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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
zahájili jsme první zasedání volebního období. Většina současných zastupitelů pracuje aktivně
pro obec již 8 let. Musím zkonstatovat, že spolupráce je na velmi dobré úrovni. Zastupitelé
chodí na veřejná zasedání připraveni, seznámeni se všemi materiály, které se budou
projednávat. Materiály dostávají v dostatečném předstihu, a sami si aktivně zjišťují další
potřebné a doplňující informace.
Společně se nám zde podařilo vytvořit mnoho a vždy jsme hájili zájmy většiny. Dnes můžeme
všichni využívat opravené komunikace, chodníky a parkoviště. Děti mají pěkné hřiště a
opravenou školu. Osázeli jsme okrasné stromy, živé ploty a v jarních a letních měsících je
obec plná rozkvetlých květin. Funguje odpadové hospodářství, nevytváří se černé skládky.
Snažíme se zajistit maximální informovanost občanů, a to pomocí nové úřední desky nebo
funkčních webových stránek. V obci se udržují lidové tradice a pořádá se mnoho kulturních a
společenských akcí. Pravidelně vítáme s radostí naše nově narozené občánky. Nezapomínáme
ani na naše nejstarší občany a na vánoce je vždy potěšíme malým dárkem. K životním
jubileím zasíláme gratulace a přikládáme peněžní poukázky. Pokud se někdo z občanů
dostane do tíživé životní situace, vždy se všem bez rozdílů snažíme pomoci a vyjít vstříc.
Naše obec je pěkná, čistá, upravená a dá se zde spokojeně a plnohodnotně žít. Pokud se se
setkáváme s opačným názorem, jsou to většinou ti jedinci, kteří se do společenského života
obce vůbec nezapojují, a to buď z lhostejnosti nebo z důvodu vysoké pracovní vytíženosti.
Je samozřejmé, že kromě již zmíněného existuje řada dalších věcí, které se dají v obci
zrealizovat. Z toho důvodu bychom si měli sestavit Plán rozvoje obce další volební období
2015 – 2018. Žádám tedy všechny zastupitele, ale i občany, aby si do příštího zasedání
připravili náměty, které se do tohoto plánu zapracují a budeme z nich dále vycházet. Náměty
lze zasílat i mailem.

Zde bych ráda apelovala na všechny, kteří využívají elektronickou korespondenci.
Kontaktujete-li jakýkoliv úřad a to nejen ten náš elektronicky, je třeba zvážit zda je vše
mailová adresa vhodná. Na naši obec chodí denně 20 – 30 emailů, a to jak důvěryhodných,
tak i podvodných a škodlivých. Z toho důvodu využívají obce ke stahování elektronické pošty
ochranné aplikace, které využívají antivirový a rezidenční štít. Je-li vaše mailová adresa
složena z nějakých souhlásek, číslic či nerelevantního názvu, je korespondence většinou
systémem vyhodnocena jako nedůvěryhodná a automaticky odstraněna, aniž by do ní mohl
příjemce nahlédnout a reagovat. V lepším případě je sice doručena, ale poškozená, tak že se
místo většiny samohlásek objeví otazníky a je těžko čitelná. Pokud takovou adresu používáte,
bylo by dobré zvážit její přetvoření.
Jelikož se blíží vánoční období, bude obec jako každoročně pořádat ve spolupráci s komisemi
společenské akce. 6.12. se jako každý rok bude konat Mikulášská zábava, kde dětí obdrží od
obce balíčky a 14.12. se budou tradičně konat oblíbené vánoční trhy a zpívání u vánočního
stromu. Pro naše nejstarší máme opět připraveno nejen posezení v příjemné vánoční
atmosféře, ale i drobné dárky.
Dále bych vás ráda informovala, že se mi podařilo navázat spolupráci s realizátory projektu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z prostředků ESF a STÁTNÍHO
ROZPOČTU ČR. Zajistila jsem pro naše občany realizaci kurzů v naší obci z oblasti právního
vzdělávání, finanční gramotnosti a počítačových dovedností. Pro občany jsou kurzy zdarma,
obec za poskytnutí prostoru na každý kurz získá cca 5 tis. Kč. Kurzy budou probíhat až do
května 2015. Nyní pracujeme na zajištění maximální informovanosti našich občanů o této
skutečnosti.
Dne 03.12.2014 se zúčastním worshopu v Březové, který pořádá MAS Sokolovsko, jejíž jsme
členové, kde se budou mimo jiné projednávat výsledky činnosti za období 2007 - 2013 a
strategie pro období 2014 - 2020. Připomínám jen, že po vstupu do MAS v roce 2008 jsme
uspěli v roce 2011 se žádostí o dotaci na opravu střechy OÚ ve výši cca 500 tis. Kč. Další
žádost v roce 2013 o cca 1,5 mil. na opravu společenského sálu byla vzhledem k nízkému
objemu rozdělovaných prostředků neúspěšná. Předpokládá se, že výzvy pro další období
budou zveřejněny v polovině roku 2015. Na tuto akci máme tedy stále připravený projekt
včetně stavebního povolení.

Tolik tedy k mojí zprávě. Přeji nám všem do příštího období úspěšnou spolupráci, méně intrik
a pletichaření, aby se nám podařilo najít společný cíl a za ním jít, aby se dále zlepšovalo
prostředí naší obce a udržovala přátelská atmosféru.

