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LEDEN 2016
Vyhodnocení práce zastupitelů
Zastupitelé dostali za úkol zpracovat zprávu o své
činnosti v OZ jako podklad k vyhodnocení jejich
práce. Pan starosta konstatoval, že:
- většina zastupitelů vyhodnocení dodala a úkol
splnili. Obsah jejich referátu je v souladu s tím, co
skutečně dělají.
- někteří opoziční zastupitelé úkol nesplnili, a to ani
v náhradním termínu. Pan starosta k tomu řekl, že
v tomto případě není co hodnotit, zastupitelé nemají
co vykázat, protože se práce Zastupitelstva neúčastní – pouhá účast na jednání OZ přece nemůže
stačit k tomu, aby se dalo říci, že Zastupitel pro občany a obec udělal něco dobrého. Zároveň vyzval
tyto zastupitele, aby ve své volební kandidátce zvážili, jestli by do Zastupitelstva neměl místo nich nastoupit někdo jiný, kdo se bude účastnit práce OZ a
bude pro obec skutečně pracovat.
Zpravodaj se podivuje nad tím, že je tohle v naší
obci možné, protože do Zastupitelstva by měli přece
jít jen ti, kteří chtějí pro obec něco udělat.

Kanalizace Pod Kozincem

I přes intenzivní snahu posunout realizaci i v této
ulici dopředu, nedaří se tohoto „kostlivce“ ze
skříně vytáhnout a definitivně pohřbít. Na vině je
především hustota zasíťování, která na první pohled v podstatě znemožňuje jakýkoli zásah do
silnice a je argumentem pro oslovené kompetentní
orgány k průtahům s povolením stavby. Nepomohla ani intervence u Inspektorátu životního
prostředí Praha – ten věc vrátil obci s vyjádřením,
že záležitost je věcí odboru ŽP Kladno… Ale jako
v předchozím případě s již dodělanými ulicemi
neházíme flintu do žita a hledáme náhradní řešení.
Potíže s vodou – a hodnověrností informací
Není to naštěstí nijak častá situace, ale stalo se, že
došlo k havárii vodovodního řadu, zásobujícího pitnou vodou mj. i naši obec. Vodárny reagovaly přistavením náhradních cisteren, na vyhledání a následném odstranění poruchy se intenzivně pracovalo.
Tedy – odstranění potíží bylo řešeno náhradní variantou napojení naší obce z jiné větve, neboť v těžko
přístupném zalesněném terénu mezi obcemi Libušín,
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vat přesné místo poruchy. Proto měli občané naší
obce od pátku do neděle „suché potrubí“. Nutno na
druhou stranu ovšem zdůraznit, že v přistavených
cisternách byla voda pravidelně doplňována a pro
své potřebné, především starší občany obec zorganizovala donášku vody do domů.
Jinou otázkou zůstává zdroj a tok informací. Málokdo si dovede představit práci dispečerů na pracovišti, které pro stovky lidí přestane dodávat pravidelnou a jaksi automaticky považovanou za samozřejmou službu – elektřinu, plyn, vodu. Stovky telefonátů
roztrpčených lidí, kteří se cítí být v právu a žádají
okamžité řešení, nebo v lepším případě alespoň
přesnou informaci o situaci a vyhlídkách. Kdo se
dovolá, šíří pak ochotně informace ve svém okolí,
často bohužel ve stylu tiché pošty – co je na konci si
dovedeme všichni představit.
Správný postup je důvěřovat vedení obce, které
navíc je kompetentní k vyžadování podrobných informací a obracet se na něj. Starosta obce (nebo
jeho zástupce) bude vždy mít aktuální přehled o
stavu a velmi rád bude tyto předávat občanům.
Usnadní se tak jednak práce zainteresované organizace a předejde se zprávám typu „jedna paní povídala“.

SMS info
Tohle oznámení má přímou návaznost na předchozí
článek. Chcete mít informace přímo od zdroje a
věrohodné? V naší obci je nově spuštěna služba,
kdy mohou občané dostávat varovné SMS nebo
zprávy o stavu při havárii. Všichni kdo nahlásí pro
tento účel své telefonní číslo, budou dostávat SMS
v případě havárie, výpadku elektřiny, plynu, vody,
atd. a dále zprávy, jak se situace vyvíjí a kdy bude
porucha opravena. Nebudou tedy muset složitě telefonovat a dostanou informaci automaticky a přímo!
Obec se zaručuje, že telefonní číslo nebude zneužito
pro jakékoli jiné účely nebo reklamu. Dovolujeme si
připomenout například výpadek vody o svátcích, kdy
mnoho z nás shánělo informace odkudkoli a často
jsme nevěděli, co bude dál a kdy. Proto připomínáme, že jediným zdrojem informací v takovém případě
je zástupce obce, který situaci řeší a který jako jediný dostane ověřenou informaci od dodavatele. Doporučujeme využít tuto službu obce.
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Další z projektů pro rozvoj obce v roce 2016
Vždy je dobře, věnuje-li se Obecní zastupitelstvo
nejen správě obce, ale pracuje rovněž na jejím zlepšení, aby se v ní dobře žilo. A právě proto jsme rádi,
že vám můžeme zprostředkovat tuto informaci:
Minulý týden byl na OÚ doručen první ze tří projektů
na investiční akce v roce 2016, podle kterého se
budou opravovat chodníky, autobusové zastávky a
parkování u prodejny COOP. Do realizace je sice
ještě třeba dokončit stavební dokumentaci, vypracovat Studii proveditelnosti a získat vyjádření všech
dotčených orgánů jako jsou Správa a údržba silnic,
ČSAD a další. Dobrá zpráva ale je, že obec má již
pro tuto akci připravené peníze a může ji realizovat.
Samozřejmě vedle dalších připravených akcí na
tento rok. Navíc jsou dle našich zpráv na tuto akci
vytipované dotační tituly, kde bude obec žádat o
poskytnutí části prostředků z dotačních fondů. Akce
je tedy spuštěna a má být realizována v letošním
roce.
Další dva připravované zmíněné projekty se budou
týkat investice do spojovací cesty mezi ulicemi Za
Křenovkou a Obecním úřadem, včetně přilehlých
prostranství a centra obce u OÚ. Z toho, co jsme
měli zatím možnost vidět, se dá soudit, že výsledek
bude pěkný a že se můžeme všichni těšit na opravdu viditelné změny vzhledu naší obce!

Termíny jednání OZ v roce 2016
Všechna jednání začínají vždy v 18,00 hodin v budově OÚ.
27. ledna
17. února
9. března – veřejné
30. března
20. dubna
11. května – veřejné
1. června
22. června
3. srpna
14. září
5. října – veřejné
26. října
16. listopadu
7. prosince - veřejné
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