Zpravodaj č. 2/2006
Vážení občané,
Listopadové vydání Zpravodaje se Vám dostává do rukou v době, kdy ukončilo svoji práci staré
zastupitelstvo obce a začíná nově zvolené.
Nebude na škodu si připomenout aspoň některé akce, které se podařilo zrealizovat.
V roce 2003 se začalo převzetím symbolů obce v PS Parlamentu ČR. Následovaly přípravy na
jejich představení občanům obce. Návrh uskutečnit oslavy v Dobečkovém hájku se zdály být
velmi smělé. Kdyby nám jen trochu přálo počasí, tak vyšly na výbornou. Vynaložené úsilí
všech, kteří se podíleli na realizaci, stálo za to. V červenci se plynofikovala budova OÚ
nákladem 331 305,- Kč, dotace z programu Obnovy venkova byla 140 000,- Kč. V srpnu
získala obec do svého vlastnictví po tříletém snažení srub partyzána Drozda. ZO se rozhodlo
pro zrekonstruování srubu a pak jeho využívání k rekreačním účelům.K tomu bylo třeba získat
souhlas památkářů.
V II. patře budovy OÚ se zřídila krejčovská dílna. Zakoupila se sněhová fréza. Odvedla se
poslední splátka SFŽP na plynofikaci obce ve výši 260 000,- Kč.
V roce 2004 se začalo pracovat na prvních projektech kanalizace obce. Na jaře jsme provedli
společně s Lichnovem rekonstrukci veřejného osvětlení v Daremním. Celková investice byla ve
výši 302 114,- Kč, z toho jsme uhradili polovinu. Na jaře se provedla další rekonstrukce
půdních prostor v budově OÚ nákladem 73 255,- Kč. Prostory se pronajaly p. Černochové pro
masážní salon.V letních měsících se prováděla rekonstrukce MK k p. Černochové nákladem
1 589 976,- Kč.
V roce 2005 se provedla rekonstrukce srubu nákladem 70 000,- Kč.
Zrekonstruovala se restaurace Růže nákladem 165 389,- Kč Natírala se střecha MŠ a opravily
se děravé okapy.
Rok 2006 byl posledním rokem volebního období. Největší investiční akcí byla určitě
rekonstrukce stravovacího zařízení v MŠ nákladem 826 390,- Kč.
Při rekonstrukci se podle hygienických norem musela zřídit místnost pro studenou kuchyni,
hrubou přípravnu, výdejnu stravy. Zvláštní prostor musí mít ledničky. Zvlášť musí být lednička
pro uložení mléčných výrobků, vajec, mražených výrobků, salátů. Nově byla také zřízena
úklidová komora, WC a šatna pro kuchařku. Toto vše se muselo vejít stávajících prostor.
Podařilo se a kontrola z hygieny byla velmi spokojená. Kromě toho se také provedla
rekonstrukce vytápění a ohřevu teplé vody. Do záchodků pro děti se položila nová dlažba a
nainstaloval se 15 l zásobník na teplou vodu místo 150 l, kotel na vytápění se umístil do
budovy MŠ, takže odpadnou ztráty tepla při dodávce z původní kotelny. K tomu se zrušil 120 l
zásobník na teplou vodu pro kuchyň a úklid a nahradil se 60 l zásobníkem. Vzhledem k těmto
úpravám se musí ještě během listopadu provést rekonstrukce prádelny. Prádelna bude nově
zařízena v původní kotelně se svým lokálním topením.
Na horním konci byl instalován nový přechod pro chodce nákladem 189 147,- Kč. K novému
přechodu měla být podle usnesení ZO postavena i nová čekárna.Stará měla být zbourána,
nová postavena na opačné straně restaurace. Vzhledem k nevyjasněným majetkovým
poměrům k pozemku, kde má čekárna stát, se realizace v letošním roce neuskuteční.
K tomuto výčtu je třeba ještě přidat další akce, které patří ke každodenní práci zastupitelů
obce.Ať je to pořádání různých společenských akcí, práce v komisích.
K velmi zdařilým akcím, na kterých se podíleli zastupitelé obce v letošním roce, patří určitě
pouť v Dobečkovém hájku, dále Drakiáda, které se zúčastnilo přes 100 občanů. Bohužel nás
zradil vítr, který zrovna v sobotu nefoukal.Také poslední akce - Krmášová zábava – se vydařila.
Teď už záleží jen na tom, z kterého úhlu chce občan činnost zastupitelstva posuzovat.
Staré české přísloví říká „není člověk ten, aby vyhověl lidem všem“.

Volby do Zastupitelstva obce
Pro úplnost je třeba připomenout, že do voleb kandidovaly čtyři subjekty. Celkový počet
zapsaných voličů byl 460, k volbám přišlo 328 voličů, což je 71,3%. Zvoleni byli:
za ČSSD Zdeněk Caisberger se 188 hlasy
za KDU – ČSL Rudolf Střalka s 97 hlasy
za Sdružení nezávislých kandidátů I Libuše Sosenková se 152 hlasy,
Bohumila Trčková se 142 hlasy,
za Sdružení nezávislých kandidátů II Miroslav Raška se 190 hlasy,
Pavel Londa se 174 hlasy, Alice Pustějovská se 170 hlasy.
Postup mezi zvolené ZO se neřídí jen počtem dosažených hlasů, ale mandáty se rozdělují
pomocí volební formule mezi - konkrétně u nás 4 - subjekty. Bližší vysvětlení v citaci čl. –
Iluze…
Nezávislí I a II se sešli před ustavujícím zasedání ZO na jednání spolu s předsedou volební
komise. Předseda komise seznámil zúčastněné s výsledky voleb. Jelikož oba subjekty získaly
společně 5 mandátu, což je většina v ZO měl by starosta vzejít z těchto 5 zastupitelů. Podle
výše počtu dosažených hlasů navrhnul na post starosty p. M. Rašku, který se kandidatury
vzdal.
Stejně se vzdali i další ve prospěch B. Trčkové. S tímto závěrem pak vystoupil na ustavujícím
zasedání ZO p. Pavel Londa.
Na ustavujícím zasedání byla zvolena za starostku obce pro volební období 2006 – 2010
Bohumila Trčková, místostarostou Miroslav Raška
Zastupitelé obce děkuji tímto všem občanům za projevenou důvěru. Budeme rádi, když nám
v naši práci pomůžete Vašimi konstruktivními připomínkami. Pokud nebudete s něčím
spokojeni, přijďte za námi. Anonymními vzkazy na webu, mluvením v hospodě nebo obchodě
se to určitě nevyřeší.

