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Vážení spoluobčané,
sousedi, přátelé
a kamarádi!
V posledních letech jsem
se začal více angažovat v
komunální problematice
našeho drahého města a
proto jsem také kandidoval
za volební seskupení
SMEČENSKÝ PATRIOT.
Po zralé úvaze a zjištění,
jak málo je veřejnost
informována o dění ve
městě, jsem došel k závěru,
že je nutné posílit
informovanost občanů.
Rozhodl jsem se se svými
kolegy vydávat tyto
nezávislé noviny.
V jednotlivých číslech
bych chtěl já a kolegové ze
Smečenského Patriota
vydávat jak články věnující
se aktuálním problémům a
předkládat vlastní pohled
na dění ve městě, tak
obracet se do minulosti
Smečna, poukazovat na
zajímavé kulturní akce.
R o v n ě ž b u d e m e
zveřejňovat i důležité části
u s n e s e n í R a d y
Smečenského Patriota.
Zkrátka budeme se ze
všech sil snažit, aby tento i
další čísla byla zajímavá a
pestrá a aby si každý z vás
našel alespoň jeden
článek, který bude
zajímavý nebo přínosný!
Bydlím ve Smečně už 17.
rok. Vychovávám zde i

svého syna. Patří sice ke
generaci, která snad už má
místo prstů USB konektory,
ale to snad s věkem přejde
a bude sledovat reálný život
kolem sebe. A já, přestože
stále mohu být považován
za náplavu, tak věřte, za ní
se rozhodně nepovažuji.
Můj dům patří do staré
zástavby a já se nesnažím
ze starého domu udělat
modernu. A konečně i moje
prababička byla ze
Smečna. Takže se část
mého rodu kotrmelcem
přes několik desetiletí vrací
„na místo činu“.
Naše články a příspěvky
budeme podepisovat svým
jménem. Zveřejněná
usnesení nebo výtahy z něj
budeme podepisovat
„Rada SP“. Jelikož každý
píšeme po svém způsobu,

Neplacený výtisk

věřím, že se budete těšit na
další čísla a články svého
oblíbeného autora. Články
přejaté se souhlasem
autora budou samozřejmě
takto označeny.
A protože nikdo v redakci
nemá patent na rozum,
budeme rádi za vaše
podněty. I z tohoto důvodu
máme vlastní mailovou
adresu. Jen vás prosím,
jsme teprve na začátku, vše
děláme ve volném čase a z
vlastních prostředků, když
vám hned neodpovíme na
dotazy, je to pouze tím, že
se vše učíme, je toho moc a
teprve až se situace
stabilizuje a uklidní, budou
naše odpovědi rychlejší!!
Takže držte nám palce!

Antonín Trunc

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
V SOUČASNÉ DOBĚ SE
ZPRACOVÁVÁ NOVÝ ÚZENMÍ PLÁN
MĚSTA SMEČNA.
MÁTE-LI ZÁJEM O ZMĚNU ZAŘAZENÍ
VAŠEHO POZEMKU, PODEJTE SI
ŽÁDOST NA MěÚ SMEČNO
NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA.
Rada SP

NÁZORY ODBORNÍKA!
Požádali jsme odborníka
o
vyjádření k úloze a odpovědnosti
zastupitelstva k občanům. Zde
nabizíme jeho vyjádření:
Občané mají právo požadovat
po orgánech obce, které si zvolili,
péči o obec
a její rozvoj. Co to
v praxi znamená? Jaká je úloha
starosty, rady či zastupitelstva?
Kdo nese hlavní odpovědnost?
Podle zákona o obcích obec
navenek zastupuje starosta
obce. Starosta při tom ale není
orgánem obce příslušným k rozhodnutí, zda určité jednání obce
bude učiněno např. zda bude uzavřena smlouva nebo zadána
veřejná zakázka. K tomuto rozhodnutí je oprávněno pouze
zastupitelstvo (pouze ve vymezených případech rada) a toto rozhodnutí je samotným základem
pro platnost příslušného jednání.
Až následně starosta obce navenek projeví vůli obce, je jejím realizátorem.
Z tohoto vyplývá velmi důležitá

úloha možná až povinnost starosty obce nejen monitorovat potřeby obce a hledat dobrá řešení pro
jejich uspokojení, ale především
vytvořit podmínky, aby byl naplněn zákonem stanovený postup
pro jejich schválení.
Formálně vzato starosta naplní
tuto svoji úlohu tím, že několikrát
do roka svolá zastupitelstvo a
předloží mu ke schválení, což
žádá zákon. Zastupitelstvo se
pak ale ocitá v pozici, které se
brání každý z nás i v soukromém
životě. Půjdete-li do banky žádat
o půjčku, nepodepíšete přece
smlouvu na prvním setkání bez
toho, abyste si zjistili podmínky
jiných bank, prostudovali text
smlouvy, nebo se poradili s právníkem. Důležitá rozhodnutí nečiní
nikdo z nás v časové tísni a bez
dobré znalosti věci. Zastupitelstvo nese velkou odpovědnost
právní i ekonomickou a pokud si ji
uvědomuje, nerozhoduje ukvapeně, bez dostatečných informací a podkladů nebo pod tlakem.

Zastupitelstvo nemá být
„strojem na schvalování“, má být
platformou, na které se problémy
a jejich řešení diskutují. Aby tyto
podmínky ke své práci mělo, je
odpovědností především starosty
včas informovat zastupitelstvo, s
dostatečným předstihem mu předkládat důležité dokumenty, předjednávat, vysvětlovat, doplňovat
informace. Toto je práce starosty.
A pokud zastupitelstvo neschválí
řešení, které starosta (rada obce)
předložil jako potřebné a optimální, měl by se starosta především
sám sebe ptát, proč se tak stalo.
JUDr. Markéta Štalmachová
(Pisatelka tohoto článku je právník ředitele Magistrátu hl. m. Prahy; po právní praxi ve veřejné
správě a bankovnictví působila
jako vysokoškolský pedagog a
akademický funkcionář na veřejných i soukromých vysokých školách, dlouhodobě se věnuje teorii
i praxi veřejné správy, přednáší a
publikuje. Poznámka redakční
rady SMEČENSKÉHO PATRITA)

na dalších vylepšeních. A jsou být do budoucna na problém
zaděláno. A proto věřím, že
opravdu nutná. Zrcadlo na
vedení města vyslyší můj
výjezdu z Hrdlívské ulice je
návrh na instalaci zrcadla i u
bohužel
zcela
nešťastně
Přestože jsem v tomto oboru
horního výjezdu, tedy blíže k
instalováno na tom dolním
amatér, vždy se snažím
přechodu, kde se snad dá
výjezdu.
Tedy
téměř
na
konci
zamýšlet nad bezpečností
města. V tomto úseku auta od očekávat dodržování správné
spoluobčanů a hlavně našich
rychlosti jízdy. Spoluobčané,
Slaného stále ještě jedou
dětí. A také se snažím
naslouchat i přání druhých. Již velice rychle a auta jedoucí do sousedé, držme si palce a
věřme, že bude letos
Slaného už začínají
bylo dost stesků nad
instalováno i toto popsané
zrychlovat.
Když
k
tomu
nebezpečnými vjezdy na
zrcadlo.
přidáte spíš menší velikost
hlavní ulice! Na sklonku roku
Antonín Trunc
instalovaného
zrcadla,
může
2014 jsem vznesl během
probíhajícího veřejného
Co se kde bude dít…
zasedání zastupitelstva
01/02/-15/03/2016: Praha – akce jarní prázdniny - exkurze na Letišti Václava Havla
požadavek na instalaci
08/02/2016 pondělí: kino Slaný – ﬁlm Dánská dívka – drama podle skutečnosti – 76% dle CSFD.cz
zrcadel. Do rozpočtu na rok
15/02/2016 pondělí: kino Slaný – ﬁlm Do posledního dechu – napínavý příběh – 63% dle CSFD.cz
2015 byla potřebná částka
17/02/2016 středa: kino Hutník Kladno – ﬁlm Lída Baarová – životní příběh – 53% dle CSFD.cz
skutečně zakomponována a k
26/02/2016 pátek: divadlo Slaný – koncert Jan Hrubý, Kukulín a Sean Barry
instalaci zrcadel na podzim
Je čas koupit vstupenky:
roku 2015 došlo! Ti z vás, kteří
03/03/2016 čtvrtek: kino Slaný – koncert Spirituál Kvintet
si těchto zrcadel všimli, věřím,
25/08/2016 čtvrtek: letní kino Slaný – koncert Lucie Vondráčková
že oceňují tuto novinku. Ale
(Jelikož může dojít v ke zrušení akce nebo posunutí termínu konání, doporučujeme vyhledat
je zapotřebí jít dál a pracovat
vybranou akci na internetu a zjistit případné nové informace)
Zrcadla – pomoc
motoristům

