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Normálně
jsem vymýšlel pro první letošní vydání obecního zpravodaje nějaký „normální“
úvod. A uvědomil jsem si, jak frekventovaným a zároveň důležitým se to slovo
„normální“ za uplynulý rok stalo. Bohužel, hlavně v tom spojení, že něco (nebo
všecko) normální není. Tedy, abychom ničemu nekřivdili - třeba taková zima úplně
normální byla. Po čase jsme si tak opět mohli užít pořádného mrazu a vydatné
sněhové nadílky k tomu. Takže jsme se hojně zapojovali i do sněhových hrátek se
svými hrably a lopatami. Některým, pravda, postačilo vyházet svůj dvorek (třeba
doprostřed obecní silnice), jiní se ale nespokojili s málem a při úklidu sněhových
spoust uklidili i kus chodníku nebo autobusovou zastávku. Díky jim. Zgruntu to pak
vzal jak pan St. Straka na komunikacích, tak pan L. Matoušek na chodnících. Dvakrát
díky jim. I krajským silničářům, co nám udržovali hlavní silnici, kteří v čase největších
sněhových přívalů byli na polovině svých personálních stavů kvůli - však víte. A „dávali
to“ - normálně.
A máme tu nastupující jaro. A třeba bude taky normální. Normálně bude pršet
a zase svítit slunko, normálně budou kytky a stromy kvést a ptáci zpívat, normálně se
bude tráva zelenat a my budeme normálně pracovat - též na rozvoji naší obce.
Jak jsme pracovali v roce loňském, o tom vás informuje výroční zpráva
přiložená k tomuto mlýnku. Jako obyčejně. Chcete-li: jako normálně.

VZOZ dne 1. 3. 2021
Tak jsme si poprvé letos
pořádně zaschůzovali i probrali jsme
toho více než dost. Namátkou z
hlavních věcí: přijetí výroční zprávy za
uplynulý rok, výběr zhotovitele veřejné
zakázky (rekonstrukce OÚ), poskytnutí

dotací místním sdružením, pacht části
pozemku, schválení rozpočtového
výhledu, úprava smluvních vztahů se
svozovou firmou (odpady) a mnohé
další. Kdo nevěří, ať tam neběží, ale
přečte si třeba zápis na úřední desce.

Z-BOX
Na základě smluvního ujednání bude firmou Zásilkovna s.r.o. na místě dřívější
telefonní budky (naproti obchodu) instalováno autonomní samoobslužné zařízení na
příjem a výdej vašich zásilek čili Z-BOX. Tak to budeme mít s balíčky (předpokládá se
cca od dubna) o něco jednodušší.

Poděkování
Obvykle s koncem roku (či při
jiných vhodných příležitostech) děkuji
lidem, kteří nějakým způsobem
pomohli obci, nebo prostě jenom bylo
milé je ve vsi potkávat.
Tentokráte bych ale chtěl poděkovat
ještě jiným. Setkal jsem se v uplynulém
období také s těmi (spolu)občany,
jejichž řeči či jednání mne
1. překvapily (a to jsem obočí zdvihl),
2. udivily (a to jsem hlavou kroutil),
3. rozčílily (a to se mi poněkud tep
zrychlil),
4. naštvaly (a to jsem si v duchu
zahartusil),
5. navztekaly.

Při dosažení stupně 5 jsem byl v duchu
i sprostý a v jednom případě dokonce
sprostý nahlas - skutečně i nahlas (ne,
fakt nejsem Mirek Dušín, himbajs…).
Tak těm několika „spoluobčanům“
bych chtěl moc poděkovat, protože mi
nakonec udělali radost. Díky nim jsem
si totiž mohl velmi silně uvědomit, že
lidí, se kterými lze klidně vést kloudnou
řeč a vycházet dobře a se kterými se dá
i na spoustě věcí rozumně domluvit, je
kolem mne drtivá většina. Což je
skvělé!!!
Tak ještě jednou - díky!
P.S. Ale pro jistotu - opakovaně se
s vámi dotyčnými takto radovat
nepotřebuji.

20 - 21 let samostatné obce
Plánovali jsme na červen již jednou odložené oslavy dvacetin naší vesnice.
Takže jednadvacetiny. Když jsme před rokem s těžkým srdcem, ale zároveň
s jistotou domlouvali se všemi aktéry, že se sejdeme za rok ve stejném
čase, netušili jsme, že se rok s rokem sejde a my budeme tam, kde jsme…
Nezbývá v tuto chvíli než konstatovat, že připravovat za stávající situace
naši velkou oslavu na 12. červen je prostě nereálné. A slíbit si, že když to jen trošku
půjde, tak třeba v létě se sejdeme na nějaké oslavičce menší.

Odpady
Blíží se jako každý rok v tuto dobu konec března a tedy lhůta pro nějakou tu
platbu za odvoz komunálního odpadu (jako každý rok v tuto dobu). Všechny potřebné
informace naleznete na stránkách obce (sekce „Služby občanům“).
Co tam nenaleznete, je fakt, že novou legislativou platnou od ledna naše
odpadky opět zdrahly. Tyto náklady v aktuálním roce přebere obec na sebe, žádných
doplatků se tedy nikdo obávat nemusí. Zároveň je třeba ale říci, že nadchází skutečně
vážně čas, kdy by se každý měl zamyslet nad svou produkcí a začít trénovat svou
domácnost třeba na menší popelnici. Neboť ceny se ve svém letu vzhůru díky platným
předpisům rozhodně nezastaví a potom platí, že „kdo je připraven, není překvapen“.
Podrobněji o odpadové politice a jejích dopadech do praxe někdy příště.
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