mimořádné vydání
Vážení spoluobčané,
Vítám Vás při čtení dalšího čísla Všechromského zpravodaje, který tentokrát je určen i pro
obyvatele okolních obcí – Svojšovic, Otic, Kašovic, Předboře a Sklenky.
Hlavním tématem tohoto vydání jsou volby do zastupitelstva obce Strančice.
S potěšením Vám všem sdělujeme, že pro letošní volby se nám podařilo zaregistrovat
kandidátka „Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Strančic, Všechrom, Svojšovic, Otic, Kašovic,
Předboře a Sklenky“ a opět po osmi letech tak bude možnost výběru při volbách do zastupitelstva
obce Strančic a snad poprvé v současné historii obce došlo k výjimečné události, že se podařilo
spojit občany nejen ze všech přidružených obcí, ale i ze Strančic, takže kandidátka je vyváženě
obsazena občany skutečně ze všech částí obce. Jsou mezi nimi občané jak běžných profesí, tak
s vysokoškolským vzděláním a i takoví, kteří již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu, Jejich
jména jsou – Miloslav Janda, Jiří Nedbal, Miloslav Miňha, Ing. Jitka Žemličková, Pavel Zátorský,
Ing. Josef Janovský, Pavel Pecháček, Petr Souček, Ing. Pavel Soukup, Leoš Tománek, Ivan
Burdun, Ing. Jiří Kohout, Zdeněk Souček, Ing. Martin Plch a Miroslav Šach.

Chceme nyní poděkovat všem, kteří svými podpisy na volební petici
umožnili zaregistrování této kandidátky.
Současně chceme zdůraznit, že postavení této kandidátky není žádnou revolucí proti
současném zastupitelstvu – postavit další kandidátku nám ostatně doporučil jak sám pan starosta
Ulrich tak i místostarosta pan Slabý. Navíc počet členů zastupitelů ve Strančicích je stanoven tak,
aby v počtu 15 členů měly své zastoupení i přidružené obce a právě samostatná kandidátka
s podporou místních voličů dává šanci na to, aby zájmy občanů z okrajů a odloučených částí obce
Strančice prosazovali lidé, kteří v těchto lokalitách přímo žijí a znají podrobněji tamější situaci.
Chceme nabídnout své zkušenosti a znalosti a tím přispět k tomu, aby se zlepšil vzhled obcí i
jejich společenské prostředí a myslíme si, že rozvoj přilehlých obcí a spokojenost jejich občanů by
měly být dobrou vizitkou i pro samotné Strančice, tak jako přiměřený rozvoj a růst Strančic by měl
být vnímán pozitivně ostatními částmi obce.
Více informací o volební kandidátce můžete nalézt na www.vsechromy.ic.cz

Další informace pro občany Všechrom:
Sbírka na zvoničku byla založena dne 26.8. na veřejné schůzi. Každý, kdo dosud nepřispěl, může
tak učinit u P. Soukupa (Všechromy 63 - pod trafačkou).
Stavební úpravy hasičárny - studie vestavby toalet je připravená (je umístěná na nástěnce na
návsi), v současné době je připravován projekt pro stavební povolení a rozpočet na stavební
materiál. Vyvrtání studny a zajištění prostředků na stavební materiál přislíbil pan starosta na
veřejné schůzi dne 26.8.
Možnosti sportovního vyžití - do hasičárny byl umístěn ping-pongový stůl (od pí. Žemličkové) a je
zde také uložen sloupek s basketbalovým košem a míče. Kdo by si tedy chtěl zahrát stolní tenis či
basket (streetball), může si půjčit klíče u Richterů (Všechromy 24) - každý den přibližně mezi 18. a
20. hodinou se již konají téměř pravidelné turnaje.
Inzerce firem - na druhé straně tohoto čísla naleznete první inzeráty firem a občanů ze Všechrom
nabízejících své služby. Zájemce o další inzerci (zdarma) může kontaktovat pí. Žemličkovou, p.
Soukupa či p. Semeráka.

SEKAR, s.r.o.
Dveřní a nábytkové kování, kované ploty, mříže, zábradlí,
střešní okna FAKRO, drátěný kuchyňský program
Všechromy 42
tel. 323 641 942
vsechromy@sekar.cz
www.sekar.cz
Jan Löffelmann - Medocentrum
prodej medu, medoviny, včelařských produktů a potřeb
Všechromy 50
tel. 603 486 978, tel./fax: 222 563 589
www.honey-well.com/cz
info@honey-well.com
Ing. Filip Tanev - Wine Color
značková vína z bulharských oblastí
Všechromy 62
tel. 724 253 527, tel./fax: 323 642 258
www.winecolor.cz
winecolor@centrum.cz
Monika Soukupová - MM zlatník
opravy a výroba zlatých a stříbrných šperků
Všechromy 63
tel. 723 570 303, tel./fax: 323 601 333
www.mmzlatnik.web.wo.cz
moravcova.monca@seznam.cz
Ing. Pavel Soukup - ARDOS projekt
projektování pozemních staveb
Všechromy 63
tel. 602 202 972, tel./fax 323 601 333
www.ardos.web.wo.cz
ardos@wo.cz

