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Vodovod pro Všechromy
V souvislosti s přípravou a zasíťováním pozemků pro výstavbu hal na pozemcích mezi všechromským
hřbitovem a benzínkou (viz. plánek) se obci podařilo dojednat, že s přispěním investora výstavby (firmy OPTREAL,
spol. s r.o.) bude vybudován nový vodovodní přivaděč pro Všechromy, vedoucí od silnice Strančice - Kunice podél
dálnice až do předmětné lokality. Tento přivaděč bude mít dostatečnou dimenzi i pro budoucí napojení celé obce a
bude prozatím ukončen v šachtě u silnice. S nápadem na provedení přivaděče přišel investor výstavby, stavba
přivaděče by měla stát max. 3,5 mil. Kč, z toho OPTREAL zajistí celkem 2 mil. Kč a obec dle uzavřené dohody mezi
obcí a investorem doplatí zbývající částku max. 1,5 mil. Kč.
V současné fázi bude
developerem vybudována přístupová komunikace k jednotlivým pozemkům vč. propojení ke hřbitovu pro pěší,
její odvodnění (svedené pod
silnicí do stávajícího příkopu
podél Tatry) a zasíťování
pozemků (vodovod, elektro,
telefon a plyn). Výstavba hal
vč. jímek bude prováděna až
po prodeji pozemků a to
jednotlivými investory. Dolní
pozemky (č. 1, 2 a 8) byly
oproti původnímu návrhu
(viz. plánek) ještě rozděleny
napůl, takže v dolní části
lokality
nehrozí
výstavba
velkých objektů. (PS)

Poděkování občanům
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem voličům, kteří mi projevili důvěru a dali mi svůj hlas v komunálních
volbách. Byl to však pouze začátek a teprve čas ukáže, jak se my, noví členové zastupitelstva a rady, s prosazením
svých slibů popereme. Jedno je jisté, čeká nás všechny opravdu velký kus práce, protože stav veřejné správy
v naší obci je bohužel velmi nelichotivý. Bývalé vedení obce sice dokázalo prosadit několik základních a důležitých
akcí, o kterých se mluví a píše skoro všude (přístavba školy, vybudování vodovodu, části oddílné kanalizace a nové
ČOV), ale existuje i řada problémů, o kterých se dlouhou dobu veřejně nemluvilo, ani je nikdo neřešil.
Mezi hlavní problémy, které se společně pokusíme odstranit, patří chybějící komunikace vedení obce
s obyvatelstvem i chod samotného obecního úřadu, kvalita výuky i její organizace v ZŠ, stále odkládaná přístavba
MŠ, nedořešené nakládání s odpady, vysoká daň z nemovitosti a další. Ze své vlastní zkušenosti mohu pouze
konstatovat, že minulé vedení úřadu si např. moc „nelámalo hlavu“ s výběrem dodavatelů u veřejných zakázek
zadávaných obcí ani s informováním řadových občanů o činnosti orgánů obce nebo o výsledku projednání jejich
žádosti apod.
Uvědomuji si, že k zajištění nápravy tohoto stavu je minimálně třeba:
•
provést změnu organizace obecního úřadu a nastavení jasných pravidel jeho spolupráce s ostatními orgány
obce (zastupitelstvo, rada, výbory a komise),
•
za pomoci informačních technologií zavést nástroje všestranné komunikace (web, e-mail, SMS),
•
celkově zprůhlednit hospodaření obce,
•
za účasti odborníků provést důkladný rozbor situace v ZŠ i v MŠ a nalézt skutečně nejvhodnější řešení všech
nedostatků,
•
provést revize všech vyhlášek, smluv a nevyřízených žádostí.
I když nemohu vykonávat funkci uvolněné místostarostky, na kterou jsem kandidovala, průběh ustavujícího
zastupitelstva mě naplnil optimismem. Nové zastupitelstvo, přestože vzniklo ze tří různých kandidátek, předvedlo
absolutní shodu v názorech, jak se dělá „společná“ komunální politika, jejímž cílem je rozvoj obce, o kterém si
spolurozhodují sami občané.
Za sebe mohu slíbit, že se pokusím, i když jen jako neuvolněný člen rady, maximálně využít svůj volný čas a
své zkušenosti k tomu, aby se nám v našich obcích lépe žilo.

Alena Adeltová, radní (AA)

Obecní vyhlášky o odpadech a o dani z nemovitosti
Jak jste byli informováni v minulých vydáních, existují vážné problémy s obecními vyhláškami o odpadech a o
dani z nemovitosti. Zastupitelé obce slibovali zjednat nápravu, neudělali však zhola nic, přestože je na porušování
zákona upozorňoval i krajský úřad. Teď zdědilo řešení situace nové zastupitelstvo, které však již na ustavujícím
zasedání předvedlo, že s řešením podobných problémů to myslí skutečně vážně, a já pevně doufám a věřím, že
toto odhodlání jim vydrží po celé volební období a k tomu jim držím palce. (PS)

Společenská rubrika
S velkým potěšením a přáním štěstí, radosti a hlavně zdraví vítáme ve Všechromech další čtyři!! malé
občánky, a to Petra Knora *19.9.2010 a Elizabeth Ličkovou *7.10.2010 a dvojčátka Simonku a Lucinku Mikovi
*5.11.2010. Gratulujeme šťastným rodičům! (PS)

Chodník u bývalé školy
Jelikož jsem se v poslední době stále častěji setkával s dotazy na rekonstrukci chodníku před bývalou školou ve
Všechromech, a to nejen od obyvatel Všechrom, podal jsem na obecní úřad písemnou žádost o sdělení informací o
této stavbě. Odpověď jsem sice dostal až tři dny po uplynutí zákonné lhůty, nicméně její obsah lze hodnotit jako
převážně smysluplný a vyplynuly z něj následující informace:
- rada obce nepovažuje předmětnou stavbu za odstranění chodníku a vybudování parkoviště, ale za
rekonstrukci chodníku, na kterém povolila obec žadatelce (Ing. Hlaváčkové) stání vozidel před domem č.p. 26
(bývalá škola, nyní firma Camaret, s.r.o.)
- tuto stavbu v rozsahu před domem č.p. 26 na základě souhlasu obce objednávala a v plné výši hradila Ing.
Hlaváčková
- zbylou část stavby, tedy před domem č.p. 28, objednávala i hradila obec (153.431,- Kč).
Z uvedených informací vyplývá, že stání vozidel na chodníku před domem č.p. 28 nikdo nepovolil a je tedy
zřejmě nezákonné, stejně tak i stavební provedení předmětné části chodníku, která je v celém rozsahu provedena
snížená s nájezdovými obrubníky, bylo provedeno bez potřebného souhlasu rady obce.
Jak mohla obec povolit parkování na chodníku, jehož šířka po zaparkování auta neumožňuje pohyb ani 1
chodce (natož kočárku), a kdo konkrétně je zodpovědný za nesprávné stavebně technické provedení chodníku před
domem č.p. 28 umožňující zneužívání chodníku pro parkování aut, budeme dále zjišťovat. (PS)

Dětské hřiště
Dětské hřiště vybudované na návsi svépomocně rodiči některých ratolestí
funguje sotva dva roky a už jsme museli řešit několik případů poškození jeho
vybavení (poničený plot, prasklá houpačka, zlomený kryt na pískoviště, odřená
konstrukce houpaček...). Věřím, že většina těchto závad vznikla neúmyslně a jen
díky nezvládnutému temperamentu těch větších návštěvníků hřiště, kterým zatím
bohužel nemůžeme nabídnout lepší prostor pro jejich volný čas. Ale pomalování
houpačky více než desítkou „sprostých“ piktogramů ve tvaru kosočtverce (na
fotografii zaretušováno) bylo jednoznačně úmyslným dílem slaboduchého jedince,
jehož potřeba vyjádřit se tímto způsobem a na tomto místě je přinejmenším
opovrženíhodná. (PS)
Taneční kurzy pro dospělé - Sokolovna Strančice, od 9.1.2011:
S1 začátečníci 15:00–16:45; S2 mírně pokročilí 17:00–18:35;
S3 středně pokročilí 18:45–20:25; S4 více pokročilí 20:35–22:15.;
Zápis: tel: 251 614 550, 603 238 090, vasova@volny.cz, www.tanecni.net.

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

