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Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás informovali o aktuálním dění v naší části obce, které jsme pro vás shrnuli do
následujících témat:

Zvonička
Na konci minulého týdne nám na naši žádost kamenosochařská a restaurátorská firma „Bohumil
Pánek“ se sídlem v Říčanech nezištně opravila kamennou část zvoničky ve Všechromech (očištění,
oprava spár a trhlin, impregnace). Jako poděkování za jejich ochotu a příkladný přístup k udržování a
obnově památek jsme pozvali majitele firmy a pracovníka, který opravu odborně provedl, na slavnostní
odhalení, kde bychom jim chtěli předat i peněžitý dar ze sbírky, kterou na opravu zvoničky a pořízení
nového zvonu založili obyvatelé Všechrom. V této sbírce se celkem vybralo úctyhodných 13.870,- Kč!
Vyúčtování této částky bude uveřejněno v dalším čísle zpravodaje a na internetových stránkách
(www.vsechromy.ic.cz/zvonicka.html), kde je i seznam všech dárců.
V současné době se pracuje na výrobě uchycení zvonu a křížku na stříšce, do konce týdne zvon i
křížek namontujeme.
Slavnostní odhalení opravené zvoničky spojené již tradičně s malým občerstvením a veselicí
místních občanů se bude konat tuto sobotu 18.11. v 16.oo, sraz od 15.oo v hasičárně na návsi.
Srdečně vás všechny zveme na tuto slavnostní událost. Pozvání jsme předali i panu starostovi.
Několik fotografií naší zvoničky, jak už ji neuvidíte …

Před opravou

Po chemickém očištění

Fotografie opravené zvoničky budou zveřejněny v dalším čísle a na internetu.
Na opravě zvoničky se dále osobně podíleli tito spoluobčané:
Vladimír Adelt - zapůjčení a postavení lešení
Pavel Soukup - zakoupení zvonu, výroba dřevěného uchycení zvonu včetně osy, montáž zvonu
Petr Hnátek - pomoc při opracování dřevěné části uchycení zvonu
Miloslav Janda - materiál na opásání dřevěného uchycení zvonu
Martin Novák - výroba kovových úchytů zvonu a táhla, montáž zvonu, výroba křížku, úprava okolí
Všem, kteří se na opravě zvoničky podíleli, ať už osobně nebo finančně, bychom tímto chtěli
upřímně poděkovat za jejich pomoc a popřát jim, aby tento přístup k rozvoji obce pokračoval i nadále a
nikdo se v již v blízké budoucnosti nemusel za vzhled obce stydět …
Křížek, který stojí na prostranství vedle zvoničky, bychom chtěli opravit na jaře obdobným
způsobem.

Osadní výbor
Na poslední schůzi osadního výboru oznámila Ing. Jitka Žemličková vzhledem ke svému zvolení do
zastupitelstva obce svou rezignaci na funkci předsedy OV. Na její místo byl navržen Ing. Pavel Soukup.
Na žádost 2 členů o uvolnění z OV (Z. Žemličková a K. Chaloupková) byla dále navržena změna počtu

členů OV z 15 na 13 členů. Tyto změny spadají do pravomoci zastupitelstva obce, proto byla dne 13.11.
podána v této věci žádost na obecní úřad.
Dále byl za opakované neplnění zadaných úkolů a narušování průběhu schůzí vyloučen pan Jan
Slabý a do řad členů byla naopak přijata paní Ilona Pfortnerová. Věříme, že její členství bude pro OV a
tím i pro celou část obce přínosem.

Stavební úpravy hasičárny
Přestože projekt stavebních úprav (vestavby toalet) je již delší dobu hotov, nemůžeme zatím
podnikat žádné další kroky, protože čekáme na vyjádření Obce Strančice k tomuto projektu. Fakturu za
požární zprávu (1.900,- Kč) jsme prozatím uhradili z prostředků vybraných od občanů Všechrom na
opravu zvoničky, žádost o proplacení této částky jsme podali 6.11. na OÚ (již podruhé). Dále je třeba
nechat zpracovat hydrogeologický posudek (1.500,- Kč) a projekt studny (1.500,- Kč). Pokud se
nerozhodneme zaplatit i tyto částky za obecní úřad z vlastních kapes, nezbude než čekat na další krok ze
strany obecního úřadu …

Cyklostezka
Ve věci cyklostezky Strančice - Všechromy není bohužel příliš velký posun, obecní úřad obdržel od
projekční firmy cenovou nabídku na dopracování projektu protažením stezky o cca 150 m ve výši téměř
50.000,- Kč. O této nabídce musí rozhodnout rada obce.
Lze jen vyslovit politování nad tím, že obecní úřad neinformuje dostatečně občany o dění na úřadě a
chystaných projektech. Občané Všechrom by rádi a zdarma poradili radním, jak stezku nejlépe do obce
napojit a nemuselo by tak dojít k navýšení ceny projektu.

Stopka na přejezdu vlečky
Naši žádost o změnu dopravního značení na přejezdu vlečky v obci Všechromy (nad sídlem firmy
Vision) úředníci MěÚ Říčany a Policie ČR zamítli s nesmyslným odůvodněním. Na jejich postup jsme
podali stížnost na krajský úřad, ta se nám však vrátila s vysvětlením, že stížnost spadá do pravomoci
MěÚ Říčany, který se k ní má nyní vyjádřit. Všechny příslušné dokumenty jsou zveřejněny na stránkách
Osadního výboru Všechrom www.vsechromy.ic.cz.

Volby do zastupitelstva
Vzhledem k tomu, jak napjatá atmosféra panuje mezi Strančicemi a přidruženými obcemi, ale i ve
Strančicích samotných, nemáme v úmyslu přispívat k jejímu dalšímu vyhrocování reakcí na slova pana
starosty a Ing. Vávry uveřejněná v posledním výtisku Strančických listů a směřovaná na náš osadní
výbor. Zmiňovaný předvolební leták napadaného sdružení nezávislých kandidátů je stále uveřejněn
v nezměněné podobě na www.volny.cz/volby-strancice, kde si ho každý může přečíst a udělat si vlastní
úsudek. Pokud by přesto měl někdo zájem o dodatečné vysvětlení některých pasáží, může vznést dotaz
přímo na autory letáku prostřednictvím e-mailové adresy volby-strancice@volny.cz. Jeho dotaz i
odpověď bude zveřejněna na uvedených internetových stránkách.

Za Osadní výbor Všechrom
Ing. Pavel Soukup, Ing. Jitka Žemličková, Karel Semerák, Růžena Tintěrová

