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Úvodník
Tak jsme se sečetli. A bez anabáze, jakou museli
podniknout Marie s Josefem při nejslavnějším sčítání lidu v
dějinách. Uspořádali je Římané na počátku našeho
letopočtu, zmiňuje je evangelista Lukáš a je součástí
vánočního příběhu. Nám stačilo jen vyplnit n
na webu
dotazník z pohodlí domova. Někteří přátelé a známí pohlíží na sčítání s nedůvěrou. I já jsem
se podvědomě pozastavil nad otázkami, které mi připadaly všetečné. Je to zjevně znak
nedůvěry ke státu a institucím notně prohloubené chaosem okolo epidemie čínského viru.
Přitom data ze sčítání budou důležitá i pro naši obec, neboť se jimi mimo jiné zjišťuje
skutečné bydliště osob, a tím i skutečný počet bydlících v obci. A tyto údaje jsou potřeba
třeba pro přerozdělení podílu z výnosu daní, tedy pro to, kol
kolik
ik peněz ze státního rozpočtu
reálně připadne naší obci. Data ze sčítání jsou užitečná pro záchranné složky, plánování
infrastruktury, škol či veřejné dopravy. I přesto mnozí z nás na sčítání hledí s nedůvěrou či
skepsí. Je to, zdá se, příznak hlubšího spo
společenského
lečenského problému. A jedno zda na úrovni
republiky nebo horní dolní.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
duben je sice po několika letech typicky nevyzpytatelný, ale zcela bezpochyby je měsícem,
který přináší první krásné jarní dny. A až se slunc
sluncee vytrvaleji opře do našich tváří, a květen
s červnem rozehrají své barevné a hřejivé představení, snad už budeme téměř venku z toho
nepříjemného, naše duše i těla trápícího, marastu covidové doby. Velmi si přeji, aby se tak
stalo, a všechna opatření, dop
doporučení
oručení a nařízení, i když často velmi chaotická, přinesla
konečně poněkud lepší časy pro nás pro všechny. V této souvislosti bych rád připomenul
nedávno uvedený televizní spot (nepovažuji ho osobně za reklamu) pivovaru Bernard, který
z mého pohledu vyjadřuje
uje vše podstatné, tedy……Držme se!!!!!!!
Několik informací ohledně dokončení a zprovoznění kanalizace v obci. Na posledním jednání
zastupitelstva bylo rozhodnuto o odstoupení od „Smlouvy o dílo“, uzavřené se společností

ECO CB s.r.o. Důvody, resp. usnesení zastupitelstva si můžete přečíst na obecních stránkách.
Našim primárním cílem je pochopitelně co nejrychlejší odstranění vad a nedodělků, které
brání uvedení systému do zkušebního provozu. A této potřebě, či vlastně nutnosti,
podřídíme následující kroky. Prvním z nich bude, po faktickém vypovězení smlouvy, ke
kterému má dojít v tomto týdnu, zjištění příčin nátoku balastních vod. Tuto činnost bude
provádět po dohodě společnost Čevak a.s. Cílem je dořešit zásadní problémy díla do konce
května tak, abychom získali od příslušného vodoprávního úřadu povolení ke zkušebnímu
provozu. Připomínám, že do té doby a bez uzavření smlouvy s budoucím provozovatelem,
nesmí být žádná nemovitost napojena do systému nově budované kanalizace, a to ani
splaškovými ani povrchovými vodami!!! V příštích dnech budou průběžně kontrolovány
jednotlivé přípojky a v případě zjištění nelegálního napojení hrozí za porušení příslušného
zákona finanční postihy. Jak jsem již dříve uvedl, o termínu možného napojení bude
poskytnuta písemné informace včetně správného postupu a podmínek. Doufejme, že i přes
nemalé potíže se nám podaří výše uvedený termín splnit. Ale vzhledem k tomu, že doposud
nemáme zcela přesné informace o aktuálním stavu díla, pohybujeme se v rovině
předpokladů. Ještě bych rád opravil jednu informaci uvedenou v minulém měsíčníku.
Stavební povolení na cyklostezku „Fruko – Kohout“ stále nenabylo právní moci. Fakticky tedy
nebylo vydáno. Stěžejním důvodem je právní spor mezi majitelem parkoviště u firmy Fruko
Schulz (bývalá točna MHD) a městem Jindřichův Hradec. Podle dostupných informací bude o
povolení rozhodnuto na základě výsledku tohoto sporu. Asi nemusím dodávat, že
v podobných případech bývá časový odhad velmi nejistý.
Přeji všem stále veselou mysl!!!
Milan Jiruška, Starosta obce

Slovo místostarosty
Během týdne budeme přebírat novou komunální techniku, která nám pomůže při údržbě
obce a nahradí dosluhující techniku. Byl zakoupen nový sekací traktůrek a nový samojízdný
svahový mulčovač.
Na začátku dubna byla podána žádost o výsadbu stromů a keřů dotovaných z nadace Škoda
stromky. Pokud bude žádost schválena, mělo by být v obci vysazeno celkem 103 stromů a
keřů.

Aktuality
9. 5. se uskuteční železná neděle, sběr kovového odpadu a elektroodpadu. Dobrovolní hasiči
budou svážet vyřazené věci po vsi z prostoru podél cesty.
Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nelze očekávat pořádání společenských akcí, v
dubnu společného pálení čarodějnic.
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