupných černých
kontejnerů. Aby byly příjmy a výdaje vyrovnané, musel by se pak
zvýšit poplatek za popelnici, takže na tyto černé pasažéry by dopláceli všichni poctiví.
Kromě toho by lidé, kteří „ušetřili“ na známkách za popelnici,
mohli odvážet svůj odpad i na černé skládky do přírody, a to by
bylo ještě horší. Četl jsem na stránkách jedné obce v okolí, která
má systém platby podle počtu popelnic, o tom, že mají
problémy s černými skládkami. Chválabohu u nás se už po mnoho
let černé skládky prakticky nevyskytují.

Počet zastupitelů

Před každými volbami do zastupitelstva může zastupitelstvo
rozhodnout, kolik bude mít v dalším období členů. Podle zákona
o obcích může mít obec naší velikosti nejméně 7 a nejvíce 15 zastupitelů. Podle téhož zákona může obec zřídit radu, která musí ale
mít nejméně 5 členů a nejvíce třetinu členů zastupitelstva. Z toho
vyplývá, že při 15 členech zastupitelstva rada může být a musí mít
5 členů, ale kdyby mělo zastupitelstvo méně než 15 členů, rada by
se ustavit nemohla.
Rada je výkonným orgánem obce, něco jako ve státě vláda,
kdežto zastupitelstvo je obdobné parlamentu. Není-li v obci rada,
přecházejí její pravomoci na samotného starostu.
V naší obci je už od roku 1990 patnáctičlenné zastupitelstvo
a pětičlenná rada. O řadě věcí tedy rozhoduje rada, starosta nemůže
rozhodovat sám, a podle mého názoru to je správné.
Na červnovém zasedání zastupitelstva se projednával počet zastupitelů pro příští volební období. Byl přednesen návrh, aby se
tento počet snížil na 9, takže by rada obce nebyla. Z 9 přítomných
zastupitelů pro tento návrh hlasovali tři, proti bylo pět a jeden se
zdržel. Návrh na snížení počtu zastupitelů tedy nebyl přijat
a v dalším období jich bude opět 15.

Příspěvky spolkům

Obec už po mnoho let přispívá spolkům včetně Sokola částkou
přibližně 200 000 Kč ročně. Letos jsme tuto částku navýšili, protože jsme přispívali chovatelům na přestěhování z pozemku vý-

