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Žumpa u Hasičárny
Ve středu 27.2. jsem na obec poslal e-mailem upozornění, že žumpa u Hasičárny je už téměř plná, a požádal
jsem o zajištění jejího vyvezení. V pátek 1.3. (tedy jen o dva dny později) jsem při kontrole zjistil, že žumpa je již
vyčerpaná. Přiznám se, že tak rychlou reakci jsem skutečně nečekal a že mě to doslova zaskočilo.
Uznávám, že to není žádný světoborný čin a že je to koneckonců povinnost každého vlastníka žumpy, ale
pozitivních zpráv je zejména v poslední době tak málo, že jsem se s vámi o tuto chtěl podělit a po dlouhé době
začít zpravodaj optimisticky :-)

Pálení čarodějnic
Zveme všechny občany Všechrom na tradiční pálení čarodějnic v úterý 30.4. na návsi. Pro májku vyrazíme
kolem 16. hodiny, po jejím vztyčení zapálíme oheň.
Kdo bude chtít, může přijít už v pondělí odpoledne pomoct se stavěním hranice (zhruba od 16 hodin).

Jarní brigáda
Letošní jarní brigáda se uskuteční v sobotu 4.5. od 9.00 hodin. Doufáme, že účast bude jako obvykle hojná a
že nám vyjde počasí. Část práce za nás již udělaly maminky a děti z MC Lodička v rámci Dne země, kdy poklidily
prostor kolem Hasičárny a dětské hřiště, za což jim děkujeme.

Činnost osadního výboru
Osadní výbor Všechrom funguje již 7 let a za tu dobu se věnoval (a dosud věnuje) řadě záležitostí,
nejdůležitější z nich bych rád připomněl krátkou bilancí:
Co se podařilo
- obnovení tradice pálení čarodějnic a stavění májky a konání dalších akcí
- založení internetových stránek, vydávání Všechromského zpravodaje
- obnova zvoničky a křížku ve Všechromech vč. instalace nového zvonu
- odstranění zavážky části rybníka na návsi
- výrazné omezení šikany řidičů na stopce u přejezdu ze strany policie
- prosazení stavby stezky k trati ČD
- prosazení zlepšení veřejného osvětlení v části obce zvýšením počtu
svítidel
- osazení dopravního zrcadla na přejezd vlečky
- přestavba přízemí hasičské zbrojnice na společenský dům, vestavba
toalet, kanalizace a vodovodu
- vybudování dětského hřiště
- vyřešení situace kolem blokování cesty při vykládce kamionů před halou
firmy HL system
- zamezení výstavby dalších skladových hal v lokalitě vedle HL systemu a
Europaliva
- prosazení dílčích oprav kanálů a úseků dešťové kanalizace
- prosazení stavby ohrady na kontejnery
- rekonstrukce podkroví Hasičárny pro potřeby MC Lodička, plynové topení
- instalace dopravního značení na křižovatce na návsi a dalších
dopravních značek
- označení začátku a konce obce u čerpací stanice
- prosazení výstavby chodníku ke stezce a opravy chodníku k
vlečce
- zajištění opravy rozpraskaných obrubníků na novém chodníku
ke stezce
- omezení průjezdu na místní komunikaci od návsi k čerpací
stanici
- bezplatný převod některých státních pozemků pod obecními
cestami do majetku obce
- zrušení smlouvy na pronájem chodníku před bývalou školou
- prosazení projektové přípravy vodovodního rozvodu v obci

Co se nepodařilo (a proč)
- stavba oplocení mezi dálnicí a polní cestou k sadům (založeno „do
šuplíku“ bývalým vedením obce)
- zjistit cokoli smysluplného o pokračování projektové přípravy obchvatu
Všechrom (Krajský úřad vytrvale tvrdí, že příprava akce pokračuje a o
jejím průběhu prý nemá žádné informace, ačkoli je zadavatelem i
investorem akce)
- částečné narovnání ostrých zatáček na stezce k dráze (zamítnuto
zastupitelstvem obce)
- výsadba aleje zajištěné Ing. Jarošovou podél celé stezky (vedení obce
nechalo připravit výkopy pro výsadbu aleje zhuštěné jen do spodní třetiny
stezky)
- zastřešení přístřešku (ohrady) na kontejnery (díky předražení zakázky
vedením obce na střechu nezbyly peníze)
- omezení vjezdu na polní cestu do Kašovic (vedení obce návrh odmítlo)
- umístění dopravního zrcadla do křižovatky na Strančice (vedení obce,
odbor dopravy i policie označují tento návrh za nebezpečný a křižovatku
za přehlednou)
- získání odcizeného zvonu z r. 1950 ze zvoničky na hřbitově (policie a státní zastupitelství odmítli věc řešit
s odkazem na nedostatek zákonných nástrojů, vedení obce se k tomu staví obdobně a požaduje doložení
vlastnického dokladu)
- umístění odkazů na stránky osadního výboru a Všechromský zpravodaj na internetových stránkách obce
(odkaz na výbor na starých stránkách byl, na nové ho odmítlo umístit vedení obce, které se naopak usnesením
zastupitelstva od stránek „plně distancovalo“)
Co se zatím nedaří (a proč)
- prosazení stavby stezky podél silnice na Strančice (bývalé vedení stavbu dlouhodobě bojkotovalo, za
současného vedení jsme se o obnovení jednání raději ani nesnažili)
- úprava dopravního značení přejezdu vlečky - odstranění stopek a nahrazení jiným značením (odbor dopravy
odmítá jednat o úpravě značení, dokud nebude „trvale odstraněn porost“ v prostoru kolejiště v délce 100 m od
přejezdu)
- prosazení projektové přípravy oddílné kanalizace a ČOV v obci (pracovníci obecního úřadu opakovaně
odmítají zařadit akci do návrhu plánu akcí k projednání zastupitelstvem)
- zajištění schůdnosti stezky k dráze provedením odvodnění (vedení obce tento návrh dlouhodobě bojkotuje,
úřad neplní usnesení zastupitelstva z dubna 2012)
- stavba chodníku u novostaveb na severu (stavba je po mnohaleté snaze zařazena do plánu akcí na tento rok)
- snížení rychlosti na návsi na 30 km/hod (vedení obce tento návrh systematicky bojkotuje)
- uvedení územního plánu do souladu s Politikou územního rozvoje ČR (případ byl předán Veřejnému ochránci
práv, který ho právě šetří)
- oprava propadlé vozovky před výjezdem z čerpací stanice
(odbor dopravy v Říčanech stále dokola tvrdí, že toto místo
neleží na silnici a že nebylo ani součástí stavby rozšíření
komunikace)
- úprava dopravního značení křižovatky na Strančice (odbor
dopravy v Říčanech stále dokola omílá, že návrh je nadbytečný,
protože dopravní značení je dostatečné a k žádným nehodám
zde prý nedochází)
- zamezení parkování aut na chodníku před bývalou školou
(vedení obce dlouhodobě odmítá tento problém řešit)
- navázat konstruktivní spolupráci s obecním úřadem a vedením obce (pracovníci úřadu a vedení obce
dlouhodobě bojkotují veškeré snahy o jakoukoli spolupráci, bagatelizují místní problémy a zavrhují všechny
podané návrhy, prosazení jakékoliv záležitosti je vykoupeno zcela neúměrným úsilím, které by se spíše dalo
označit za boj).

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup.

