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Pálení čarodějnic, stavění májky
Letošní pálení čarodějnic lze hodnotit jako vydařenou akci, účast byla hojná, hranici jsme postavili ze starých
trámů, které se mi podařilo sehnat na stavbě, materiálu na pálení bylo dostatek a zlikvidovali jsme i černou skládku
u odbočky k PKTT, protože se jednalo vesměs o dřevěné desky.
Stavění májky proběhlo obvyklým způsobem bez použití mechanizace a podařilo se nám ji opět uhlídat až do
rána. Bohužel jsme letos nestihli zorganizovat oslavu kácení máje, a tak májku využijeme jako palivo při jiné
nejbližší příležitosti. (PS)

Jarní brigáda
Jarní brigádu jsme tentokrát naplánovali až na 2.5., protože byla neděle a v sobotu byla část z nás poněkud
unavena hlídáním májky, což se ukázalo jako přínosné. Účast byla opět vysoká a náves po uklizení a úpravě
vegetace změnila výrazně tvář k lepšímu. Fotografie jsou na webových stránkách v sekci Akce – fotogalerie. (PS)

Dětský den
Na oslavě Dne dětí bylo i letos patrné, že se koná již popáté, organizace celé akce je stále propracovanější,
atrakce zábavnější a dárky díky štědrým sponzorům velmi bohaté. Letos na odměny pro děti přispěli svými dary
firmy ALLTOYS, SCHLECKER, MOUNTFIELD, SEKAR, VISION, VOG, EUROPALIVO, KM PRONA,
AQUARIUS INVEST, PIZZERIA LA STRADA a manželé PROCHÁZKOVI. Jménem všech zúčastněných dětí
bych chtěl touto cestou znovu poděkovat všem sponzorům a organizátorům a největší dík patří hlavní
organizátorce Monice Soukupové. (PS)

Společenská rubrika
Další příjemnou událostí ve Všechromech je narození dvou nových občánků. Vítáme tedy mezi námi Jiříka
Danitu a Lilianku Bohuslavovou a oběma ratolestem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Sběrný dvůr
Letos na jaře jsem potřeboval zlikvidovat vysloužilou bazénovou fólii a příčilo se mi využít k tomu kontejner na
plasty, protože fólie byla i po složení dost objemná a zabrala by téměř třetinu kontejneru. Naložil jsem ji proto na
přívěs a odvezl do sběrného dvora obce Strančice sám. K mému překvapení však pracovník dvora požadoval
zvážení auta kvůli platbě za likvidaci odpadu, přestože se jednalo o recyklovatelnou surovinu. Neuspěl jsem ani
u firmy ASP služby v Říčanech, která zajišťuje odvoz kontejnerů v naší obci, a nakonec mi nezbylo, než odvézt fólii
zpátky domů a hodit ji do kontejneru na plasty. Následně jsem požádal OÚ, který ze zákona odpovídá za způsob
likvidace komunálního odpadu, o informaci, za co a v jaké výši se vybírají poplatky za ukládání odpadu ve sběrném
dvoře, a jako odpověď jsem dostal kopii usnesení rady obce č. 55 ze 7.9.2009, ve kterém rada rozhodla, že

náklady na likvidaci velkoobjemového odpadu a pneumatik nadále nebude hradit, a dokument s hlavičkou OÚ
Strančice, podle kterého se ve sběrném dvoře firmy AHV „vykupují“ vyjmenované druhy odpadů za uvedené ceny,
a to vč. papíru, plastů, pneumatik i velkoobjemového odpadu. Ve skutečnosti se však papír ani plasty nevykupují,
ale naopak se za jejich předání k recyklaci platí obdobně jako za suť či jiný odpad (s výjimkou nebezpečného).
Poslal jsem tedy na krajský úřad žádost o prošetření způsobu nakládání s odpadem a ukázalo se, že obec
porušuje nejen svou vlastní vyhlášku, ale i zákon o odpadech. Podle nich musí obec při zvoleném způsobu platby
za odpady (pevný poplatek za známky) zajistit bezplatný odběr velkoobjemového odpadu, a pokud používá na
základě smlouvy systém likvidace komunálního odpadu i k odběru pneumatik (které se ze zákona odebírají
bezplatně i v každém pneuservisu či prodejně pneumatik), musí být tento odběr rovněž bezplatný. Dále krajský
úřad uvedl, že použití hlavičkového papíru Obce Strančice ke zveřejnění ceníku soukromé společnosti provozující
sběrný dvůr „nepokládá za nejvhodnější“ ...
Uvedené nedostatky krajský úřad projednal se starostou obce i s tajemníkem OÚ, kteří přislíbili zjednání
nápravy. Do té doby doporučuji na základě získaných informací všem, kteří se potřebují zbavit velkoobjemového
odpadu, aby ho odvezli do sběrného dvora a nechali si vystavit doklad o tom, co přesně, v jakém množství, za kolik
a kdo do sběrného dvora odložil, a na OÚ pak požadovali proplacení tohoto dokladu na základě ustanovení § 17a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pneumatiky od vás odebere ze zákona bezplatně každý, kdo je prodává, tedy
každý pneuservis nebo prodejna pneumatik (vč. supermarketů!). Hlavně prosím nepodléhejte skepsi a lhostejnosti
k životnímu prostředí a neodhazujte odpadky do příkopů podél silnic či na jiná „obvyklá“ místa. (PS)

Stezka pro pěší a cyklisty
V minulém vydání jsem chválil vedení obce za vybudování stezky pro pěší a cyklisty, která výrazně usnadňuje
spojení se Strančicemi. Bohužel se ale ukazuje, že chvála byla poněkud předčasná, protože po letošních vydatných
deštích je stezka z velké části zničená přetékající vodou z přilehlých polí. Stavba stezky totiž byla provedena zcela
neodborně a chybělo jí jakékoliv odvodnění. OÚ nechal tedy začátkem června provést dva propustky na začátku
stezky, ovšem výkopy, které zabíraly celou šířku stezky a nebylo možné je obejít (viz. foto), znemožňovaly její

použití pro kočárky, cyklisty i menší děti. Na základě stížností obyvatel Všechrom jsem informoval o tomto stavu
(po jeho fyzickém ověření) telefonicky starostu obce a žádal nápravu (alespoň položení podlážek přes výkopy), ten
mě však pouze ujistil, že s prováděcí firmou je domluveno, že výkopy budou ihned po vyhloubení osazeny potrubím
a zasypány. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že právě stojím u 3 dny odkrytého výkopu, je pracovní den, 14:30 a
nikde „ani noha“, jeho odpověď však byla stále stejná. Když ani po dalších čtyřech hodinách nedošlo k žádné
změně, sehnal jsem prkna (od p. Danity – díky Míro) a lávky přes výkopy udělal raději sám. I dnes, po 17 dnech po
vyhloubení výkopů, zůstává situace nezměněna a já začínám být přesvědčen, že už se nejedná o liknavost či
neschopnost, ale o úmysl ... (PS)

Obchvat Všechrom
O plánovaném obchvatu Všechrom - přeložce komunikace č. II/107 se usilovně snažím získat jakékoliv
smysluplné informace již přes rok a půl, bohužel však stále neúspěšně. Z odboru dopravy krajského úřadu jsem
sice dostal na svou žádost již 3 odpovědi, bohužel všechny 3 naprosto nesmyslné. V první odpovědi se uvádí, že
v přípravě se i přes obrovské problémy pokračuje a v nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení, když
jsem však začal pátrat po územním rozhodnutí, které musí stavebnímu povolení předcházet, ukázalo se, že pan
úředník měl na mysli opravu silnice do Velkých Popovic. V druhé, „opravené“ odpovědi se uvádí, že trasa obchvatu
je v rozporu s územním plánem obce a majitelé dotčených pozemků se stavbou nesouhlasí. Když jsem tvrzení o
rozporu s územním plánem vyvrátil a informoval KÚ o skutečnosti, že od neuskutečněného jednání na OÚ Strančice
na podzim roku 2008(!) s vlastníky dosud nikdo nejednal, dostal jsem třetí odpověď v tom smyslu (spíše
nesmyslu), že krajský úřad je pouze investorem stavby a pokud chci vyvolat nějaké jednání s vlastníky pozemků,
mám se obrátil na projektanta stavby. Na dotyčného úředníka jsem pochopitelně podal stížnost, dalšího komentáře
se však raději zdržím... (PS)

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

