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Stavební úpravy hasičárny
Na sklonku loňského roku jsme společnými silami dokončili stavební úpravy přízemí bývalé hasičské zbrojnice spojené
s vestavbou toalet a změnou užívání na společenský dům. V objektu byly vybudovány oddělené záchody pro muže a ženy (i pro
vozíčkáře), byly provedeny rozvody kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace a větrání záchodů, úpravy topení, u
objektu byla provedena žumpa a vrtaná studna. Prostor bývalé knihovny, do kterého byly toalety umístěny, byl propojen
vyrovnávacím schodištěm s původní hasičskou garáží, která byla upravena na společenskou místnost.

Jelikož se označení „hasičárna“ vrylo do podvědomí všech místních i přespolních občanů, navrhuji, i na památku
dobrovolných hasičů, kteří objekt před léty svépomocně postavili, ponechat toto označení jako oficiální název nově vzniklého
společenského domu - „Hasičárna“. (PS)

Oslava Silvestra 2008
Letošní oslava konce roku se konala již v nově upraveném přízemí hasičárny (či Hasičárny...?) a přestože vybavení
toaletami a teplou vodou bylo jednoznačně velkým přínosem v komfortu pro její účastníky, sešlo se nás zatím nejméně od
založení osadního výboru. To sice trochu zamrzelo všechny, kteří se na stavebních úpravách nejvíce podíleli, nicméně na
celkové náladě to rozhodně znát nebylo a spát jsme šli až dlouho po půlnoci. (PS)

Dětské hřiště
Budování dětského hřiště na návsi ve Všechromech sice
poněkud přibrzdila zima, takže jsme nestihli dokončit jeho oplocení,
ale ani v mrazivém počasí se práce úplně nestavily, protože jsem
u firmy Aquarius Invest CZ, které touto cestou děkuji za jejich
spolupráci, nechal vyrobit 8 m dlouhý prolézací tunel pro děti, který
je v současné době připraven ve dvou kusech v hasičárně (viz. foto)
a jakmile to počasí dovolí, bude smontován na místě. Doufám, že na
jaře nám přijdou rodiče malých ratolestí pomoci s dokončením hřiště,
práce bude dost pro tatínky i pro maminky, stačí se jen předem
domluvit. Přes zimu nám ve firmě Europalivo připravili plaňky na
plot, dále je třeba opravit a namontovat kreslicí tabuli apod. (PS)

Přejezd přes vlečku
Po více než ročním úsilí se nám podařilo získat od obecního
úřadu dopravní zrcadlo, které je určeno na železniční přejezd u firmy
Vision. Je sice použité a lehce poškozené, na druhou stranu je ale
velké a plně vyhovující. Se zástupcem správce vlečky jsem projednal, kam ho přesně umístit, a na jaře ho můžeme osadit. Od
odboru dopravy máme přislíbeno (písemně), že po jeho osazení je možné dále jednat i o případné změně dopravního značení
přejezdu (odstranění stopky), nicméně hlavní smysl už tato akce prozatím splnila, jelikož od zveřejnění tohoto problému jsme
nezaznamenali jediný případ šikany ze strany zbloudilých policistů, kteří si dříve často jezdili na tento diskutabilně označený
přejezd vylepšit svůj rodinný rozpočet. (PS)

Autobusová zastávka
Při návštěvě našeho obecního úřadu mám téměř pokaždé nepříjemný pocit z toho, že se mi v posledním vydání
Všechromského zpravodaje opět nepodařilo uvést alespoň něco pozitivního ve spojení s činností OÚ, takže mě velice těší, že
konečně mohu zveřejnit článek, který po kladném úvodu nepokračuje obvyklým „ale“. Jedná se o novou autobusovou zastávku,
kterou ve spolupráci s ROPIDem nechal zřídit obecní úřad na návsi ve Všechromech po dobu opravy mostu přes dálnici u
Jažlovic, která má podle dostupných informací trvat přibližně 3 roky.
Obdobným přínosem je i podle obyvatel Svojšovic konečné řešení přemístění autobusové zastávky u Svojšovic (trvalé), o
které tamní obyvatelé žádali již delší dobu. Za všechny děkujeme. (PS)

Stezka Strančice - Svojšovice
Ve snaze přinést nějakou další pozitivní zprávu jsem se nedávno se svým
synkem vydal na procházku po nové stezce pro chodce vybudované podél trati
od podjezdu u Svojšovic k bývalému drážnímu domku, odkud se už dá dojít až
na nádraží vesměs po zpevněných cestách. Bohužel jsme však po této stezce
došli jen cca 50 m před drážní domek, kde cesta končí a pokračuje jen
rozježděné bláto. V té době bylo naštěstí zmrzlé a pod sněhem, takže jsme
mohli v „chůzi“ pokračovat (i když s několika pády), ale teď při oblevě je
překonání tohoto úseku prakticky nemožné - viz. foto. Na druhém konci stezky
není situace o moc lepší. Takže je mi líto, ale tohle na pochvalu rozhodně není.
Ještě více však lituji naše sousedy ze Svojšovic, kteří se jistě těšili, že se
konečně budou moci dostat do Strančic i pěšky ... (PS)

Chodníky
O něco lepší je to s nově vybudovaným chodníkem ve Všechromech.
Z neznámých důvodů však byl proveden cca 30 cm od skutečné hranice
pozemku a tím pádem je užší, než by mohl být. Zatím slouží prakticky jen pro
jediný rodinný dům se statkem, takže jeho šířka je plně dostačující, ale pokud
vedení obce splní své sliby a nechá na jaře vybudovat stezku přes pole
k bývalému drážnímu domku, bude tento chodník společně s touto stezkou
tvořit jediné spojení Všechrom se Strančicemi pro chodce, cyklisty i maminky
s kočárky. Je nesporné, že vybudování chodníku je pro obyvatele Všechrom
značným přínosem, ale zároveň je škoda, že v našich už tak stísněných
podmínkách plýtvá radnice i tím málem, co máme k dispozici ... (PS)

Vila domy
Po mnoha jednáních jak s naším obecním úřadem, tak se stavebním úřadem v Mnichovicích padlo definitivní rozhodnutí ve
věci stavby „Vila domů Všechromy“, bohužel pro zdejší obyvatele to nejhorší - stavba povolena.
Shrneme-li průběh přípravy této stavby, stala se zásadní chyba hned na počátku, kdy stavební komise vydala k této
diskutabilní stavbě souhlas bez vědomí Osadního výboru Všechrom. Při následných jednáních se i přes opakované upozorňování
na nedostatky stavby a rozpory s územním plánem i platnými zákony představitelé obce stále na tento souhlas odvolávali a
odmítali se uvedenými skutečnostmi dále zabývat. Zmíněné nedostatky byly tedy podány na stavební úřad formou námitek
účastníků řízení, které však byly bez smysluplného odůvodnění zamítnuty v plném rozsahu a stavební úřad vydal stavební
povolení. Účastníci řízení, kteří byly v průběhu jednání zastrašováni vyhrožováním soudy, se vzdali svého práva na odvolání, a
moje odvolání proti rozhodnutí bylo krajským úřadem zamítnuto s odůvodněním, že nejsem účastníkem řízení a rozhodnutí se
tedy přezkoumávat nebude, ať už je jakékoli. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání ... (PS)

Zpráva o činnosti zastupitele
Vážení spoluobčané, uplynulo už více než polovina volebního období, na které jsem byla zvolena do řad zastupitelů obce
Strančice a tak bych ráda krátce informovala spoluobčany o své činnosti.
Po svém zvolení jsem si vyslechla názor, že moje činnost zastupitele bude spočívat v tom, že 4x do roka půjdu na
zastupitelstvo a tam zvednu ruku a že se stejně nic nezmění, protože zastupitelů z naší kandidátky je pouze 5 a jsme v menšině.
Jsem ráda, že tento názor se nepotvrdil. Zastupitelstvo má sice povinnost se scházet minimálně 4x do roka, avšak za rok 2008
se zastupitelé sešli k jednání pracovnímu nebo veřejnému 14x . Dále pracuji ve finančním výboru a na konci roku 2008 jsem
byla zvolena do rady a to při tajném hlasování většinou 10 hlasů.
O práci v zastupitelstvo mohu říci, že to rozhodně není kývání na to, co předloží Obecní úřad a myslím si, že práci prospívá
i vysoká účast občanů na veřejných zasedáních a jejich kritické připomínky. Na otázku, zda se něco změnilo, mohu pak
odpovědět že díky přístupu ostatních zastupitelů už neplatí názor, že všechny finance jsou pro samotné Strančice a pro ostatní
části obce nic.Pro rozpočet r 2008 byly respektovány podle možností i požadavky ze všech částí obce a občané si sami mohou
udělat názor o tom, co se v obci zlepšilo.
Co se podle mého názoru nedaří? Toto je můj názor a jsem si vědoma toho, že řada občanů s tím nebude souhlasit.
Já osobně jsem vstupovala do veřejné funkce s tím,že moje politika bude spočívat na základě spolupráce mezi Obecním
úřadem a Osadním výborem. Nechtěla jsem a nadále nechci plýtvat energii na spory a hledání chyb – všichni totiž chybujeme
a kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Důležité je z chyb se poučit a stejné chyby by se neměly opakovat – hovořím teď o
problému komunikace mezi Osadním výborem a Obecním úřadem. Například při projednávání územního plánu byla komunikace
dobrá, ale při dalších záležitostech / např. výstavba obytných domů atd./komunikace naprosto selhala a pak je oprávněná
kritika na to, jak pracuje Obecní úřad. Následkem jsou pak vztahy, které jsou podobné vztahu pes a kočka.
Myslím však.že čtenáři Všechromského zpravodaje mají k tomuto tématu svůj vlastní názor.
Od začátku svého zvolení jsem se snažila, aby vzájemné vztahy byly korektní –většinou jsem si však vyslechla kritiku jak
z jedné ,tak i z druhé strany. Zkrátka tento bod zatím považuji za svůj osobní neúspěch.
Nebudu však rozebírat minulost a příčiny , chci se dívat dopředu a podle svých možností a dobrého svědomí ovlivňovat
rozhodování o věcech obecních tak, aby na konci volebního období neměli občané pocit, že volili špatně.
Ing. Jitka Žemličková (JŽ)
Inzerce: Taneční pro dospělé v sokolovně Strančice (proti nádraží)
Jaro 2009: neděle od 19.4., začátečníci 18:00 -20:00, středně pokročilí 20:10 - 22:00 h.,
Podzim 2009: neděle od 20.9., začátečnici (i mládež) 16:00 - 17:50, mírně pokročilí 18:00 - 19:50, středně pokročilí 20:10
- 22:00 h. Zápis a informace: tel:603 238 090, email:vasova@volny.cz, www.tanecni.net

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

