




SLOVOSTAROSTY

Vážení občané,

jsou to již 2 roky, co jsem nastoupil do funkce starosty naší obce. Dovolte mi
alespoň malou rekapitulaci tohoto druhého roku. Nebudu to brát v  časové ose,
ale od  horního konce obce dolů a  porovnám to i   s  plány, které jsme měli před
rokem.

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 dalších 2,5 mil. Kč. V  této kauze jsme částečně uspěli a  vybojovali jsme vrácení
části penále ve  výši 1,3 mil.

Nyní k  tomu, co se v  obci vybudovalo a  zvelebilo:
• Snažíme se i   třeba drobnými změnami o  zkrášlení obce. Upravil i jsme vzhled křižovatky při vjezdu do  obce
od  Velkých Pavlovic, dále pak prostor u   hřbitova. (Foto 1 a 2)
• Brigádníci nám pomohli s  údržbou zeleně a  l ikvidací náletových dřevin.
• Proběhla rekonstrukce kříže na  hřbitově. Je potřeba se věnovat i   tomuto prostoru. (Foto 3)
• Bylo zažádáno o  dotaci na  výsadbu stromů pro ulici Nová hora. Zde to rozpohybovala paní Fridrichová. Za
tuto iniciativu ji děkuji . Dotaci j iž máme a  nyní řeším objednávku stromů a  následně jej ich výsadbu. Jedná se
o  21 vzrostlejších stromů.
• Dále je rozjetý projekt na výstavbu přivaděče (komunikace) pro Novou horu. Vzhledem k  těžké době, a  to
i   na úřadech, se tento projekt trochu zadrhnul. Máme pouze geometrický plán, na  základě kterého se budou
ještě dokupovat nějaké menší pozemky. Samozřejmě budu tlačit dál na  realizaci tohoto projektu. Bohužel,
nedovedu v  tuto chvíl i říci, kdy realizace proběhne.
• Pracovníci technických služeb provedli rekonstrukci dlažeb a  bezbariérových sprchových koutů u  dvou
sociálních bytů.
• Proběhla úprava prostranství – nádvoří u   kulturního domu. Zde došlo k  doplnění chybějící hlíny a  vysazení
5  ks nových bříz bělokorých. Bohužel stávající stromy jsou poškozeny suchem. (Foto 4 a 5)
• Proběhla přestavba zasedací místnosti a  kanceláře účetní na  obecním úřadu. Došlo k  výměně vnitřních
dveří, výměně záclon a  byla nainstalována úsporná LED světla. Dále proběhla rekonstrukce prostoru čekárny
obvodního lékaře. Část nově vzniklého prostoru bude nabídnuta k  pronájmu a  menší, druhá část, je určena
k  rozšíření skladovacích prostor (archiv). Samozřejmostí je, že myslíme na starší občany a  zdravotně
postižené, a  proto byl vybudován bezbariérový přístup na obecní úřad a  poštu. Dále se budeme v  zimním
období věnovat úpravě prostoru archivu. Je zde nutnost udělat nový regálový systém, jel ikož stávající hrubě
nedostačuje. (Foto 6, 7 a  8)
• Proběhla rekonstrukce spojovacího chodníku u  starého hřbitova. Tady byly rozebrány obrubníky a  stávající
dlažba. Obrubníky jsme nahradil i novými a  usadil i do betonového lože. Dlažba byla přebrána a  doplněna
stejnou, nepoškozenou, z  j iných částí j iž zrekonstruovaných chodníků. Stará dlažba byla použita, protože je
protiskluzová a  lépe se v  zimě udržuje. V  tak velkém náklonu by zámková dlažba třeba jen při dešti klouzala.
Zábradlí bude také úplně nové. Stávající bylo zkorodované a  vyvrácené. Doufám, že bude chodník sloužit
ke  spokojenosti všech. (Foto 9, 10 a  11)
• Stále probíhá přestavba sběrného dvora. Ještě je potřeba zpevnit část pozemku pro manipulaci
s  kontejnery a  pro ukládání sypkých hmot. Dále bude přistavěna bouda na  ukládání starého papíru.
V  souvislosti s  celkovou přestavbou bylo zažádáno o  nové požárně bezpečnostní řešení a  samozřejmě
o  změnu projektu před dokončením. Požárně bezpečnostní řešení a  projekt j iž máme, proto jsme požádali
o  kolaudaci stávajícího stavu.
• Proběhla rekonstrukce chodníků ve spodní části obce. Při této rekonstrukci bylo nutné obnovit staré
a  zadlážděné šachty a  kanalizační vpusti. Dále budou vybudována odstavná stání pro osobní vozidla. Jedná
se o  19 míst. Dále v  rámci rekonstrukce proběhlo přesunutí spodní zastávky tak, aby splňovala všechny
podmínky. Při této souvislosti jsem se domluvil s  panem Bartošem a  bude vybudována i   pěkná zděná
čekárna tak, aby se občané měli kam schovat při nepříznivém počasí. Tuto čekárnu navrhl pan Bartoš
mladší, a  za to děkuji . (Foto 12, 13 a  14)



• V  jarní odstávce elektřiny bylo provedeno vyřezání náletových dřevin a  vyčištění potoku u  rybníku.
• Došlo k  opravě děr v  asfaltových cestách. Zde se obecní zaměstnanci naučil i , jak pracovat s  asfaltovou
směsí a  budeme v  opravách pokračovat dál.
• Byla provedena částečná rekonstrukce přečerpávacích jímek (u  sjezdovky a  u   hřiště) a  nahrazeny vodící
trubky na  čerpadla.
• Proběhla rekonstrukce a  zpevnění komunikace od  asfaltové cesty v  lokalitě Veselý k  Bořetické rozhledně.
Dále pak další cesta v  lokalitě  Dlouhé kněžské od  vodojemu k  tak zvanému a  j iž neexistujícímu olejáku.
Podél této komunikace vznikne nová ovocná alej. Zde si maminky s  dětmi, ale i   turisté na vycházce, můžou
v  budoucnu utrhnout a  ochutnat různé druhy ovoce. (Foto 15 a 16)
• V  zimním období jsme vyrobil i 9 lavkostolů, které jsou rozmístěny po katastru obce. (Foto 17)
• V  celé obci se průběžně mění veřejné osvětlení za LED úsporné osvětlení. (Foto 18)

A  nyní co nás čeká:
• Na starém hřbitově dojde k  prořezání a  vykácení asi 4 ks stávajících stromů, které jsou uschlé, a  budou
nahrazeny stromy novými. Dále je potřeba se zamyslet nad stavem památníku. Stávající písmo je již zašlé
a  skoro nečitelné. Proto dojde k  obnově písma, opravě osvětlení a  uděláme něco i   se schodky.
• Je potřeba ještě opravit schodky jak u  prostřední zastávky, tak i   vedle památníku. Toto bude trochu
náročnější, ale jel ikož máme šikovné pracovníky na  obci, tak to zvládneme. Stačí se podívat na chodník
u  starého hřbitova.
• Jak dovolí počasí a  finance, budeme pokračovat v  rekonstrukci zbývajících chodníků.
• Dále řeším rekonstrukci smuteční síně na  hřbitově. Tento prostor je v  hodně neuspokojivém stavu, proto je
potřeba ho opravit.

Bohužel, tento rok je celý nějaký divný. Kulturních akcí bylo poskromnu a  ta hlavní TRADIČNÍ KROJOVÉ
HODY bohužel vůbec. Nepodařilo se uskutečnit ani podzimní SVATOMARTINSKOU KROJOVOU ZÁBAVU.
Bohužel, respektujeme nařízení vlády. Je to smutné, ale musíme to brát tak, jak to je. Nicméně se o  to víc
budeme těšit na příští rok a  samozřejmě i   na hody. Doufám, že se chasa dohodne na novém obsazení stárek
a  stárků. Za mě bych dal šanci j iž zvoleným, kterým to tento rok nevyšlo.

Ještě něco málo pro pobavení:

1 – větrná vyhlídka v  obci 2 – farní dominanta obce 3 – lyžařský svah jinak 4 – oprava jinak 5 – místo pro
letní osvěžení v  obci 6 – tradiční akce, která se letos nekonala 7 – sociální služba v  obci 8 – horní část
obce 9 – typická červená odrůda vína 10 – dominanta, která negativně proslavila obec 11 – sídlo starosty
12 – obecní čtvrtletník

S  přáním příjemně prožitých vánočních svátků, bohatého ježíška a všechno nejlepší do roku 2021.

Zbyněk Slezák, starosta obce Němčičky
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