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Den Země
MC Lodička pořádá v neděli 26.4. od 16:00 u Hasičárny jarní úklid u příležitosti Dne
Země. Na programu je pravidelný úklid nejbližšího okolí Hasičárny vč. dětského hřiště.
Vezměte své děti na pomoc a pomozte jim uvědomit si, že i veřejné prostranství je
součástí našeho života a péče o jeho vzhled a čistotu je naším společným úkolem. (PS)

Pálení čarodějnic, jarní brigáda
Stejně jako posledních 9 let i letos zveme všechny obyvatele Všechrom i další
zájemce na tradiční pálení čarodějnic a stavění májky ve čtvrtek 30.4. na návsi. Zdobení májky začne kolem 17.
hodiny, až ji postavíme, zapálíme oheň (18:30 ÷ 19:00). Pokud byste chtěli pomoci se stavěním hranice, přijďte už
kolem 15. hodiny na náves. Základní občerstvení bude jako vždy zajištěno (pivo, víno, limo, klobása na grilu),
vlastní buřtíky na ohýnek si samozřejmě můžete přinést také.
V sobotu 2.5. od 9:00 pořádáme pravidelnou jarní brigádu, která je určena spíš pro dospělé, ale děti s sebou
samozřejmě můžete vzít také (především z výchovných důvodů). Jako obvykle poklidíme náves, trochu zkrotíme
vegetaci, odklidíme popel z pálení čarodějnic a pokud nás bude dost, můžeme i vyčistit chodníky od nánosů hlíny a
vegetace. (PS)

Společenská rubrika
Díky menší chybičce v komunikaci tentokrát s trochu větším zpožděním blahopřejeme k novému přírůstku
v č.p. 93 (pod vlečkou). V létě 21.8.2014 se tu narodila Viktoria Jasek, kterou tímto srdečně vítáme mezi
všechromské ratolesti a přejeme hodně zdravíčka a celé rodině hodně sil! (MS)

Omezení rychlosti na návsi
Protože starosta obce dlouhodobě bojkotuje návrh osadního výboru na snížení rychlosti na návsi na 30 km/hod
a odmítá i přes různé výzvy a petice obyvatel zajistit toto dopravní opatření, předložil jsem zastupitelstvu znovu
tento návrh s podrobnou důvodovou zprávou, ve které jsem shrnul fakta o dosavadním průběhu jednání o tomto
návrhu (viz. zápis ze zasedání Z-15-01 bod 10 na www.strancice.cz). K tomuto návrhu nebyl žádný příspěvek do
diskuze, přesto byl opět zamítnut zastupiteli vládnoucí strany (J. Šindelář, M. Hrdlička, K. Řepka st., K. Řepka ml.,
L. Král, I. Fiedlerová a Z. Vašíček hlasovali proti tomuto návrhu, V. Vávra a M. Janda se hlasování zdrželi). To
pochopitelně strhlo bouřlivou debatu přítomných občanů, kterou starosta po necelých 4 minutách přerušil a nechal
hlasováním (opět vládnoucí stranou) ukončit. Další debata se strhla v rámci veřejné rozpravy, ve které se Ing.
Hrdlička opakovaně odvolával na údajné písemné stanovisko policie, že snížení rychlosti nedoporučují. Máme
písemně potvrzeno z OÚ, že Ing. Hrdlička lhal, protože žádné takové stanovisko neexistuje – viz
www.vsechromy.cz článek „Veřejné zasedání zastupitelstva – březen 2015“. Zvukový záznam tohoto jednání si
můžete poslechnout (máte-li na to nervy a žaludek) na http://zaznamy.vsechromy.cz - záznam ze dne 16.3.2015,
čas 2:09:35 ÷ 2:18:30 a 2:58:40 ÷ 3:09:10. (PS)

Diskusní stránka na facebooku
Pro zajištění možnosti otevřené veřejné diskuze o obecních
záležitostech, podávání informací občanům i podnětů zastupitelům a
zjišťování názorů obyvatel na konkrétní otázky pomocí anket jsme založili
otevřenou
diskusní
skupinu
na
internetové
adrese
www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Přidat do této skupiny vás může
na základě žádosti kterýkoli člen skupiny, stačí mít nebo založit si zdarma
účet na fb a požádat o připojení do skupiny. Skupina má zatím něco přes
50 členů, bohužel mezi nimi zatím stále není jediný zastupitel vládnoucí
strany, přestože jsou k připojení do skupiny opakovaně vyzýváni (např. ve
Strančickém zpravodaji). (PS)

Chodník k novostavbám
V říjnu loňského roku vybrala rada obce na základě výběrového řízení prováděcí firmu pro stavbu chodníku od
novostaveb na severu Všechrom přes křižovatku na silnici II/107 směrem k návsi (cca 55 m), o který žádáme již od
roku 2007 a v rozpočtu obce je od roku 2013. Na konci března 2015 jsem mluvil s jednatelem firmy, ten však
vůbec netušil, že zakázku získali, protože ho dodnes (po 5 měsících) nikdo nekontaktoval. Proč? (PS)

Most přes D1 u Jažlovic
Vzhledem k přetíženosti většiny silnic
v regionu hustou automobilovou dopravou a
absenci sjízdných a
alespoň přiměřeně
bezpečných cyklostezek si zdejší cyklisté značně
oblíbili silnici z Jažlovic do Předboře, zejména po
jejím uzavření v roce 2008 pro automobilovou
dopravu. Zpočátku byl průjezd cyklistů umožněn
mezerami mezi betonovými zábranami (celkem 4
za sebou), i když dopravní značení jako obvykle
na cyklisty vůbec nepamatovalo, před časem si
ale někdo vzpomněl i na cyklisty a nechal
zábrany posunout těsně k sobě, aby ani cyklisté
nemohli touto trasou projet. Ti si za čas vyjezdili cestičky kolem zábran přes příkopy a přes pole, ale pro méně
zdatné cyklisty (např. děti) nebo dětský přívěs za kolo je objíždění přes příkopy dost nebezpečné a nesnadné.
Požádal jsem tedy Obec Strančice a Středočeský kraj o opětovné zajištění průjezdu pro cyklisty touto trasou,
oba úřady se však vymluvily na to, že most je uzavřen pro veškerou dopravu, tedy i pro cyklisty. Jelikož toto
rozhodnutí vydal Městský úřad v Říčanech, podal jsem mu žádost o změnu tohoto rozhodnutí a umožnění průjezdu
cyklistů, protože jejich pohyb nemůže ohrozit ani konstrukci mostu, ani samotné cyklisty. Zatím bez odpovědi. (PS)

Péče o zeleň
Rádi bychom požádali obyvatele Všechrom o
pravidelnou údržbu veřejných prostranství
přilehlých k jejich zahradám a domům. Řada
z vás to dělá již léta a někteří to dokonce
považují za samozřejmost. Těm bychom chtěli
poděkovat za jejich úsilí. Ostatní bychom chtěli
přesvědčit, že posekat pruh trávy před plotem
není ve srovnání s celou zahradou za ním tak velká práce a výsledek rozhodně stojí za to. Na obecní úřad v tomto
směru bohužel spoléhat nemůžeme, veřejná prostranství jsou rozlehlá a není v silách pracovníků údržby zajistit
pravidelné sekání všech jejich částí. (PS)

Fakta o kauze parkování na chodníku ve Všechromech
Tento článek jsem poslal v únoru k otištění do Strančického zpravodaje, nebyl však otištěn ani v březnovém
ani v dubnovém vydání, na dotaz proč mi bylo sděleno, že obsahuje „informace, které by mohly zavdat dojem, že
jde o vědomou dehonestaci“ bývalého místostarosty:
„Začátkem podzimu roku 2010 nechal obecní úřad zrekonstruovat chodník ve Všechromech před domem
tehdejšího místostarosty (č.p. 28) a vedle stojící bývalou školou (č.p. 26), kterou od obce koupila jeho dcera.
Chodník byl po celé své délce proveden snížený s nájezdovými obrubníky a po dokončení začal sloužit pro
parkování vozidel, což vzhledem k jeho šířce znamená jeho úplné zablokování pro chodce. Začal jsem se proto o
tuto akci zajímat a během vleklé kauzy (trvající přes 4 roky) jsem zjistil řadu závažných skutečností.
Na parkování na chodníku před domem č.p. 26 uzavřela obec s dcerou místostarosty smlouvu (bez souhlasu
policie i odboru dopravy) na 50 let za 1,- Kč ročně se sankcí v případě výpovědi ze strany obce 1 mil. Kč, s tím, že
opravu chodníku provede na své náklady nájemce. Policie následně vydala souhlas s občasným krátkodobým
parkováním 2 vozidel před č.p. 26 za podmínky, že vedle vozidel zůstane volný pruh šíře 1,5 m nebo bude chodník
uzavřen zábranou a před ní bude vytvořeno místo pro přecházení.
Mezitím byla rekonstrukce chodníku provedena firmou najatou obcí (místostarostou) před oběma domy, za
část před č.p. 28 zaplatila obec 153.431,- Kč, ačkoli tuto investici rada obce nikdy neodsouhlasila, za část před č.p.
26 (1,5 krát větší) zaplatila nájemkyně 26.561,- Kč s tím, že dodala vlastní dlažbu a štěrk (v ceně cca 15 tis. Kč).
Na základě zjištěných skutečností jsem v říjnu 2010 podal na tehdejšího místostarostu trestní oznámení, které
policie následně dvakrát po sobě odložila, což trvalo 1 rok. Třetí vyšetřování (nařízené státním zástupcem) trvalo
další 2,5 roku, nakonec však státní zástupce prokázaný přečin místostarostovi odpustil a trestní řízení zastavil
s velmi podivným odůvodněním, že nevýhodná smlouva na pronájem chodníku k parkování byla mezitím (pod tíhou
hrozby trestního stíhání) ukončena dohodou ze strany nájemkyně, a že občané obce díky informacím od orgánů
obce i samotní podezřelí údajně „pocítili, že orgány činné v trestním řízení reagují na nesprávnosti při zacházení
s obecním majetkem“.
Auta však na chodníku parkují stále (i když v podstatně menší míře), policie vytrvale odmítá tyto přestupky
řešit a Městský úřad v Říčanech, kterému jsou zadokumentované přestupky předávány k řešení, rovněž mlčí,
přestože byl k řešení těchto přestupků už vyzván i nadřízeným krajským úřadem.
Více se můžete dočíst na stránkách www.vsechromy.cz v článcích Parkování na chodníku a Trestní oznámení
na bývalého místostarostu.“

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS), a Monika Soukupová (MS).

