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Moc Vás všechny zdravím a těším se z toho, že jsme „epidemii“ alespoň prozatím přečkali
v pořádku. Domnívám se, že nikdo z naší obce nebyl postižen zdravotními problémy
následkem nakažení koronavirem covid -19. Určitě nebylo a stále není možné brát situaci
na lehkou váhu nebo myslet si, mně se to netýká. Zcela jistě by každý z nás řešil situaci
jinak, než nařídila či vymyslela vláda, nastavili bychom jiné normy, jiná pravidla. Ale to
určitě můžete, stačí se začít angažovat… Moc chci poděkovat těm, kteří jakkoliv pomohli a
přiložili ruku k dílu. Těm, co pomáhali osamoceným, těm, co šili roušky, těm, co své blízké
materiálně zajišťovali, těm, co byli disciplinovaní i těm, kteří přicházeli s podněty. Děkuji,
děkuji, děkuji….
Snad až na pár výjimek měli všichni všeho dostatek.
Život se pomalu vrací do „starých kolejí“. Naplánované akce snad budeme moci zrealizovat,
jde o to, za jakých podmínek.
Letošní kácení májky jsme původně plánovali na uplynulou sobotu. Epidemie tomu chtěla
jinak, a tak se tedy odkládá na příští rok. I proto jsme májku postavili zcela malinkou,
řekněme symbolickou. Podmínky se pomalu uvolňují a my si můžeme jen přát, že nás
koronavirus i do budoucna obejde obloukem. Pokusili jsme se trochu vylepšit vnitřní
prostory kuchyně kulturního domu (s důrazem na praktičnost) a zda se nám to povedlo,
budete moci zhodnotit tedy až v červnu. Pokud se situace nezmění či nepřitvrdí, v sobotu
27.06. 2020 by se od 14 hodin konal den dětí. Atrakce jsou objednané, tak ještě aby počasí
bylo příznivé. Tak pozvěte rodiny s dětmi, ať je u nás veseleji.
Prozatím, ještě stále za mimořádných podmínek, se bude se ve středu, 27. 05. 2020
od 17. hodin, konat v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Veřejnost je povinna mít, nejen na zasedání, v prostorách obecního úřadu i po zrušení
nouzového stavu, roušku. Před vstupem do zasedací místnosti bude umístěna desinfekce na
očistu rukou a v zasedací místnosti budou pro veřejnost i zastupitele zajištěny 1,5 – 2
metrové rozestupy.
Z důvodu epidemie jsme byli v březnu nuceni zrušit svoz velkoobjemového odpadu. Je tedy
již domluven termín nový, a to na sobotu 13.06.2020 od 8 hodin. Svoz by měl probíhat jako
dříve, na určených stanovištích budete moci v předvečer shromažďovat nepotřebné
nebo objemné věci – vodárna, hasičárna, bytovky 141-143, panelák 144, prostor mezi okály
čp. 159 a 160, paneláky 168-169 a dvojdomky. Co lze vytřídit, VYTŘIĎTE!
Pan MUDr. M. Krušínský oslovil náš úřad s nabídkou pravidelného jarního očkování psů.
Očkování by prováděl ve čtvrtek 28.05.2020 od 16.00 do 17.00 hodin na parkovišti
u obecního úřadu. Majitelům psů pouze připomínáme, že očkování je povinné, ale
nečipovaní psi očkováni být nemohou. Cena za standartní očkování je 100,- Kč.
Při této příležitosti si neodpustím poznámku, že majitelé stále pravidelně vypouští své
miláčky a nechají běhat, jak se jim líbí. To se ale nelíbí nám, protože stále po nich uklízíme

jejich hovínka. Začala se sekat tráva, naši pracovníci jsou potřísnění vším, co posekají a je
to opravdu nepříjemné. (to hovno v trávě mnohdy není vidět). Vžijte se do jejich role, zda
by se Vám to líbilo!! Mějte k našim zaměstnancům taky nějakou úctu. Myslím si, a není to
jen můj názor, že obec bývá uklizená, vysečená. Návštěvníci, kteří se sem dostanou, ať už
z nějaké úřední činnosti nebo na návštěvu nebo jen tak projíždějí a zastaví se tady, vždy
obec pochválí, jak u nás máme čisto.
Už mnohokrát jsme si připomínali, na jaký odpad, který barevný kontejner je. Ale někteří
to do dnešního dne asi nepochopili a chovají se hůř jak hospodářská zvířata. Jinak by
nemohly být v kontejneru na plasty např. plechovky od piva, plínky, zbytky potravin atp.
Veškerý separovaný odpad se odváží a zase se třídí. To znamená, že po nás to zase někdo
uklízí.
Od letošního roku je možné odkládat do připravené nádoby oleje a tuky z domácností.
Některé domácnosti toho již také využívají. Je však třeba připomenout, abyste neupotřebené
tuky uložili do lahví plastových, nikoliv skleněných. Pokud ještě někdo o této možnosti
neví, připomínám, že jde o šedočernou plastové popelnici s oranžovým víkem, která stojí
na boku vstupní verandy obecního úřadu.
Majitelka „bývalé fary“ nabízí možnost využít tzv. „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který
se bude konat v úterý 2. 6. 2020 od 10.00 do 17.00 hodin. Budete mít možnost navštívit
zrekonstruované prostory budovy, prohlédnout si jednotlivé byty, jejich zařízení a vybavení.
Také zdárně pokračují, i když s neplánovanou epidemiologickou pracovní výlukou,
administrativní práce spojené s opravou naší vodní nádrže. Prováděly se laboratorní rozbory
sedimentů, dokumentace celého vodního objektu, geodetické zaměření, statistické
posouzení apod. Samozřejmě se budeme snažit najít pro konečnou opravu rybníčku vhodný
dotační titul.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na opravu chodníku od zastávky „Rozcestí“
po křižovatku k VKK. Rekonstrukci samotného zálivu autob. zastávky naplánujeme
později, současná rozloha zastávky nesplňuje technologické parametry pro vybudování
klasického silničního zálivu, neboť sousední pozemek je Státního pozemkového úřadu.
S touto institucí je změna vlastnických poměrů velmi zdlouhavá.
V obecním lese se vybudovaly kolem nově vysázených stromků oplocenky, které by měly
zajistit v prvních letech růstu mladého lesa maximální přírůstky. Pozemek je totiž ve velmi
nevýhodné pozici – na kraji lesa. A právě tohoto využívá zvěř pro okus mladých pupenů.
Na závěr pranostika na květen:
Je-li v květnu tráva večer zarosena, hojně bude vína, hojně sena
…na viděnou

Zpracovala Jitka Rozkošná, 25.05.2020

