Z oblohy se sypou hv zdi ky,
slyšet jsou koledy z dáli,
zv stuje and l mali ký,
a splní se vše,co k Vánoc m jste si p áli.
P íjemné prožití svátk váno ních všem stálým
obyvatel m i našim chalupá m p eje obecní zastupitelstvo.
Vážení a milí ob ané.
Kon í rok 2004 a op t je tu doba bilancování a skládání ú t . Ve stru nosti
p ipomenu akce, které jsme v letošním roce realizovali.
úklid lesa od zbytk d eva po k rovcové kalamit ,vysázení stromk do
obecního lesa ( áste n financováno z dotací kraje), zhotovení oplocenek,
zhotovení odvod ovacích kanál , další práce na odstra ování polom a
vývrat po vich ici
oprava obecního ú adu
protažení naší ásti místní komunikace do Lná ského Málkova
(financováno z grantu)
zhotovení nadezdívky pro byty nad hospodou a obchodem
pokrytí st echy novou st ešní krytinou (financováno z grantu)
v pr b hu tohoto m síce bude dovybaven náš hasi ský sbor (financováno
z grantu)
zhotovení nových ekáren
Je stále co zlepšovat, ale finan ních prost edk máme jen do ur ité míry. O
to víc nás mrzí, že je n kdy musíme vydávat, aniž bychom cht li. Zasko ila nás
bou ka a s ní blesk, který uhodil do májky. S ní se také navždy odporou ela
veškerá výpo etní technika na OÚ a zabezpe ovací za ízení. Taktéž jsme p išli o
místní osv tlení a rozhlas. Velké škody byly zp sobeny i našim obyvatel m. as
a peníze vše vy ešily, ale mohli jsme je investovat jinde, kde byly více pot ebné.
Nejvíce nás zat žuje vzr stající cena za svoz a likvidaci komunálních odpad .
Tato ástka se oproti lo skému roku zvedla o 50% z d vod navýšení hmotnosti
popelnic, nízkému zp sobu t íd ní v naší obci a vzr stajícímu DPH. Vždy na
odvozu skla i papíru obec vyd lává a dostává tak dotace od EKO-KOMU. I když
OZ odsouhlasilo navýšení ástky, p esto obec dotuje svozy ástkou 43 tisíc K .

Dalším pal ivým problémem je na jedné stran odebrané a na druhé stran
zaplacené množství vody z našeho vodovodu. Dochází k erným odb r m, které
jsou tak velké, že iní 3 tisíce m3 v tomto roce (což je ástka 39 tisíc K ).
Vodovodní ád však nevykazuje žádné úniky v no ních hodinách. Usuzujeme
tedy, že n kte í obyvatelé a v prvé ad se jedná o majitele vodovodních
p ípojek neosazených m ícím za ízením, poušt jí z ejm vodu do svých ád
i ji využívali v lét na zalévání, aniž by ji platili. Tím zp sobili razantní ešení
t chto problém pro budoucí rok, kterými se muselo OZ zabývat. Zjiš ování
takových okolností nedobrého chování našich spoluob an bude prioritou
v p íštím roce 2005. Je to erná te ka na konci tohoto jinak plodného roku
2004.
Další nep knou událostí sklonku letošního roku bylo napadení ob ana naší
obce, pana Václava Fišera, mladíky, kte í nejsou v naší obci trvale hlášeni, a
zdržují se v nemovitostech ob an pana Tvrdého a pana Kohouta. K tomuto
p ípadu prohlašuji, že celé obecní zastupitelstvo odsuzuje takovéto jednání a
chování. Doufáme, že policie p ípad ádn prošet í a viníci budou pat i n
potrestáni. Spoléháme na postup policie, nebo obec nemá z ízenou
p estupkovou komisi (tuto innost pro nás vykonává pov ený ú ad Blatná) a
tudíž nemá v tomto p ípad žádné pravomoci, pouze být nápomocná v pr b hu
šet ení.
Cht l bych, tak jako loni, pod kovat všem obyvatel m naší vesnice,kte í se po
celý rok starali o okolí svého bydlišt , dále ho vylepšovali. Blížící se as váno ní
pak p ipomíná také osvícení oken a stromk p ed domy. Projížd t i procházet
se v podve er naší obcí je vskutku p íjemný zážitek, který nám kdejaké obce
mohou jen závid t. D kuji taktéž panu R. Krej ímu, který si vzal za své úpravu
p ilehlého okolí pohostinství. Dále d kuji všem ob an m naší vesnice (i
sousední obce Slivonice) za pomoc p i brigádnických pracích.
Na záv r mého povídání Vám všem p eji v tomto prosincovém ase ješt
jednou hodn zdraví, pohody a št stí nejen o Vánocích , ale i v p íštím roce 2005.
Milan Stejskal, starosta obce
Ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.12.2004

1. OZ projednávalo kalkulaci ceny vodného pro p íští rok. V letošním roce byla stanovena cena 13
K /m3. Po propo tu náklad (elekt ina, chlorování, obsluha, vzorky vody) nás stojí výroba 12 K .
Na opravy tudíž zbývá pouze 1 K z každého m3. Dále od roku 2005 budeme odvád t státu da za
t žbu vody, nebo je dle zákona p írodním bohatstvím - 2 K /m3. Z t chto d vod obecní
zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení ceny vodného na 16 K /m3.
V d sledku zamezení možných erných odb r byl pro majitele vodovodních p ípojek
odsouhlasen poslední závazný termín osazení vodom r a jejich zaplombování do 30.4.2005.
Po uplynutí této lh ty bude provedena kontrola, p i nespln ní termínu bude uložena pokuta ve výši
100 K za každý m síc prodlení. Dále bude v m síci kv tnu (na za átku a konci) uskute n n
kontrolní ode et všech vodom r na vodovodních p ípojkách a porovnána spot eba se skute ným
odtokem vody z vodojemu.
OZ se usneslo, vzhledem k malé spot eb vody a tím nár stu konstantních náklad na výrobu
vody, ke zm n systému placení vodného. Každý majitel vodovodní p ípojky zaplatí základní
zálohový poplatek na za átku m eného období ve výši 320 K za odb rné místo. V praxi to

znamená, že každý majitel p ípojky má na m ené období (1 rok) p edplaceno 20 m3 vody. Tato
ástka mu bude po vyú tování celkového odb ru za rok 2005 ode tena od vodného. P i nevyužití
zálohového odb ru není tato ástka p evoditelná na další roky.
2. OZ odsouhlasilo sto né ve výši 200 K za nemovitost, pokud zde žijí maximáln 3 osoby. Za
každého dalšího obyvatele bude ástka navýšena o 50 K za osobu.Toto se netýká objekt , které
nemají možnost se napojit na kanaliza ní ád. Chalupá i budou platit sto né ve výši 200 K za
objekt.
3. Dalším bodem programu bylo projednávání odvozu komunálních odpad a stanovení poplatku na
rok 2005.Pro srovnání nabízíme následující údaje:
-celková cena za svoz odpad v roce 2004 - 84 tisíc K (popelnice=65 tis., nebezpe ný odpad=11
tis.,t íd ný sb r= 8 tis.). Obec vybrala p i výši poplatku 230 K celkem 42 tisíc, to znamená, že
obec dotuje svoz odpad 50% ze svých prost edk .
Celková cena v roce 2005 je stanovena svozovou firmou 108 tisíc (odhad p i stejném množství
odpad - navýšeno o 300 K /tunu - zm na DPH, zdražení nafty, vybudování skládky a zvýšení
poplatku státu pro svozovou firmu).
Po zvážení t chto cen OZ odsouhlasilo cenu poplatku za odstra ování odpad na osobu trvale žijící
v obci ve výši 350 K . V p ípad chalupá se cena stanovila na 500 K za objekt.
Toto navýšení obci po výpo tu dorovná rozdíl cen letošního a p íštího roku od svozové firmy.
Obec tedy bude dále doplácet 50 % pot ebných náklad .
P i této p íležitosti bychom cht li apelovat na ob any, aby zbyte n nezapl ovali popelnice
materiálem, který je možné vyt ídit, pop ípad kompostovat. Jak je vidno z p edchozích ísel,
odvoz net íd ného odpadu v popelnicích je nejv tší položkou, naproti tomu ím více vyt ídíme,
máme možnost ješt získat od firmy EKO-KOM finan ní prost edky. Za odvezení obsahu
kontejneru na papír dostaneme 500 K , za sklo 200 K a nic neplatíme!!! Doplácíme pouze na
vývoz plast .
Dále je t eba si uv domit, že ím menší bude množství sm sného odpadu v popelnicích, tím budou
menší náklady na vývoz a tím i nižší paušální poplatek na osobu. P i nepochopení tohoto problému
a dalším nár stu množství sm sného odpadu (v obci došlo po zavedení paušálního poplatku
k nár stu celkového množství o 20 tun za rok, to je o 50% oproti roku 2003 - kontrolováno
starostou p i kontrolním vážení sb rného vozu) bude docházet ke zvyšování náklad i výši poplatk
na osobu. V sou asné dob je stanovena zákonem maximální výše 500 K na osobu. Pokud se
nechceme na tuto ástku dostat, je t eba odpad ne úmysln vytvá et, ale t ídit a minimalizovat.
4. OZ stanovilo dle náklad za uhlí a d íví v budov bývalé MŠ platbu za otop v nájemních bytech
cenu 17 345 K rozd lenou dle po tu m2 podlah v jednotlivých bytech. Dále OZ rozhodlo, že bude
odpojen náhradní zdroj vody a nájemní byty budou zásobovány výhradn vodou z obecního
vodovodu.
5. Na základ žádosti pana R. Krej ího skladovat pianina v jiných prostorách než v sále
pohostinství odsouhlasilo OZ pronájem 1 t ídy v pat e bývalé MŠ za nájem 22 tisíc K na rok.Tato
ástka bude uhrazena ve dvou splátkách a v cen je zapo tena i elekt ina a otop. P esné podmínky
budou ustanoveny ve smlouv o pronájmu.
6. OZ odsouhlasilo jednorázovou finan ní odm nu kroniká ce obce pani Alen Šourkové ve výši 3
tisíce K na rok .
7. OZ schválilo inventariza ní komisi: pan František Krej í - p edseda, dále lenové - p. Ing. J.
Skala, p.Mgr.J. Braunová, p. Mgr. Dana Stejskalová a p. B. Braun ml.
8. OZ odsouhlasilo zm nu rozpo tu z d vod zm ny p íjm a výdaj ( volby do kraje, dotace).
V diskusi byl mimo jiné pov en p. Fr. Skala dohledem nad opravou blikajících sv tel u školky a na
rohu domu p. K ty.
Starosta obce informoval p ítomné o zatím nejlepším umíst ní našich fotbalist za dob ú asti
v turnaji po ádaných svazkem Radina. Dosáhli 4. místa, když prohráli v semifinále s pozd jším
vít zem turnaje. Ve ejn jim pod koval.

Spole enské akce:
Sport:
18. 12. bude naši obec reprezentovat jedno družstvo ve
volejbalovém turnaji v Blatné.
19.12.zveme všechny p íznivce malého mí ku na 5.ro ník
tradi ního váno ního turnaje ve stolním tenise do sálu
našeho pohostinství. Za átek v 9 hodin. Ceny jsou
p ipraveny. Kategorie žen eká na své lenky!! Vítána je
i mladá generace.
Kultura:
1.Místní hasi i po ádají 22.1.2005 sv j veselý bál.
Tentokrát jim bude hrát kapela pod vedením pana Koubka Rybá i z Blatné. Na oblíbenou a hojn
navšt vovanou
zábavu Vás všechny pozvou místní hasi i roznášením
lístk .
2. Naše ženy také nez stanou pozadu a uspo ádají 5.2.2005
sv j ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela pana
Šimsy.
Naši jubilanti
Že i výpo etní technika se m že mýlit, o tom se
p esv d il pan Švec František z p. 52, který se v m síci
listopadu dožil svých 81. narozenin. Velice se mu i celé
rodin omlouváme, že jsme ho v minulém ísle zpravodaje
opomenuli a zástupce obce p išel s gratulací opožd n .
Dodate n tedy p ejeme hodn zdraví, št stí a životního
optimismu do dalších let.
V m síci lednu p íštího roku máme v naší obci dva
jubilanty. 12.1. se dožívá krásných 83 let pan Vojt ch
Švec z p. 2. K tomuto dni mu všichni p ejeme pevné
zdraví, ilou mysl, radost z vnou at a hodn pochopení od
p átel a celé rodiny.
29.1.bude slavit kulaté výro í další ob an naší vesnice pan Václav Dušek z p. 71. Své 65. narozeniny si
p ipomene jist v kruhu svých dobrých p átel a rodiny..
P ejeme mu do dalších let pracovní elán, zdraví ko,
veselou mysl a hodn pohody.

