Vydává Osadní výbor Všechrom

ŘÍJEN 2006

Vážení spoluobčané,
Vítáme Vás při čtení dalšího čísla Všechromského zpravodaje, ve kterém Vás chceme
událostech v obci za období od posledního vydání až do dnešního dne.

informovat o

Na prvním místě bychom chtěli podat informaci o stavu sbírky na zvoničku – do dnešního dne
bylo vybráno 12.370,- Kč a je pro nás potěšením oznámit, že sbírky se zúčastnila naprostá většina
občanů. Dovolte nám uvést alespoň několik jmen nejštědřejších dárců – jsou to pan Šťastný st. s
dcerou, paní Hrušková, Nehasilovi, pan Janda ml., Marie Adeltová a manželé Adeltovi. Významný
příspěvek rovněž poskytla firma Egretrans, s.r.o. Průběžně aktualizovaný seznam všech dárců můžete
nalézt na internetu www.vsechromy.ic.cz/zvonicka.html, po ukončení sbírky bude vyvěšen na nástěnce
na návsi. Zvon je již zakoupen a připraven k osazení, dále máme přislíbenou nezištnou pomoc
restaurátorské firmy Bohumil Pánek ze Říčan, která by měla ještě v letošním roce provést odbornou
opravu kamenné části zvoničky, a tak doufáme, že se u příležitosti zavěšení zvonu ještě za dobrého
počasí všichni sejdeme na malé oslavě této velké události, kde bude jako obvykle zajištěno malé
občerstvení z prostředků poskytnutých občany Všechrom.
Vestavba toalet v hasičárně – na schůzi OV konané dne 8.9.2006 jsme byli panem Slabým
ujištěni, že Rada obce Strančice schválila poskytnutí finančních prostředků na vestavbu toalet a
zajištění zdroje vody s tím, že je to pro obec Strančice výhodné, jelikož tím zhodnotí svůj majetek.
Podmínkou radních bylo provedení stavebních prací a zajištění potřebných povolení zdarma občany
Všechrom.
Na poslední schůzi osadního výboru, kam se pan starosta nedostavil, přestože byl pozván, nám však
pouze oznámil po telefonu, že na vestavbu nám neposkytnou v letošním roce ani korunu. Pro
zajištění stavebního povolení a všech k tomu potřebných vyjádření a rozhodnutí příslušných úřadů je ale
nutné kromě jiného nechat zpracovat také hydrogeologický posudek (1.500,- Kč) a projekt studny
(1.500,- Kč). Ani tyto minimální částky nutné pro vyřízení stavebního povolení nám prý obec
neproplatí, přestože projekt stavební části, který vypracoval Ing. Soukup zadarmo, je již přes měsíc
hotový a leží na obecním úřadě, který se k němu dosud ani nevyjádřil. Za koho tedy páni radní peníze
slibovali, když za týden budou nové volby do zastupitelstva? Jako náplast na naše hořké zklamání
z přístupu a planých slibů radních nám pan Slabý přislíbil alespoň proplacení faktury za vypracování
požární zprávy požární specialistkou ve výši 1.900,- Kč, která je již hotová, protože je nedílnou součástí
projektu, který jsme museli obecnímu úřadu předložit k posouzení. Za dva dny nám však opět sdělil, že
fakturu obecní úřad stejně neproplatí, s odůvodněním, že už je několik dnů po datu splatnosti. Nezbývá
tedy, než i tuto fakturu uhradit z vlastních kapes ...
Cyklostezka - při jednání na OÚ Strančice s vlastníky dotčených pozemků vyšlo najevo, že projekt
stezky pro chodce a pro cyklisty není zcela v souladu s územním plánem a stezka je u Všechrom
ukončena naproti cestě ke hřbitovu, kde je vyvedena přímo na silnici. Dále bylo zjištěno, že ani
plánovaný kruhový objezd nepočítá s napojením stezky do obce, přestože jeho studii zadával přímo
obecní úřad jako podklad pro kraj a vypracovávala ji stejná projekční firma jako stezku. Osadní výbor
připravil návrh řešení napojení stezky do obce, který počítá i s možnou úpravou při stavbě kruhového
objezdu přeložkou stezky a umístěním přechodu se semafory. Tento návrh byl podán dne 11.9.2006 jako
příloha žádosti OV Všechrom o doprojektování stezky. Dosud se k tomuto návrhu nikdo oficiálně
nevyjádřil, máme pouze ústní vyjádření pana Slabého, že doprojektování stezky bylo zadáno. Neví však
jak bylo zadáno, neví ani za jakých finančních podmínek (jestli se bude opět platit nebo se jedná o
reklamaci již provedených projektových prací). Obrázky jednotlivých řešení můžete nalézt na
www.vsechromy.ic.cz .
Dále nás pan Slabý informoval o tom, že rozvodné závody budou v příštím roce provádět
rekonstrukci elektrických vedení v obci a současně s tím bude provedena i rekonstrukce veřejného
osvětlení, kterou bude hradit obec ze svých prostředků.

Obecní rybník – z iniciativy osadního výboru bylo zahájeno jednání se zástupcem firmy Egtretrans
s.r.o., která je vlastníkem domu č.p. 17 a neoprávněně užívá břehu rybníka jako příjezdové cesty. Bylo
dohodnuto následující řešení: Firma Egtretrans zajistí na vlastní náklady geodetické zaměření skutečného
stavu břehů rybníka, požádá Odbor životního prostředí MěÚ Říčany o řízení v pochybnostech, kterým
uvede do souladu úřední podklady se skutečností a podá návrh na vklad do Katastru nemovitostí. Po
zanesení skutečného stavu břehu rybníka do katastrální mapy bude s firmou dále jednáno o pronájmu
části břehu k zajištění přístupové cesty. Na zmíněný břeh se již nebude provádět další navážka.
V sobotu 30. září se ve
Všechromech v hasičárně uskutečnil 1. ročník turnaje ve
stolním tenise – vítězem
turnaje se po urputných bojích
stal David Richter „Dejv“ jeden z nejmladších účastníků
turnaje, kterému tímto za
všechny blahopřejeme.
Možnost zahrát si stolní tenis mají všichni zájemci – k dispozici jsou v hasičárně pálky a míčky a
navíc další stůl, který poskytla paní Eva Nehasilová. Klíče od hasičárny jsou k dispozici u Moniky
Soukupové (v č.p. 63), u Richterů (č.p. 24) a o víkendu také u Nehasilů (č.p. 16).
Další oznámení se týká nálezu tašky – jedná se o igelitovou tašku s obsahem plastových lahví,
plechovek od piva, sklenic od majonézy a dalšího biologického zapáchajícího odpadu. Tato taška byla
nalezena v kontejneru na papír. Nedoufáme, že se majitel k této tašce přihlásí, ale doufáme, že
napříště do kontejnerů na odpad bude odkládáno pouze to, co tam patří – čistý papír do modrého
kontejneru, řádně stlačené PET lahve a další plasty do žlutého kontejneru a sklo do zeleného kontejneru
na sklo. Veškerý další odpad patří do vlastních popelnic nebo do sběrny nebezpečného odpadu (staré
elektrospotřebiče, baterie, žárovky chemikálie, barvy apod.).
Protože jsme se při procházkách po silnici už nemohli dívat na tu "skládku" v příkopech a styděli
jsme se za to, jak se někteří naši sousedé staví k péči o životní prostředí, ať už tady žijí nebo jen
projíždějí, udělali jsme si malou brigádu a vyčistili příkopy podél silnice ze Všechrom k podjezdu trati
u Svojšovic. I nás překvapilo, ↓ kolik jsme toho nasbírali na tak krátkém úseku. Po vytřídění plastů,
papíru, skla, železa a hliníku
← nezbylo prakticky nic a celá
akce nám dohromady zabrala
hodinku a půl. Teď jsme jen
zvědaví, za jak dlouho příkopy opět
naplní snaživci, kteří si dají tu práci
odvézt odpadky až za ves, přestože
je mohou zdarma odložit na návsi
do kontejnerů.

Posledním tématem tohoto zpravodaje jsou komunální volby do zastupitelstva obce, které jsou již
skutečně za dveřmi. Letošní volby jsou svým způsobem mimořádné a doufáme že dojde ke zvýšení
zájmu voličů o účast – v minulých volbách byla účast pouze 43%, což je výrazně pod republikovým
průměrem, ale je to pochopitelné při existenci pouze jedné kandidátky. Letošní volby již nabízejí výběr
ze 4 kandidátek a půjde skutečně o KAŽDÝ HLAS . Doufáme že většina občanů letos využije
šanci podpořit svým hlasem kandidáty, ke kterým má důvěru.
Za Osadní výbor Všechrom

Ing. Jitka Žemličková, Ing. Pavel Soukup, Ing. Bc. Alena Adeltová, Karel Semerák a Růžena
Tintěrová

