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Pálení čadodějnic
Na letošním pálení čarodějnic se opět sešla velká část obyvatel Všechrom. Celá akce začala již odpoledne, kdy
jsme ozdobili a postavili na návsi májku. Protože už začínáme sbírat zkušenosti, je letošní májka nejméně o
polovinu vyšší, než byla ta loňská, a přesto nám její stavění a ukotvení šlo velmi hladce.

Navečer jsme zapálili hranici s čarodějnicí, zazpívali si s dětmi, opékali buřty a bavili se. Ostuda z loňského
roku, kdy jsme nevydrželi až do rána a Všestaráci nám podťali májku a ukradli věnec, se některých z nás dotkla
natolik, že i přes noční teploty kolem 5°C jsme s Alenou Adeltovou ve společnosti slovenských sousedů z ubytovny
v č.p. 19 přežili v bdělém stavu do šesti do rána, kdy nás přišel posílit Ivan Burdun, a domů jsme nakonec
odcházeli v půl osmé. Májku jsme tedy letos uhlídali, což nás po loňské zkušenosti těší dvojnásob.

Druhý den odpoledne jsme se sešli kvůli úklidu a nakonec z toho bylo příjemné posezení, kdy jsme u dalšího
táboráku zůstali až do setmění a dopili přitom zbytek sudu. (PS)

Jarní brigáda
V sobotu 5.5. jsme si v dopoledních hodinách udělali jarní brigádu, při které jsme poklidili náves po letošní
zimě a po pálení čarodějnic, upravili stávající zeleň a zasadili podél silnice 4 nové tůje (cypřiše), které výměnou za
pokácenou starou lípu věnovali Nehasilovi. Dále jsme částečně vyčistili šachty dešťové kanalizace na návsi a pod
nánosem hlíny zarostlé trávou zčásti odkryli starý chodník vedoucí přes vlečku ke křižovatce na Strančice. Chodník
je sice v dezolátním stavu a chůze po něm vyžaduje značné soustředění, nicméně je to pořád lepší, než chodit
v blátě či po silnici, která po otevření podjezdu na Svojšovice koncem června bude sloužit pro veškerou dopravu

včetně kamionů a dá se zde očekávat poměrně silný provoz. Odkrytý kanál v chodníku přímo u vlečky nechal na
mou žádost pan Slabý zakrýt provizorní mříží.

V této souvislosti bych chtěl jménem všech, kteří se brigády zúčastnili, vyzvat majitele všech nemovitostí,
aby v rámci svých možností průběžně udržovali i veřejné prostory přilehlé k jejich pozemkům, zejména
chodníky, travnaté plochy a zeleň. Neutěšený stav těchto prostor je totiž ostudou nejen naší radnice, ale
zejména majitelů přilehlých nemovitostí. Obecní úřady většinou na údržbu všech veřejných prostranství nemají
prostředky ani pracovní síly a proto je běžné, že základní údržbu těchto prostor zajišťují ve většině obcí právě
vlastníci přilehlých nemovitostí (např. čištění chodníků, odklízení sněhu, sekání trávy, sběr odpadků apod.).
Vzhledem k tomu, že do kontejneru přistaveného obecním úřadem na brigádu a současně na velkoobjemový
odpad z domácností se už víc nevešlo, domluvil jsem předběžně s p. Slabým, že přibližně koncem léta přistaví OÚ
další kontejner, abychom mohli dokončit vyčištění dešťové kanalizace alespoň na návsi. (PS)

Kácení máje
Jelikož se nám narozdíl od loňska podařilo uhlídat májku, bude se ve Všechromech konat po velmi dlouhé době
„slavnost kácení máje“. Tuto akci jsme naplánovali na sobotu 2.6. od 9 hodin. Srdečně Vás všechny zveme, jako
obvykle zajistíme menší občerstvení. Večer opět posedíme u táboráku. (PS)

Dětský den ve Všechromech
Hned po pokácení májky (asi od 10 hodin) bude náves patřit dětem, pro které jsou v rámci Dne dětí opět
připraveny soutěže, u kterých se nejen zabaví, ale získají také ceny a dárky, které se nám prozatím podařilo získat
od sponzorů fi.Mountfield a VOG, oslovili jsme i další firmy. Pro vyplnění času mezi jednotlivými disciplínami a pro
děti, které jsou na soutěžení ještě malé bude připraven dětský koutek, kde si budou moci společně hrát. Na závěr
proběhne pro všechny děti bohatá tombola. Rádi bychom zdůraznili, že Dětský den nejsou závody o ceny a není
proto kam spěchat, na všechny se dostane. Jde především o to, aby si děti svůj svátek co nejvíce užily. (MS)

Hospodaření s odpadem
Každého, komu není lhostejné životní prostředí, jistě potěší, že většina obyvatel Všechrom se již naučila třídit
odpadky a využívat naplno kontejnery na recyklovatelné materiály. V této souvislosti bychom však chtěli zdůraznit,
že kontejnery mají sloužit všem a je proto nezbytné šetřit místem v nich a „nevyhazovat vzduch“. Důkladně
stlačená PET láhev například zabere přibližně třikrát až pětkrát méně místa a přitom její stlačení dá minimum
námahy ve srovnání s jejím zakoupením, přivezením, vyprázdněním a vyhozením. Odpovědným přístupem
k nakládání s odpadem se můžeme vyhnout nepořádku kolem kontejnerů přetékajících odpadky plnými vzduchu.
Proto žádáme všechny občany, kteří tak ještě neučinili, aby začali k této otázce přistupovat s určitou ohleduplností
vůči ostatním i vůči vzhledu obce. Předem děkujeme. (PS)

Výluka na železnici
Od 17.5.2007 platí nové jízdní řády na trati Strančice – Praha! Jízdní řády jsou vyvěšeny na nástěnce na návsi.
Inzerce: Nabízím provedení prací křovinořezem, posekání trávy, případně odvoz různého materiálu na krátké
vzdálenosti malým traktůrkem – Vojtěch Alexandr, Všechromy 24, tel. 723 86 44 06.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS), Monika Soukupová (MS), Karel Semerák a Růžena
Tintěrová.

