Vážení spoluobčané,
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili veřejného shromáždění a tím
vyjádřili svůj zájem o život v obci (počet podpisů na prezenční listině: 47, přítomných osob však
bylo ještě více) - veliká účast nejen občanů trvale hlášených v obci, občanů v obci dosud
nepřihlášených, ale i občanů, kteří mají své kořeny ve Všechromech a již zde nebydlí, velmi
překvapila organizátory shromáždění, kteří prožívali napjaté chvíle, zda se akce podaří či nikoliv.
Velkým přínosem k vytvoření pokojné atmosféry byla určitě i přítomnost dětí, za toto patří
zvláštní poděkování rodičům.
Dne 7. dubna se uskutečněna první schůzka členů Vámi zvoleného Osadního výboru
/dále jen OV/, kde byli zvoleni předseda (pí Jitka Žemličková, čp 39, T: 323 641 939),
místopředseda (p. Pavel Soukup, čp 63, T: 323 01 333), zapisovatel a pokladník (p Ivan
Burdun, čp 36, T: 323 640 677).

Členové OV:
Adelt Vladimír, čp 31, T: 323 641 933
Hnátek Petr, čp 11, T: 323 641 932
Hnátek František, čp 60
Chaloupková Kateřina, čp 55
Nedbal Radek, čp 35, T: 323 640 959
Semerák Karel, čp 42
Pan D. Mika bohužel ještě není v obci přihlášen
členem OV.

Slabý Jan, čp 28, T: 323 640 736
Šťastný Miroslav
Tintěrová Růžena, čp 37, T: 323 640 661
Vosmíková Květa, čp 9, T: 323 640 956
Žemličková Zuzana, čp 39
k trvalému pobytu a tudíž se zatím nemůže stát

V pondělí 10. dubna byla zaslána na Obecní úřad Strančice v souladu se zákonem o obcích
č.128/2000 Sb. Písemná žádost o zřízení osadního výboru, včetně výpůjčky objektu „Hasičárny“.
Tento objekt je již delší dobu nepoužívaný a bude nutné jej řádně uklidit. Pan Slabý projedná
s hasičským sborem Svojšovice, zda by u nich některé věci z hasičárny nenašli uplatnění.
Dále bych Vás ráda jménem OV pozvala na jarní brigádu v sobotu 22. dubna od 9
hod. Náplní brigády bude úklid hasičárny, návse, zbourání staré dřevěné kolny a příprava na
„Čarodějnice“ (organizaci má na starosti p. Adelt, p. Nedbal přislíbil poskytnutí vlastního traktoru
s valníkem pro odvoz ořezaných větví z cesty ke hřbitovu, které budou použity na přípravu
Čarodějnic, předběžné místo pálení – náves (u rybníka a v bezpečné vzdálenosti od okolních
budov.
Prosíme přijďte s dobrou náladou a vlastními hráběmi či lopatou.
Pan Slabý přinesl velmi pěkný letecký snímek Všechrom a také podrobný plán budoucí
cyklostezky Všechromy-Strančice včetně příslušných návrhů smluv s vlastníky pozemků, kudy
stezka povede. O průběhů jednání s vlastníky budeme občany informovat v dalším čísle.
Na schůzce OV bylo také schváleno podání žádosti na OÚ Strančice o souhlas
s pokácením lípy v těsné blízkosti hasičárny .Strom svou velikostí narušuje základy i samotnou
budovu - náhradou pak budou vysazeny 3 nové stromy-rovněž lípy.
Vzhledem k havarijnímu stavu sloupků u hřbitovních vrat OV podá žádost na jejich opravu.
Společenská rubrika:
Dne 23.3.2006 se Monice a Pavlovi Soukupovým (z čp 63) narodil syn Filip, který
se stal nejmladším občanem a zároveň rodákem ze Všechrom.
Blahopřejeme
Prostřednictvím tohoto zpravodaje bychom Vás rádi informovali každý měsíc o novinkách
v naší obci a rádi bychom také zavedli rubriku KDO je KDO s možností místní inzerce. Uvítáme
každý přípěvek a námět k postupnému zlepšování zpravodaje.Obracíme se rovněž zejména na
starousedlíky,pokud doma mají staré fotografie týkající se školy nebo činnosti hasičského sboru.
Rádi bychom v budoucnu instalovali památeční vitrínu v budově hasičárny .

S přáním hezkých Velikonočních svátků
Za osadní výbor

Jitka Žemličková

Karel Semerák

Růžena Tintěrová

