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Jarní brigáda
V sobotu 23.4. přijďte prosím na pravidelnou jarní brigádu, vezměte s sebou pracovní nástroje (lopata,
motyčka, koště, kolečko ...), budeme opět uklízet náves po zimě. Sejdeme se v 9 hodin na návsi. Předem děkuji za
účast a věřím, že bude jako obvykle hojná. (PS)

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic vychází letos na sobotu, takže můžeme v klidu stavět hranici od rána. Materiál na stavbu
hranice nemáme dosud 100% přislíbený, takže pokud se někdo z vás potřebuje zbavit starých trámů či kůlů,
budeme rádi, když je věnuje ve prospěch této obnovené tradice, která se stále těší velké oblibě. Vlastní oslavu
začneme jako obvykle stavěním májky kolem 17. hodiny, přijďte se podívat a pobavit, zajištění občerstvení je už
samozřejmostí. (PS)

Stavební úpravy Hasičárny
V lednu bylo se souhlasem osadního výboru rozhodnuto zastupitelstvem obce o vypůjčení podkrovního
prostoru Hasičárny ve Všechromech pro potřeby Mateřského centra Lodička, které nyní provizorně funguje
v prostorách obecního úřadu, které jsou však pro tento účel nevyhovující. Jelikož se nepodařilo (jen velmi těsně)
získat dotaci na provedení nutných stavebních úprav, budou tyto úpravy v omezeném rozsahu prováděny
svépomocí najatými pracovníky obce za minimální odměnu, materiál bude zajišťovat a hradit obecní úřad. Tím se
dosáhne výrazné úspory nákladů, cena úprav při provádění stavební firmou je podle zpracovaného rozpočtu 675
tis. Kč, při svépomocném zajištění prací předpokládáme náklady ve výši cca 180 tis. Kč.
Nutné stavební úpravy zahrnují montáž 3 střešních oken, výměnu nedostatečného zateplení střechy a
provedení sádrokartonového podhledu, vyzdění předsíňky, záchodu a koutu s pracovním dřezem, provedení teplejší
podlahové krytiny, zateplení stropu v přízemí, provedení plynové přípojky a montáž kotle na zemní plyn. Plánek
úprav a fotografie z jejich provádění jsou k dispozici na stránkách www.vsechromy.cz v sekci Akce-fotogalerie. (PS)

Stezka do Strančic
Po vydání minulého čísla
zpravodaje jsem byl upozorněn na
nepřesnost
v mém
článku
o
bezdůvodném zalomení stezky ze
Všechrom k železniční trati. Vycházel jsem totiž pouze z údajů katastrální mapy, ve které ovšem nejsou
zaneseny všechny pozemky. Podle
tzv. mapy pozemkového katastru
navazuje pozemek 630/1 až na
protilehlý pozemek stezky a vedení
obce správně rozhodlo umístit
stezku pouze na tyto pozemky,
které jsou v majetku obce. Jak však
vyplývá z obrázku, problém zalomení stezky se tím nijak nevysvětluje – červeně je zakresleno možné umístění stezky na pozemcích obce bez výrazného zalomení. Za nepřesnost
uvedenou v minulém vydání se omlouvám. (PS)

Společenská rubrika
17.2.2011 přibyla v domě č.p. 55 nová ratolest Deniska Fuchsová, kterou tímto vítáme a přejeme, aby přinesla
spoustu radosti a málo starostí. Hodně štěstí a zdraví! (MS)

Šešovický masopust
V sobotu 5.3. se konal 1. ročník obnoveného Šešovického masopustu. Fotografie z této vydařené akce si
můžete stáhnout na www.masopust.yx.cz, po přihlášení je možné fotky i přidávat. Díky organizátorům akce! (PS)

Odběr Všechromského zpravodaje
Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny domácnosti připojené na internet, aby se přihlásily k odběru
zpravodaje elektronickou formou (na www.vsechromy.cz), je to jednoduché, moderní a šetří to náklady na tisk i
energii pí. Tintěrové při roznášce, kterou stále zajišťuje se spolehlivostí v dnešní době takřka vzácnou – díky. (PS)
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