21.červen 2006
Vážení spoluobčané,
Vítám Vás při čtení dalšího čísla Všechromského zpravodaje , ve kterém Vás budeme informovat o
událostech v obci za tento měsíc.
Událostí číslo jedna bylo bezesporu pořádání Dětského dne v neděli 4,června- událost o to významnější,
protože Dětský den se ve Všechromech slavil naposledy před více než 20 lety , ale také i proto, že se podařilo
získat sponzory , kteří přispěli hodnotnými dárky pro děti. Je proto na místě veřejně poděkovat všem, kteří se
zasloužili o zdar celé akce - jedná se o firmy VOG , MOUNTFIELD, DROXI a AQUARIUS – těmto firmám
byl rovněž osobně předán děkovný dopis. Sladkosti pro děti poskytla PIZZERIA ve Všechromech a další
byly zakoupeny na účet Obecního úřadu ve Strančicích. V neposlední řadě patří poděkování všem občanům ,
kteří se na přípravě celé akce organizačně podíleli a to jak jednáním se sponzory , tak účastí na brigádě při
úklidu spodní části hasičárny .a následně i pomocí při samotné oslavě- nelze vyjmenovat všechny, ale
uvádíme alespoň Květu Vosníkovou , Růženu Tintěrovou, Pavla Soukupa a největší dík patří Monice
Soukupové, která věnovala spoustu svého času a v podstatě sama připravila celý program dětského dne..
Podle ohlasů se celá akce dětem velmi líbila - lepší snad mohlo být jenom počasí, aby si i rodiče mohli užít
posezení pod lipami při občerstvení. – doufáme, že při další akci si užijí i dospělí.,
Začátkem června se také sešel na své schůzi osadní výbor – jednání s e týkalo navázání spolupráce s firmou
VISION , která podniká v oblasti ekonomického a výrobního softwaru a hardaru. Tato firma nabídla
počítač pro Osadní výbor a rovněž zajištění bezdrátového internetu - tuto velkorysou nabídku bohužel nelze
v plném rozsahu využít, jelikož umístění hasičárny v dolíku neumožňuje nerušené napojení na vysílač
společnosti, jejíž služby firma VISION využívá. Pro zajištění internetu bude nutné hledat jiný způsob a tato
záležitost je aktuální již vzhledem k tomu., že zásluhou Pavla Soukupa jsou již na internetu v provozu stránky
www.vsechromy.ic.cz Kdo měl možnost si tyto stránky již prohlédnout, určitě bude souhlasit s tím, že jsou
velmi zdařilé a přispívají ke zvýšení prestiže Všechrom.Práce s tím spojená, by proto měla být náležitě
oceněna. Dále byla uskutečněna krátká schůzka se zástupcem Občanského sdružení Kunice - Judr.V.Růžičkou
v záležitosti Logistického areálu Kunice jehož výstavba se dotýká zejména obcí Kunice,Kašovice a Všechromy
a to především z hlediska negativního vlivu na hlukovou situaci, vlivu na povrchové a podzemní vody a vlivu na
krajinu. Podrobnější informace lze získat na internetu, eventuelně je pro zájemce k dispozici vytištěná podoba
celého záměru –cca 70 stránek. .Zásadní informace je ta, že dosud není vydáno stavební povolení na zbývající
dvě haly a je tedy možnost celou stavbu prostřednictvím Občanského sdružení Kunice a dalších složek
ekologického hnutí včetně medializace ovlivňovat Činnost Občanského sdružení Kunice se dotýká i dalších
složek života v Kunicích a jejich aktivity mohou být pro náš Osadní výbor inspirující – bohužel zatím ve
Všechromech chybí sportovní hřiště a všichni víme, že právě při sportu se lidé dávají nejvíce dohromady. Občan
ze Všechrom, který nechce být jmenován, přislíbil darovat fotbalový a volejbalový míč a věříme, že by se dala
dohromady i fotbalová jedenáctka, třeba jen pro legraci a radost ze hry a pohybu. Zatím pro sportovní vyžití
bude v nejbližších dnech alespoň na návsi u hasičárny postaven basketbalový koš, který financoval Obecní
úřade v hodnotě 1 600 Kč.
Další jednání OV se týkalo vzhledu prostranství u čekárny na návsi – není zrovna moc utěšené a tak
bude potřeba opravit starou lavičku a taky trochu vylepšit okolí květinami. Doufáme, že v rozpočtu Obecního
úřadu v položce veřejná zeleň bude i malá částka pro naši obec.Rovněž bude zaurgováno zřízení kontejneru na
papír
Dále bychom chtěli informovat o nabídce firmy ALKOM, která podniká v oblasti zabezpečení a ochrany
objektů – pokud by se našli ve Všechromech alespoň 3 zájemci, pak firma poskytne slevy na své služby. Tuto
informaci zde uveřejňujeme s ohledem na tu skutečnost, že černá kronika počtu vloupání a krádeží ve
Všechromech zahrnuje dostatek případů na to, aby se občas každý zamyslel nad ochranou svého majetku. Pro
eventuelní zájemce jsou k dispozici prospekty v budově hasičárny.
Závěrem bychom chtěli představit další obyvatele bývalé školy ve Všechromech. V tomto objektu byla
provedena výměna střešní krytiny a v jedné polovině vznikly kancelářské prostory. Druhou polovinu nadále
obývá pan Příhoda.Noví obyvatelé jsou dvě účetní společnosti - Czechiae Consulting s.r.o. specializující se na
vedení účetnictví a dále CAMARET s.r.o., která poskytuje daňové poradenství ve věci všech daní a všech osob,
jak malých živnostníků, až po velké akciové společnosti. Druhou část mladého kolektivu tvoří zaměstnanci
společnosti Braien s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti softwaru a hardwaru , zejména pak vývojem

softwarových systému např. CRM. K této informaci ještě citujeme část z dopisu p.H.Hlaváčkové „ Vážení
sousedé ve Všechromech, protože jsme si vědomi pocitů a vzpomínek, které mnozí spoluobčané mají s bývalou
školou spojeny, rádi bychom shromáždili dobové fotografie a ty umístili do vstupní chodby. Prosíme tedy
všechny, kdo mají staré fotografie školy, zda by nám je nezapůjčili k neskenování a následnému zasklení a
vyvěšení ve Všechromech 26. Děkujeme předem. Všechny naše spoluobčany zveme kdykoliv na prohlídku
kanceláří, případně jen přátelské posezení u kávy.Těšíme se na setkání s Vámi.Za všechny Helena Hlaváčková.
Znovu připomínáme,že uvítáme každý námět na vylepšení zpravodaje, je možné i inzerovat své služby ,
Náměty ke zlepšení života v obci může podávat každý občan ke každému členu osadního výboru.
Všem občanům Všechrom přejeme hezké léto - dnes právě začíná.
V červnu jsem si všichni užili nejen zimy, ale i tropických veder- to příroda nám vrací
naše nešetrné chování. V životě se totiž vrací všechno- zlé skutky se vracejí, ale i dobré a
člověk by měl mít na paměti, že když učiní cokoliv dobrého pro druhé,prospěje tím i
sám sobě.
Za osadní výbor
Jitka Žemličková, Karel Semerák a Růžena Tintěrová

Dětský den 4.6.2006

