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Vážení spoluobčané,
přinášíme vám opět aktuální informace o událostech v naší části obce i na radnici.

Odhalení zvoničky
V sobotu 18.11. proběhlo slavnostní odhalení zvoničky z roku 1877, kterou svépomocí opravili
obyvatelé Všechrom s pomocí restaurátorské firmy p. Pánka z prostředků, které se podařilo na její
opravu a zakoupení nového zvonu vybrat od obyvatel Všechrom ve veřejné sbírce.
Celá kamenná část byla chemicky očištěna a naimpregována, byly opraveny spáry, přilepena
odlomená část u závěsu zvonu a zaceleny trhliny. Pro uchycení zvonu byly vyrobeny a namontovány
nové podpěry, osa a dřevěný trámek, v němž je uchycen nový zvon.

Takto dnes vypadá opravená zvonička
Na slavnostní odhalení, které bylo svěřeno nejstarší obyvatelce Všechrom, se přišel podívat i její zeť
pan starosta. Následné oslavy v místní hasičárně probíhaly za hojné účasti obyvatel části obce do
pozdních nočních hodin.
Seznam dárců s vyúčtováním vybrané částky je vyvěšen na nástěnce na návsi a také na
internetových stránkách OV (Akce - fotogalerie/Odhalení zvoničky).
Děkujeme všem, kteří se na opravě zvoničky podíleli, ať už finančním příspěvkem či fyzickou
pomocí. (PS)

Stavební úpravy hasičárny
Po několikaměsíčním úsilí prosadit na radnici vestavbu toalet do místní hasičárny, která nám byla
opakovaně přislíbena, se nám podařilo předat panu starostovi projektovou dokumentaci stavebních
úprav včetně dosud získaných vyjádření s tím, že obecní úřad sám zajistí potřebná povolení. Tento zvrat
ve vývoji je velmi pozitivní, protože tím odpadá nutnost získat od obecního úřadu souhlas a plnou moc
k zastupování, o které jsme na výzvu p. starosty zažádali již 25.9. a dodnes jsme je neobdrželi.
Navíc jsme díky tomu obdrželi od OÚ částku 1.900,- Kč za požární zprávu, kterou jsme v říjnu museli
za její vypracování dočasně zaplatit z peněz vybraných na opravu zvoničky. Ostatní náklady
(hydrogeologický posudek, projekt studny) by už měl uhradit obecní úřad na vlastní objednávku.
Sponzorský dar 9 pytlů vápenného štuku věnovali na vestavbu toalet manželé Mikovi, jako zbytek
ze stavby jejich domu - děkujeme. (PS)

Cyklostezka
Na dotaz, jak pokročila příprava cyklostezky za poslední dva měsíce, nám bylo na radnici sděleno, že
„nijak“. Pouze prý probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků. Tato jednání však probíhají již od
jara a souhlas jednoho z vlastníků je podmíněn doprojektováním napojení cyklostezky do obce. To však
ještě nebylo ani zadáno projekční firmě. Prý by se tak mělo stát do konce roku … (PS)

Úklid obce
Další malou „brigádu“ na úklid okolí obce zorganizovala Monika Horáková, která s dětmi posbírala
odpadky v okolí rybníků Klepačiny a společně jsme je pak odvezli (s menšími obtížemi) na náves, kde

jsme je vytřídili do kontenerů na plast a sklo. Kolik toho naši sousedé i přespolní v okolí rybníků
zapomněli, máte opět možnost posoudit sami …

Silvestr
Několik občanů přišlo s nápadem, že by se v hasičárně mohla uspořádat společná oslava příchodu
nového roku pro ty, kteří nebudou trávit Silvestra na horách ani u známých, ale dají přednost své
domovské obci. Tento nápad samozřejmě vítáme a máme v úmyslu připravit na silvestrovský večer
občerstvení, aby se zájemci mohli opět sejít, probrat osobně dění v obci i jinde a společně oslavit příchod
nového roku. Vítáme rovněž každý nápad či iniciativu, jak tuto oslavu zpestřit. (PS)
Vážení spoluobčané
Blíží se konec roku 2006 a tak bych ráda oslovila vás všechny, kteří náš Všechromský zpravodaj
pravidelně čtete a doufám, že budete souhlasit s tím, že tento rok byl tak trochu výjimečný. Nebudu se
podrobně vracet k jednotlivým událostem a k tomu, co se nám podařilo, nebo nepodařilo, mnohem
důležitější je, že myšlenka, která dala do pohybu život ve vesnici se ukázala jako životaschopná a
přinesla nakonec ovoce, na které nikdo ani nepomyslel, a to mám na mysli nejen oživení pocitu
sounáležitosti přímo ve Všechromech, ale hlavně spontánního vytvoření vazeb mezi občany, kteří žijí ve
všech odloučených obcích i v samotných Strančicích. Můj osobní názor je, že největším bohatstvím obce
jsou vlastně občané - občané, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a mají zájem na tom, aby se
věci okolo měnily k lepšímu. Toto bohatství se nedá vyjádřit penězi, ale podobně jako další opravdu
důležité věci v životě, se ani nedá za peníze koupit. Blíží se Vánoční svátky a i když v dnešní konzumní
společnosti je to hodně o penězích, pak pro spoustu lidí je to taky čas k zastavení a zamyšlení nad tím,
co dobrého člověk udělal, čím potěšil ostatní, jaký dává příklad svým dětem, co nosí ve svém srdci a jaké
myšlenky plní jeho mysl. Přeji všem, aby alespoň těch několik dní bylo skutečným svátkem klidu,
spokojenosti a pohody v duši a dobou, kdy všichni lidé mají k sobě blíže.
Krátce bych Vás ještě chtěla informovat o své dosavadní činnosti v zastupitelstvu – za
nejdůležitější považuji dokončit co nejpřesnější analýzu příjmů a výdajů Obecního úřadu a to podle
jednotlivých obcí za rok 2006, tyto údaje pak použít při tvorbě rozpočtu na rok 2007 a další roky. S tím
souvisí i poskytnutí možnosti jednotlivým obcím ovlivňovat alespoň částečně vynakládání finančních
prostředků. Dále budu prosazovat vypracování takového plánu rozvoje obce, kde budou zahrnuty
konkrétní akce včetně stupně priority a předpokládaného finančního zajištění. První výsledky budu moci
předložit nejpozději do konce ledna, po uzavření účetní závěrky. (JŽ)
Všem občanům přejeme klidné prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS), Ing. Jitka Žemličková (JŽ), Karel Semerák a
Růžena Tintěrová.

