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Strančické listy č. 6 – 2007
Vzhledem k tomu, že po vydání posledního čísla Strančických listů čelí někteří členové osadního výboru četným
dotazům nejen ze strany všechromských obyvatel, považuji za nutné uvést některé neúplné či zavádějící informace
ze zmíněného vydání na pravou míru.
Veřejné osvětlení ve Všechromech bylo koncem července přepojeno na kabel a rozšířeno, nicméně dodnes
není dokončeno. Stále několik lamp nesvítí, některé nově navržené lampy dosud nebyly namontovány, přestože to
p. Slabý slíbil a co je horší, některé stávající lampy byly bez vysvětlení odstraněny (např. před domem č.p. 5).
Oprava kanalizační šachty před bývalou školou je
jistě záslužný čin, pokud se však podíváme jen o pár desítek
metrů dál na stav např. šachty před domem č.p. 5 (viz. foto),
kde na rozdíl od místa opravy chodí denně mnoho lidí i dětí (a
kde byla navíc zvláštní shodou okolností odstraněna lampa
veřejného osvětlení), už to tak vesele nevypadá. Pokud si pak
dáme do souvislosti ještě majetkové vztahy (šachta před
bývalou školou je u hranice s domem p. Slabého, samotná
škola je ve vlastnictví jeho dcery) je už situace jasnější.
Práce na vestavbě sociálního zařízení v budově
bývalé hasičárny začnou, až na ně budou mít obyvatelé
Všechrom čas. Všichni dobře víme, a od začátku bylo
především ze strany pana starosty a místostarosty opakovaně
prezentováno, že veškeré práce na této stavbě si obyvatelé
Všechrom musí provést sami, a to včetně projektu, odhadu nákladů a vyřízení veškerých potřebných povolení.
Obec se na celé akci podílí pouze dodávkou nezbytného stavebního materiálu, část materiálu jsme již získali ze
sponzorských darů od obyvatel Všechrom. Veřejné poděkování od pana starosty za obstarání povolení by pro mě
bylo určitým zadostiučiněním, uvážíme-li však, že právě obecní úřad celou přípravu stavby pozdržel o 4 měsíce tím,
že odmítal vydat vyjádření k námi vypracované projektové dokumentaci, považuji to spíš za jakýsi výsměch.
Co se týče zavedení vody a kanalizace do
Všechromské zástavby, jedná se ve skutečnosti pouze o tři
domy (č.p. 34, 44 a 51) na okraji Strančic (naproti lesu
Habrovec – viz. červený kroužek v mapce), které se fyzicky
nacházejí už za hranicí s katastrem Všechrom, jinak však
s naší částí obce nemají pranic společného. Voda sem byla
zavedena v rámci výstavby vodovodu ve Strančicích (leží cca
100 m od přivaděče od Kunic). Kanalizace sem bude
zavedena v rámci rozšiřování zastaralé kanalizační sítě
v celých Strančicích společně s výstavbou nové ČOV ve
Strančicích. Naší části obce se tyto akce nijak netýkají a ani
výhledově zatím není podle dostupných informací uvažováno se zavedením vody či vybudováním kanalizace a
čističky ve Všechromech. Pouze slibovaný chodník naproti této zástavbě by kromě tamějších obyvatel měl sloužit i
pro nás, protože by na něj měla podle projektu navazovat plánovaná stezka pro chodce a pro cyklisty, jejíž
příprava je však již téměř rok na mrtvém bodě.
Dokončení silničního podjezdu byla akce Českých drah, na které obec neměla ani nejmenší zásluhu.
Stavba sice odlehčila provozu na silnici kolem Židovského hřbitova a zástavby Pod Habrovcem, došlo však
k rapidnímu nárůstu dopravy přes Všechromy po silnici č. II/107 na Říčany, a to v nebývalých rozměrech, protože
podjezd byl rozšířen na dva jízdní pruhy a prohlouben na výšku 4,6 m, což umožňuje průjezd naprosté většiny
kamionů. Cesta od podjezdu do Všechrom však není na takový druh dopravy dimenzována, a tak každou chvíli
skončí nějaký „náklaďák“ v příkopu a začnou se tvořit zácpy. Při průjezdu nepřehledné a ostré zatáčky na
křižovatce u zrcadla najíždí kamiony do protisměru až na samotný okraj silnice a přímo tak ohrožují nejen chodce,
kteří zde nemají chodník ani jiný schůdný prostor a chodí i s kočárky po silnici, ale i protijedoucí vozidla. (PS)

Oslava 70-tky
V sobotu 15.9. proběhla ve Všechromech „Oslava 70-tky“. Záminkou pro nás bylo přidělení popisného čísla 70
čerstvě zkolaudovaného rodinného domu manželů Salavových, kteří se nastěhovali předminulý týden, kdy se jim
zároveň narodila prvorozená dcera Jůlinka. Tímto je všechny vítáme mezi námi.
Hlavním důvodem však byla oslava krásných kulatých narozenin naší skvělé sousedky, členky osadního výboru
a „osadní listonošky“ paní Růženy Tintěrové. I jí přejeme jen to nejlepší a stále hodně vitality do dalších let. (PS)

Dětské hřiště – veřejná soutěž
Vyhlašujeme veřejnou soutěž na návrh dětského hřiště na návsi. Předmětem návrhu by měl být náčrt
rozmístění jednotlivých zařízení (skluzavka, houpačka, pískoviště, domeček, lavička, plot atd.) v prostranství kolem
hasičárny na návsi, případně i technický náčrt (či fotografie pro inspiraci) některých atrakcí. Uvítáme každý dobrý
nápad, proto neváhejte a zapojte se také! Vzhledem k tomu, že většinu zařízení si budeme muset zřejmě vyrobit
sami svépomocí, je třeba brát ohled na jednoduchost konstrukce a finanční nenáročnost použitých dílů a
materiálů. Dále je třeba mít na zřeteli bezpečnost dětí, tedy nejen jednotlivých zařízení, ale také jejich
vzájemnému rozmístění s ohledem na používání dětmi různých věkových skupin.
Pro návrh rozmístění použijte předkreslený situační náčrt prostranství. Hotové návrhy odevzdejte p. Soukupovi
(č.p. 63) nebo některému z ostatních členů OV. Předem děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojí. (PS)

Rybník na návsi má provizorně opravené zábradlí a nebezpečné mříže na šachtách dešťové kanalizace byly
upraveny. Vděčíme za to firmě Egretrans, s.r.o. (č.p. 17), která práce nechala provést po dohodě s osadním
výborem jako kompenzaci za zasypání části rybníka, které již před časem také odstranila.
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 26.9. od 14.45 do 15.00 na návsi ve Všechromech,
poplatek je 80,- Kč. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců, kteří nebyli očkování v posledních 9 měsících.
Kontakty – kdo chce vložit do telefonního seznamu Všechrom na internetových stránkách svůj mobil či emailovou adresu, může je např. poslat na vsechromy@ic.cz. Seznam je přístupný pouze přes heslo.

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

