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Jako by léto skončilo nedávno a najednou je tu advent. Dovolte mi v tomto
adventním čase Vás pozdravit a přinést něco málo informací z radnice.
Poslední Zpravodaj jste obdrželi v parném létě v tom skoro jižním, opravdu suchém
klimatu. Více než kdy jindy sledujeme, kdy se objeví vydatnější srážky a to právě
kvůli deficitu v množství podzemních vod a současně i těch povrchových.
Ovšem ohledně pitné vody, tak tady Vás prozatím mohu uklidnit, zdroj vody v Žirči
je dostatečný a nějakou dobu by měl vydržet. Tehdejší zastupitelé udělali krok
správným směrem a zajistili na dlouhou dobu dostatek pitné vody.
Vlastně, zastupitelstvo, ano máme. Díky Vám všem, kteří jste přišli k volbám. Není
to samo od sebe, obec funguje dále a současně máme v zastupitelstvu nové tváře,
což je dobře. Zastupitelé mají za sebou ustavující zasedání a znovu se sejdou tento
měsíc. Mezi tím se seznamují s chodem a fungováním samosprávy, projdou
školením, které pro ně pořádáme v rámci mikroregionu Hustířanka. Samostatně pak
mohou pracovat ve zřízených výborech a podílet se na chodu obce. Možností
spolurozhodovat na společných jednáních v celém čtyřletém období pak budou mít
více než dost.
Na tomto prosincovém jednání zastupitelé schválí tzv. Rozpočtové provizorium,
abychom mohli v klidu uzavřít účetní rok 2018. V roce příštím, pak podle výsledků
hospodaření, můžeme připravit nový rozpočet na rok 2019.
O našem „ještě zdravém“ zadlužení jste se dozvěděli v minulém čísle Zpravodaje.
Zadlužení to znamená naše úvěry, pro rozpočet to jsou výdaje ve formě splátek,
k těmto splátkám připočteme trvalé výdaje (Mandatorní), které souvisí s chodem
samosprávy, správy budov apod. Potom další „volné“ finance můžeme například
zkombinovat s vybranými dotacemi, tak jak nám to bude nejlépe vyhovovat – bude
předmětem jednání zastupitelů.
Dále se zastupitelé seznámí s vývojem našeho „boje“ o obnovení podzemní vody.
Řada posledních jednání už má konečně své výsledky a máme k dispozici první
smysluplný projekt na „sanaci“ stávajících vrtů, tak aby došlo k jejich zatěsnění.
Práce by měly proběhnout na jaře příštího roku, podle předloženého harmonogramu,
ovšem po obdržení potřebných povolení.

Boj s přírodou svádíme také v našich lesích. Pohroma jménem Kůrovec se
nevyhnula ani nám. Proto je příjezdová cesta do Kašova v obležení vytěženého
dřeva čekajícího na prodej. Napadené dřevo z lesa musí zmizet a to bez ohledu na
to, zda se dá vůbec prodat. V tomto ohledu nám přálo počasí a doufejme, že bude
přát i po dobu plánované výsadby. Les musíme do budoucna obnovit a vyvarovat se
přitom monokultuře v podobě „pouze smrk“. K výše uvedenému jsme, myslím, našli
šikovného lesního hospodáře pana Michala Štajera, který bude mít tuto veškerou
činnost na starost.
Další naše úsilí v příštích letech se bude muset zaměřit na plánování rekonstrukce
naší, již dvacetileté, čističky odpadních vod (ČOV). Technologie naší ČOV je na
hranici životnosti, už dá hodně práce a improvizace jí udržet v kondici. Takže pomalu
začneme projektovat. K získání územního souhlasu je to cesta minimálně na dva
roky. Souběžně musíme shánět potřebné finance na uvedenou akci.
Jak jsem uvedl, máme za sebou letní sezonu a jak jsme si již zvykli, tak tu probíhala
celá řada kulturních a sportovních akcí. Doufám, že jste to jako místní občané
nenesli negativně. Pořadatelé jsou již naučení, v souladu s vyhláškou, akci předem
s námi projednají a problémy řešíme takzvaně za pochodu. Pokud máte přesto
některou negativní zkušenost v souvislosti s akcemi, prosím, informujte nás,
abychom to mohli řešit s pořadatelem.
Zastupitelé jsou nyní postaveni před takovou věc. Dva termíny Vinobraní a do toho
ještě dva pořádající, tak to je pro nás novinka, ale zároveň výzva. Bude to rovněž
předmětem prosincového jednání.
Jinak myslím, že ta letošní sezóna byla taková trochu ospalejší a zároveň klidnější
vzhledem k menšímu počtu návštěvníků. Současně jsme si již vyzkoušeli kapacitu
budoucí odstavné (parkovací) plochy. Vzhledem k počasí se povedlo odparkovat i na
Vánoční trhy. V nejbližší době musíme dokončit připravený převod těchto pozemků
do vlastnictví obce a pak zvážit, jak nejlépe a v první fázi nejlevněji, tuto plochu
upravit pro naše účely.
Bylo rovněž fajn, že jsme se jako místní měli možnost potkat na několika akcích a
letošní počasí nám přálo. Poděkování patří spolkům. Tento rok byl úspěšný pro
všechny spolky, dokázaly zlepšit ať už svoje zázemí, nebo postoupit v tabulce,
někteří i na mezinárodní scéně. Nebudu konkretizovat, všichni se tady najdeme.
Práce s dětmi, mládeží, potkají se i dospěláci na turnajích, nebo jen tak na akci.
Víte, že pokud to jen půjde, tak budeme tyto „naše“ aktivity podporovat a rovněž
k tomu využijeme i ten zatracovaný turistický ruch.
Poslední takové setkání bylo při rozsvícení Vánočního stromku, naší krásné
šestnáctileté jedličky. Vždycky tak nějak najednou svítila, sice krásná, ale koledy,
punč a hlavně aplaus, tak to chybělo. Bylo to fajn a určitě příští rok zopakujeme.
Bylo by toho ještě hodně, ale měli bychom zpomalit, protože přišel advent, čas
vánoční.
Přeji Vám klidné prožití vánoční svátků a mnoho štěstí v novém roce.
Jiří Beran

