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Úvodník
Milí čtenáři,
říjnový Měsíčník vychází do krásně probarveného podzimu. Je
čas burčáku a mladého vína, čas procházek tichnoucí přírodou,
čas úklidu na zahradách, po létě znovu čas vyhřátých kamen a
čas příprav na zimu (k tomu informace pana místostarosty
o dřevě z obecních
ích lesů). Všichni pak od mala slýcháme frázi o ukládání přírody k zimnímu spánku.
Pamatujme tedy na tvory, kteří s námi žijí ve vsi a jejím okolí
okolí: na ježky, koroptve, zpěvné a jiné ptáky,
plazy a hmyzy a nespočet dalších stvoření a potvůrek. Pomoci jim mů
můžeme
žeme trochou nepořádku:
hromadou listí, pár metry vysoké trávy v koutu zahrady,, zapomenutými neuklizenými natěmi, hustou
křovinou a remízkem v poli, dutým kmenem a hromadou větví, mokřadem, jenž nebudeme zavážet
zahradním odpadem.. To vše jim pomůže přežít těžkou dobu zimy,, poskytne potravu a úkryt.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nesmlouvavý, ale spravedlivý čas, který nám všem odměřuje stejně, posunul období působení
současného zastupitelstva naší obce, řečeno basketbalovou terminologií, na konec první čtvrtiny
utkání. Rád bych tedy krátce zhodnotil tuto část našeho působení prostřednictvím několika vět o
tom, co se již podařilo a jaké jsou naše hlavní cíle v následujících měsících resp. letech.
V první řadě musím poděkovat všem členům zastup
zastupitelstva
itelstva za přínosnou spolupráci, která bez
pochyb vede k úspěšné realizaci našich společných plánů, jejichž smyslem je především příjemnější
život občanů v obci a řádné hospodaření se svěřeným majetkem. V této souvislosti musím určitě také
zmínit jmenovitěě Janu Holickou, Libora Nováka a Pavla Bílka. Bez nich by náš současný tým těžko
dosahoval stávajících výsledků. A samozřejmě patří dík také všem ostatním, kteří se jakkoliv
v uplynulém období podíleli na, řekněme, veškerých obecních aktivitách. Seznam by byl poměrně
dlouhý, a proto nebudu konkrétně jmenovat. Každý nejlépe ví, kde, kdy a jak přiložil ruku k dílu.
Tak tedy k tomu, co se již podařilo. Rozsvítili jsme naši hlavní cestu a v současnosti, za
nemalého přispění našich místních elektrikářů páně Hous
Houserových.
erových. Probíhá příprava na osvětlení
komunikace vedoucí směrem k jahodovému poli. Ve stejné oblasti jsme těsně před realizací
prodloužení vodovodního řadu a pokládky kanalizace povrchových vod. Přibyla odpolední
autobusová linka z J. Hradce. Došlo k rekonstrukci
nstrukci interiéru kanceláře obecního úřadu a částečné
výměně hardwarového zařízení. V souvislosti se vzhledem a údržbou obce
ce se podařilo několik počinů
a samozřejmě stálena
na dalších pracujeme. Uvést lze například opravu laviček, osazení dalších košů na
psí exkrementy či znatelné zlepšení čistoty v obci i vzhledu stromových, keřových a travních porostů.
V rámci možností úspěšně bojujeme s kůrovcovou kalamitou a vytěžený materiál se nám, především

díky místostarostovi Ondřeji Rešlovi, daří za rozumnou cenu prodávat například do Rakouska.
V současné době je budována nová skládka na kulatinu a naopak některé „samovzniklé“ odpadové
skládky se podařilo zlikvidovat. Předpokládám, že není nutné ve výčtu dále pokračovat, protože si
většina z nás pozitivních změn jistě všimne.
Doufám, že současná největší akce v obci, splašková kanalizace, nezatěžuje naše životy příliš. A
ujišťuji vás, že děláme vše pro zdárné a včasné dokončení celého díla, ač při tom bezesporu řešíme
nemalé problémy. Nicméně očekávaný pozitivní výsledek jistě vyváží všechny vzniklé komplikace.
Kromě úspěšné realizace této stavby bychom ještě rádi dokázali v tomto volebním období naplnit
mimo jiné dvě zásadní vize. A to zbudování cyklostezky ve směru od firmy FRUKO na Kohout a řešení
rekonstrukce obecního domu č.p. 23. Nedokážu teď bohužel odhadnout, jak daleko dokážeme tyto
projekty ve zbývajícím čase posunout. Činíme však veškeré možné kroky, aby to bylo co nejdále.
Zásadní vliv na případné uskutečnění našich představ mají samozřejmě ekonomické možnosti naší
obecní pokladny, resp. prostředky získané z dotačních a sponzorských zdrojů.
Přeji vám všem pohodové podzimní dny a stále veselou mysl!
Milan Jiruška, starosta obce

Informace místostarosty
Vážení spoluobčané, je mou povinností sdělit vám několik informací týkajících se odpadového
hospodářství a správy obecních lesů.
Děkuji všem občanům za aktivní třídění odpadů. Díky tomu je využití stávajících kontejnerů
téměř 100%. Avšak najde se zde několik jedinců, kteří svou neohleduplností zaplní půl kontejneru
nesloženou papírovou krabicí, pohodí vedle kontejneru plastový nábytek, do plastového odpadu
vyhodí kanystr od nebezpečných chemických látek, popř. do kontejneru na sklo pytel s komunálním
odpadem. I pro tyto případy byly u všech kontejnerových stání instalovány cedule jako pomocník
„Jak správně třídit odpady“. V nejbližších měsících se chystáme rozšiřovat kontejnerová stání tak, aby
jejich kapacita stačila vaší ochotě třídit. Na jednotlivých stanovištích budou umístěny také přehledné
mapy, co a kde na jakém stanovišti vytřídit. Prosíme tímto občany, pokud vidí, že jejich oblíbené
třídící místo je již plné, aby použili další volné třídící místo.
Jak již zmínil pan starosta, myslím, že se nám poměrně daří za pomoci obecních zaměstnanců
zvelebovat vzhled naší obce nejen sekáním trávy. V neposlední řadě musím zmínit, že pro naše
občany jsou v obci k dispozici dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad (jeden u čističky lokality U
lesa a druhý pod rampou u dětského hřiště směrem na Kohout). Kontejnery jsou přístupné všem a je
tedy otázkou, proč někteří dokážou dovézt kotouč, popř. káru za autem na tato sběrná místa a druzí
bezohledně odhazují trávu, popř. obsahy svých květináčů za své ploty a do volné krajiny. Ukazují tím
nejen svou sobeckost vůči ostatní, ale kazí tím především naši snahu o obec krásnější. O to patrnější
je, když se po příjezdu do obce po pár desítkách metrů musíte vyhýbat ze stráně skutáleným
muškátům.
Chtěl bych připomenout našim občanům možnost samovýroby dřeva v obecních lesích. Cena
za prostorový metr vytěžený samovýrobou je 200Kč. Cena za hotové vytěžené dřevo na odvozovém
místě v lese je 364,-Kč. Právě probíhá příprava skládky na dřevo při vjezdu na starou cestu na
Malíkov. Zde bude k dispozici vytěžené dřevo dovezené z lesa a časem zde budeme také toto dřevo
štípat a nabízet občanům dřevo hotové naštípané.
Ondřej Rešl, místostarosta obce
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