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

Oslava Silvestra
Osadní výbor Všechrom (OV) zorganizoval oslavu Silvestra a příchodu nového roku, která se
uskutečnila v hasičárně na návsi. Myslíme si, že se oslava velmi vydařila, proběhla důstojně a přesto o
zábavu nebyla nouze. Sešlo se téměř 30 lidí, o živou hudbu se stejně jako na slavnosti odhalení zvoničky
postaral pan Jiří Ulrich ze Strančic, kterému tímto děkujeme. Fotografie z průběhu oslavy můžete
shlédnout na internetových stránkách OV v sekci „Akce - fotogalerie“. (PS)

Několik vybraných fotografií z průběhu oslavy

Jednání se zastupiteli
Vzhledem k tomu, že někteří členové zastupitelstva obce již pochopili, že jejich informace o dění ve
Všechromech a o potřebách obyvatel naší části obce jsou mírně řečeno zkreslené a neúplné, proběhlo
dne 18.1. z iniciativy paní zastupitelky Ivy Dvořákové v hasičárně ve Všechromech jednání Osadního
výboru Všechrom se zastupiteli obce. Tohoto jednání se zúčastnilo 10 z 15 zastupitelů včetně pana
starosty Ulricha a místostarosty Slabého.
Na tomto jednání jsme se pokusili vysvětlit přítomným zastupitelům z kandidátky pana starosty,
s jakými problémy se OV potýká, jakým způsobem s ním radnice spolupracuje, jak reaguje na jeho
iniciativy, jak nepravdivé či neúplné informace mu poskytuje a jak nekompetentně rozhoduje a
postupuje v otázkách týkajících se rozvoje Všechrom. Vzhledem k množství těchto pochybení ze strany
radnice od doby založení OV jsme jednání z časových důvodů omezili pouze na dvě základní témata,
kterými jsou bezesporu cyklostezka Strančice-Všechromy a vestavba toalet v hasičárně. Aktuální
informace o těchto tématech jsou pro vás uvedeny dále v jednotlivých článcích.
Je škoda, že z přítomných zastupitelů byli pouze 3 z těch, kterým byly tyto informace především
určeny, protože 5 přítomných zastupitelů bylo z „druhé“ kandidátky (ti jsou celkem dobře informováni) a
zbývající dva jsou právě původci výše zmíněných pochybení - pan starosta a místostarosta, kteří se
jednání zúčastnili především proto, aby své kroky mohli hájit.
Z jednání jsme se souhlasem všech přítomných pořídili zvukový záznam, na jehož základě
připravujeme v současné době zápis, který bude po ověření zástupci obou stran předán všem
zastupitelům obce a zveřejněn na vývěsce na návsi ve Všechromech i na internetových stránkách OV.
Doufejme, že jednání alespoň trochu pomůže napravit vztahy mezi zastupitelstvem obce a osadním
výborem, které byly v poslední době silně narušeny různými smyšlenými prohlášeními na adresu OV,
jeho činnosti i jeho členů. (PS)

Hasičárna
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle zpravodaje, obecní úřad (OÚ) na vlastní žádost převzal
dne 6.12. od OV projekt a podklady pro zajištění potřebných povolení k vestavbě toalet a zřízení studny
a žumpy, přestože jsme již 25.9. žádali o vydání plné moci, abychom tato povolení mohli vyřídit sami.
Bohužel jsme však zjistili, že žádnou žádost nikdo ze zástupců OÚ nikam nepodal, přestože nám pan
starosta tvrdil opak, který však nebyl schopen doložit žádným dokumentem. Projekt byl pouze poslán
poštou na stavební úřad, odkud se obratem vrátil, protože k němu nebyla podána žádná žádost a
nejednalo se tedy o podání dle stavebního zákona. Rovněž nebylo zadáno vypracování
hydrogeologického posudku, který je prvním podkladem potřebným k zahájení povolovacích řízení
(budou celkem 3 - 4!), přestože pracovníci OÚ mají od OV k dispozici již od 25.9. soupis veškerých
potřebných povolení, stanovisek a posudků, včetně vyčíslení případných nákladů na jejich pořízení. Tak,
jako pokaždé, se nám na jednání na OÚ opět dostalo pouze slibů, že práce na získání potřebných
povolení budou zahájeny hned po nejbližším jednání rady. Nakonec však rada obce rozhodla (po téměř 4
měsíčním zdržení!), že vystaví plnou moc zástupci OV a povolení si musí OV zajistit sám … Ještě týž den
(22.1.) bylo tedy zadáno vypracování HG posudku. (PS)

Cyklostezka
Veškeré práce na přípravě cyklostezky byly podle informací získaných dne 15.1. na OÚ zastaveny
s odůvodněním, že radnice nemá prostředky na výkup pozemků pro její stavbu. Jednání s vlastníky
pozemků o jejich výkupu však údajně probíhají již od začátku léta a dodnes není podepsána ani jediná
z 10 smluv, ze které bylo možné náklady na výkup pozemků určit, protože cena za výkup bude
stanovena právě těmito smlouvami. Podle těchto smluv, jejichž návrh má radnice k dispozici již od
července 2006, lze však tyto pozemky vykoupit až po úplném dokončení stavby, jejím geodetickém
zaměření a zkolaudování. Z toho jasně vyplývá, že jednání o výkupu pozemků je kvůli stanovení nákladů
na jejich výkup prvořadá věc, nevyvolává žádné nároky na rozpočet obce a uzavírání smluv tak žádní
objektivní příčina nebrání.
Další smutnou skutečností je, že spoluvlastníci pozemku naproti cestě k všechromskému hřbitovu, na
kterém má být podle projektu stezka ukončena, podmínili vydání svého souhlasu se stavbou a uzavření
příslušných smluv doprojektováním napojení stezky do obce podle platného územního plánu. Tento
požadavek je zcela logický a pochopitelný, bohužel však i v této věci byly veškeré aktivity radnice na
podzim roku 2006 zastaveny.
O tom, jaký zájem mají ve skutečnosti zástupci obce na vybudování stezky v dohledné době, není
proto snadné si vytvořit příliš lichotivý úsudek …
Po jednání se zastupiteli obce (viz. výše) svitla obyvatelům Všechrom naděje, protože zmíněné
argumenty byly přítomnými zastupiteli akceptovány a bylo nám přislíbeno, že v přípravě stezky se bude
neprodleně pokračovat a náklady na její vybudování a odkup pozemků budou zahrnuty do návrhu
rozpočtu na rok 2007.
Vzhledem k tomu, že i cena projektu byla přemrštěná, pokusí se dle příslibu zástupci OÚ dojednat
s projektantem stezky její doprojektování podle územního plánu tak, aby nevyvolalo žádné další nároky
na rozpočet obce. (PS)

Hasičárna, nebo cyklostezka?
Dosud největším nepříjemným překvapením bylo pro nás při jednání s panem starostou dne 15.1.
jeho prohlášení, že obyvatelé Všechrom si musí vybrat, co chtějí. Buď hasičárna, nebo stezka! Na
obojí prý nejsou peníze!
Na následném jednání se zastupiteli vyšlo najevo, že informace o schválení výdajů na vestavbu
toalet v hasičárně radou obce, podaná opakovaně p. Slabým, se nezakládá na pravdě.
Vzhledem k tomu, že náklady na vestavbu se budou pohybovat přibližně do 200 tis. Kč, což je částka
téměř zanedbatelná ve srovnání s cyklostezkou, že náklady na cyklostezku pravděpodobně nebudou
panem starostou uváděných 5 miliónů Kč, ale cca 3,5 mil. Kč a že radnice v minulých letech prodala ve
Všechromech několik pozemků a bývalou školu a získala tak peníze značně převyšující náklady na
jedinou realizovanou investici do Všechrom, kterou je plynofikace, přislíbili nám přítomní zastupitelé na
jednání v hasičárně, že se pokusí dát do návrhu rozpočtu na tento rok náklady na obě akce. (PS)

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

