


Slovo starosty
Vážení občané,

je tomu již rok, co jsem nastoupil do  funkce starosty naší obce. Dovolte mi
alespoň malou rekapitulaci tohoto ročního období. Nebudu to brát v  časové ose,
ale od  horního konce obce směrem dolů.
Nejprve to nejzásadnější, co obec dosti poznamenalo. Jde o  vrácení části

dotace na  rekonstrukci školy. Je to z  dotace na  rekonstrukci v  roce 2008 a  2011.
Tam jsme museli vrátit 2,5 mil. Kč a  k  tomu ještě penále v  dalších 2,5 mil. Kč. Tím
pádem se ze  100% dotace stala pouze 75% dotace. Někteří zastupitelé řekli , že je
to dobré. Ano, ale pokud by se tyto peníze nevracely, mohlo se udělat mnohem
více pro obec.

Tak, a teď k  tomu, co se udělalo a  co nás v  nejbl ižší době čeká.
• byl rozjetý projekt na  výstavbu přivaděče (komunikace) pro Novou horu. Zde jsem
za pomoci sdružení hnutí ANO získal finance na vybudování této komunikace. Pro začátek je schválen projekt, byli
osloveni vlastníci pozemků v  místech, kde se komunikace ještě trochu rozšíří a  tím pádem zasáhne do  jej ich
pozemků. Tito majitelé s  prodejem souhlasil i a  za  to j im děkuji . Do  konce tohoto roku budou zpracovány
geometrické plány a  na  základě těchto plánů se budou odkupovat j iž zmíněné pozemky. Je to v  celku asi 500 m2.
Geometrické plány musí být zpracovány a  vyfakturovány do  konce tohoto roku. Realizace přivaděče podle všeho

proběhne v  roce 2020.
• proběhla 5. etapa rekonstrukce
(přístavby) školy. Zde vznikla další
plnohodnotná třída a  sociální
zázemí. Tato rekonstrukce stála 5
mil. Kč a  byla řešena z  částečných
dotací. Dotace byla ve výši   75  %.
Na  této rekonstrukci se nemalou
měrou podílel i   ředitel školy pan Mgr.
Antoš. Jeho připomínky a  poznatky
byly velkým přínosem. Za  tuto
spolupráci mu děkuji a  taktéž děkuji
všem zaměstnancům školy, kteří se
podílel i na  úkl idu a  nelehkém
začátku školního roku.
• dále proběhlo dodělání fasády
školy a  alespoň trochu se sceli l
a  upravil vzhled. Tady děkuji
především občanům za  to, že
přetrpěli překážky, prach a  hluk
v  okolí školy.
• v  kulturním domě byl nainstalován

termostat pro komfortnější topení, udržování stálé teploty a  samozřejmě i   úsporu el. energie. Ještě proběhla
částečná rekonstrukce el. rozvodů pro spodní část kulturního domu (klubovna). Teď je možné klubovnu
plnohodnotně využívat nezávisle na  topení v  KD, jak se o  tom již přesvědčila místní mládež.
• jako další proběhlo zatrubnění příkopu v  horní části obce. Je to pod Suchým řádkem. Na  tuto přestavbu jsme
získali 50% dotaci. Celkové zatrubnění příkopu stálo 220 tis. Kč. Na  této akci se hlavně podílel i pracovníci naší
obce.
• byla dohodnuta spolupráce s  novými majitel i domu č.   p. 161 a  proběhlo zde rozšíření chodníku pro komfortnější
nastupování a  vystupování z veřejné hromadné dopravy.
• podařilo se nám získat do vlastnictví obce chodníky od  zrcadla až po hřbitov. Pozemky pod těmito chodníky byly
ve  vlastnictví státu a  byly vedeny jako součást komunikace. Toto se podařilo získat formou bezúplatného převodu.
• proběhlo malování obecního úřadu, částečná výměna vnitřních dveří, výměna záclon a  byly nainstalovány LED
úsporná svítidla v  kanceláři i   v  zasedací místnosti. Upravil se i   prostor kanceláře starosty, kde byla doplněna skříň
pro další dokumentaci, která neustále narůstá. Proběhla výstavba skladu pro poštu pod schodištěm obecního



úřadu. Opravila se podlaha
na  chodbě úřadu a  natřelo
zábradlí. Při jala se další pracovní
síla na  poloviční úvazek. Je to
z  důvodu stále se navyšující
papírové byrokracie. Dále
proběhla rekonstrukce místnosti
naproti pošty a  tato místnost byla
nabídnuta k  pronájmu.
• byl odkoupen pozemek, který byl
duplicitně zapsaný na  pozem-
kovém úřadu. Tento problém byl
zj ištěn v  roce 2008 a  zdárně byl
vyřešen a  odkoupen za  18 tis.   Kč
v  letošním roce.
• probíhá přestavba sběrného
dvora. Tato přestavba bude sloužit
k  lepšímu využití prostoru
a  hlavně rozložení všech
separovaných komodit. Dále byl
zakoupený posypový automat

na  multikáru (130 tis.   Kč), opraven vozík na  nakládání posypových materiálů, k  tomu vyrobena lžíce na  tento
materiál (10 tis.   Kč) a  byl zakoupen traktor pro zimní údržbu chodníků a  bude dále využíván pro údržbu obce (355
tis.   Kč). Jako příslušenství k  traktoru bude pořízena radlice na  sníh (10 tis.   Kč). Proběhlo částečné oplocení
sběrného dvora betonovými dílci (30 tis.   Kč) a  s  tím související montáž posuvné brány s  automatickým posunem
(20 tis.   Kč) pro uzavření tohoto prostoru. Proběhla výstavba parkovacího místa (70 tis.   Kč) pro multikáru
i   s  nasazenou radlicí a  sypacím automatem. Součástí této části přestavby byla i   výstavba sociálního zařízení

a  šaten pro zaměstnance (35 tis.   Kč). Tento rok se do techniky investovalo více jak 500 tis.   Kč a  do  zázemí více jak
155 tis.   Kč. Tyto stavební práce byly provedeny obecními pracovníky. I   těmto pracovníkům patří poděkování.
• byla podána žádost na  výstavbu části cyklostezky Němčičky-Bořetice. Tato žádost byla podána v  květnu
a  do  dnešního dne jsme nedostali kladné, ale ani záporné vyjádření.

Dále bych se rád rozepsal o  svozu komunálního a  separovaného odpadu. Bohužel komunální odpad a  jeho
ukládání na  skládku se čím dál tím víc omezuje a  samozřejmě zdražuje. Ministerští pracovníci schváli l i navýšení
ceny za  skládkování z  550  Kč za  tunu na 1  850  Kč za  tunu, s  postupným navyšováním do  roku 2022, kdy bude
cena těch 1  850 Kč. Proto jsem se začal zabývat myšlenkou, kde ušetřit. Po několika jednáních, kterých se
zúčastnil pan místostarosta Mgr. Prchal, já a  za svozovou společnost Hantály a.s. paní ředitelka Ing. Krutáková



a  pan Kunický. Zde jsme se dozvěděli , že v  naší obci nebylo vůbec řešeno kdo, kolik a  zda vůbec platí za  svoz
komunálního odpadu. Bohužel od  doby, kdy byly zrušeny roční nálepky a  byly zavedeny čárové kódy, toto nikdo
nekontroloval a  pro zajímavost všechny popelnice, které nebyly přiřazeny ke  konkrétnímu číslu popisnému, byly
připsány na  obecní úřad. To znamená, že obecní úřad měl napsáno cca 80 – 90 popelnic. To se dá ještě nějak
pochopit a  doladit, ale to, že se popelnice vyvážely i   bez čárových kódů, už ne. Proto jsem přistoupil
k  nepopulárnímu kroku a  dal příkaz k  nevyvážení popelnic, které nebudou řádně a  čitelně označené čárovým
kódem.

Bohužel ještě je tu další
fenomén. Do  kontejnerů, které
jsou rozmístěny po  obci, vyhazují
odpad podnikatelé, kteří mají mít
svou zvlášť uzavřenou smlouvu
se svozovou společností a  další,
kdo plní naše kontejnery, jsou lidé
z  okolí. Ti mají zmapované
umístění těchto kontejnerů a  jak
projíždí obcí, neváhají vzít svůj
odpad a  vyhodit jej do  společných
kontejnerů, a  tam se poté cena
promítne za  svoz do  ceny nám
všem. Proto bude omezen počet
kontejnerů v  obci jak
na  komunální odpad, tak
i   na  separovaný odpad, jel ikož
tento odpad je pravidelně
svážený. Dle níže při ložené
tabulky č.   1 a  2, třídíme velice
dobře. Za  to Vám všem, kteří se
na  tomto třídění podílíte, patří mé
poděkování. Není Vás málo
a  díky tomu se vrací část peněz
zpět do  rozpočtu obce. Děkuji .
Budeme se snažit zmapovat

komunální i   separovaný odpad
z  domácností i   na  sběrném dvoře.
Na  základě těchto informací se
obec rozhodne, kdo bude službu
na  svoz odpadů provádět a  za
jakých podmínek. Prosím ještě



všechny občany, kteří dosud nemají zakoupenou svou
popelnici, aby tak co nejdříve učini l i . Popelnici musí mít každé
číslo popisné a  to i   sociální byty a  byty na  škole i   na  faře.
Prakticky každá domácnost. Poté budou vydány průkazky,
které budou sloužit ke  vstupu a  možnosti využití sběrného
dvora. Tato evidence nebude sloužit k  navyšování poplatků, ale
k  evidenci odpadu.

Prosím všechny, aby udržovali pořádek v  obci a svůj
vyprodukovaný odpad třídi l i a  to takto:
1. Směsný komunální odpad
2. Papír
3. Plasty (PET lahve sešlápnout na  co nejmenší objem a  vložit
do  plastového pytle)
4. Kovové obaly (kovové plechovky a  plechovky od  nápojů)
5. Olej potravinářský použitý
6. Olej nepotravinářský použitý
7. Elektronika
8. Bílá technika
9. Nadměrný odpad
10. Pneumatiky
11. Stavební suť – v  malém množství

Položky č. 1, 2 a 3 se pravidelně sváží, a  proto je uskladňujte
doma.
Položky č. 4 – 8 je možné ukládat na  sběrném dvoře zdarma.
Položka č. 9 je v  případě rozebrání a  roztřídění možné uložit
také zdarma, nerozebrané za  poplatek.
Položka č. 10 – 11 jsou zpoplatněny.

Toto platí pouze pro občany, kteří řádně platí poplatek za  svoz
odpadu.
Ostatní (firmy, přespolní a  turisté) nemají vstup na  sběrný dvůr
povolen vůbec.

Ještě pro informaci uvádím, že otvírací doba sběrného dvora
je:
Letní čas – úterý, pátek a  sobota 8 – 9 hod. a  18 – 19 hod.
Zimní čas – úterý, pátek a  sobota 8 – 9 hod. a  15 – 16 hod.

Za  nezákonnou a  nepovolenou skládku je dle legislativy brána
i   hromádka u  obecních kontejnerů, i   když je úhledně zabalena.
A  tímto se potom zabývá odbor životního prostředí a  není to
příjemné jednání.
Děkuji za  pochopení a  udržování pořádku.

Ještě trochu optimismu a  aktivit, které nás čekají a  které
chceme provést.
Trápí nás některé komunikace, proto jsem nechal zpracovat

projekty a  zažádal jsem o  dotace. Jedná se o  komunikaci
na  Haltýři, komunikaci Záhumenní a  bude zpracován i   projekt
na  komunikaci na  Kácperku. Dále nás trápí chodníky. Tady
jsme zažádali o  dotaci ve  spodní části obce a  to pravá strana
od  ZD Němčičky až po  obecní úřad. Ostatní se prozatím
budeme snažit udělat postupně vlastními pracovníky.
Přes zimu se bude pokračovat na  úpravě sběrného dvora

a  na  opravě, a  možná i   výrobě, posezení a  odpočinkových
laviček. Samozřejmě, že především se bude odklízet sníh
a  led.



Na  jaře bude osázena mez pod Suchým řádkem rostl inami a  keři tak, aby i   tato část obce byla pěkná. Proběhne
i   částečná náhrada uschlých stromů na  nádvoří KD. Zde je potřeba se poradit s  dendrologem. Dále nás čeká
realizace malého dětského hřiště pro cyklisty a  koloběžkáře u  spodního rybníku.

Tohle je v  kostce rok mého působení v  úřadu a  děkuji všem, kteří mě podporují a  doufám, že se obec bude
scelovat a  ne rozdělovat. Velké díky patří samozřejmě i   naší administrativní pracovnici paní Ing. Martině
Čermákové za  její příkladnou práci. Dále děkuji všem zastupitelům za  dosavadní spolupráci.

Další a  neméně podstatné poděkování patří l idem, kteří se věnují naší mládeži a  všem ostatním, kteří se podílí
na  kulturním dění v  naší obci. I   za  tuto prospěšnou činnost velmi děkuji .

S  přáním příjemně prožitých svátků vánočních, bohatého ježíška a  všechno nejlepší, hlavně zdraví, do  Nového
roku 2020.

Zbyněk Slezák, starosta obce









TVOŘIVÝ PODZIM NA DOMOVINCE



















CENTRUM PRO OHROŽENOU

RODINU NOVĚ V  HUSTOPEČÍCH






