




SLOVOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

ocitl i jsme se v  naprosto mimořádné situaci, jakou jsme ještě v  histori i
nezažil i , a  proto mi dovolte, abych hned na  začátku tohoto čtení poděkoval
všem, kteří nabídli pomoc při zvládání COVID-19. Velmi Vám všem děkuji .

Bylo velmi náročné pro nás všechny se orientovat v  toku nových informací,
které nám byly denně předkládány. Bylo velmi těžké při jímat veškerá
omezení a  opatření, která vláda průběžně stanovovala.Vedení obce se proto
okamžitě začalo zajímat o  zajištění ochranných pomůcek a  dezinfekce pro
občany Němčiček. Toto se nám podařilo zajistit ve velmi krátké době s  tím,
že byla zajištěna dezinfekce, kterou si občané mohli zakoupit za
symbolickou cenu, a  byly našity roušky, které se poté rozvážely občanům. Hlavním cílem pro nás bylo, aby
lidí nakažených COVID-19 bylo u  nás co nejméně. Tak, jak se zpřísňovala celostátní opatření, vedení obce
jednalo operativně a  když bylo třeba, scházelo se i   několikrát do  týdne. Jedním z  dopadů pro obec bylo
uzavření základní a  mateřské školy po dohodě s  ředitelem školy. Hned od  počátku, kdy vláda ČR vyhlásila
nouzový stav, obec také řešila pomoc s  nákupem potravin, drogerie a  léků pro potřebné občany. Také se pro
tuto pomoc hlásil i dobrovolníci, za  což jim patří velký dík.

Také chci poděkovat všem, kteří nabídli pomoc mé rodině a  posléze i   pomáhali v  naší nelehké situaci.
Bohužel můj tatínek, který neměl úplně dobrý zdravotní stav, neměl sílu bojovat s  virem COVID-19 a  nemoci
poté podlehl. Já jsem prodělal velmi těžký průběh, který bych nikomu nepřál, moje maminka měla sice o  něco
lehčí průběh, ale o  to delší. Náš syn prodělal formu úplně nejlehčí, tzv. bezpříznakovou. Nečekal jsem, jak
velká vlna solidarity se zvedne, a  to i   od   cizích lidí. Velmi nás to potěšilo a  moc všem děkujeme.

Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům technického úseku za  to, že všechno zvládli a  udrželi obec
uklizenou a  nikde se nehromadily odpadky. Samozřejmě poděkování patří i   obsluze sběrného dvora
a  personálu pošty. Zde jsme zabezpečil i provoz bez většího omezení. Další poděkování patří tak zvané
„rychlé spojce“, pracovnicím našeho obchodu a  samozřejmě školní kuchyni za  rozvoz potravin a  obědů.
Největší poděkování patří paní Mgr. Martině Čermákové a  panu místostarostovi Mgr. Miroslavu Prchalovi,
Dis. , za  udržení provozu obce a  zastupování mě v  době, kdy jsem bojoval s  COVID-19. Moc děkuji všem.

Vážení občané, díky vašemu dodržování všech hygienických nařízení se podařil virus udržet na  uzdě
a  nerozšíři l se po  celé obci. Byly to krušné chvíle, ale snad díky tomu, že jsme malá obec, to nebylo až tak
kruté. Teď už jen zbývá doufat, že vláda co možná nejdříve, ale zodpovědně, postupně zruší všechna
omezení a  budeme se moci vrátit do „běžného“ života.

A  teď je otázkou, co tradiční hody? Stárci a  stárky jsou zvoleni, ale je teď velmi těžké rozhodnout, zda hody
pořádat či ne, a  to s  ohledem na  opatření stanovené vládou ČR, kdy je nyní vydán zákaz pořádání
hromadných akcí, které jsou momentálně limitovány počtem účastníků, stále platí povinnost zachovat odstup
2  metry pro nečleny jedné domácnosti. Dále je potřeba se zamyslet nad hygienickými pravidly z  praktického
hlediska, zda je vůbec možné je dodržet. Bylo by to tak pro stárky a  chasu tentokrát náročnější a  to
i   z   ekonomického hlediska. Je to stále velký otazník.

Teď něco z  provozu obce:
• koupil i jsme menší sekačku se sběrným  košem na  sečení trávy na  dětských hřištích, hlavně hřiště pro
fotbalisty na  Haltýři,
• byla provedena částečná přestavba sběrného dvora, doposud přestavba stála 400  tis. Kč, oproti
plánovanému rozpočtu 4  mil . Kč předchozího vedení obce, ještě počítám, že to bude stát 300 – 400  tis. Kč
a  budeme se řadit mezi lepší sběrné dvory,
• vyrobil i jsme nové lavečky, které budou rozmístěny v  katastru obce na  odpočinek a  relaxaci občanů,
• probíhá další etapa malých úprav interiéru obecního úřadu, do  obecního úřadu nebylo investováno od  roku
2013, buduje se nájezdová rampa pro maminky s  kočárky a  vozíčkáře ke  zjednodušení vstupu do  obecního
úřadu a  na  poštu Partner,
• proběhla úprava sóla, byla dosypána hlína na  terasy, podsela se tráva, vysadil i se nové stromy břízy
bělokoré,
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• pracuje se na  celkovém vzhledu obecního úřadu a  jeho postupných úpravách a  modernizaci,
• proběhly lokální opravy asfaltových komunikací.

Toto byly akce, které proběhly a teď něco k  budoucím akcím:
• bude opraven spojující chodník vedle starého hřbitova, kde dojde k  výměně dlažby, obrub a  zábradlí,
• jel ikož se nám podařilo zajistit dotace na  rekonstrukci chodníků ve  spodní části obce, bude ještě v  tomto
roce zahájena jej ich rekonstrukce,
• probíhá projektování cyklostezky Němčičky – Bořetice etapa I I a  příprava podkladů pro žádost na  dotace,
• je plánovaná rekonstrukce kotelny v  kulturním domě tak, aby se daly využít dřeviny, které vznikají při
prořezávkách obecních cest.

Jelikož je momentálně těžká doba, a  možná to ještě nějakou dobu potrvá, jsou momentálně kvůli
celosvětovému onemocnění COVID-19 pozastaveny některé činnosti.

Jak jsem se již zmínil , dostali jsme dotaci na  rekonstrukci chodníků ve  spodní části obce. Bude dodělán
chodník od  domu pana Bartoše až dolů k  ZD Němčičky a  druhá strana od  prostřední zastávky až k  ZD
Němčičky. Pokud všechno půjde podle plánu, rekonstrukce proběhne v  druhé polovině prázdnin. Prosím
dotčené občany o  součinnost a  shovívavost, děkuji .
Při této rekonstrukci se budeme snažit dohodnout s  vítěznou firmou i   možnost výstavby parkování pro vozy
v  předzahrádkách. Toto bude samozřejmě hrazeno ze  zdrojů žadatelů.

A  teď pár informací a  upozornění.
Prosím všechny majitele pejsků, aby si svoje miláčky hlídali a  nepouštěli je na volno po obci a  nedovoli l i j im
úniku ze  zabezpečeného prostoru domova. V  případě opakovaného porušení se pes odchytne a  bude
vyvoláno správní jednání s  majitelem.

Pokud potřebujete někde na  svém pozemku spálit nějaké dřevo, klestí nebo trávu, je dobré toto nahlásit
na  Hasičský záchranný sbor České republiky – Jihomoravský kraj a  to na stránkách: hzscr.cz nebo
na  telefon: 950  630  111. Ušetří to peníze v  případě duplicitního hlášení a  výjezdu jednotek hasičů.

Zůstávejte stále všichni ve zdraví

Zbyněk Slezák, starosta obce Němčičky




















