A jedeme dál.
Čas trhnul oponou, ze šestky je najednou sedmička a jsme v roce 2007.
Několikrát jsem si vzpomněl na úvahy ze svého dětství, kdy jsem počítal kolik mi
bude, pokud se dožiji roku 2000. Bylo to něco neuvěřitelně vzdáleného a těžko
představitelného z pozice malého kluka, pro kterého „dvacetipětiletý byl starý“.
Dnes jsme již několik let za touto hranicí a učíme se žít v nové společnosti. Po
roce 1989 jsem přemýšlel o tom. jak dlouho nám může trvat, než si zvykneme na
nový životní styl. Na to, že o sobě budeme rozhodovat každý sám a jen na nás
bude záležet kam se zařadíme. Hned následující roky mne vyvedly z omylu a
poznal jsem, že je vše jinak a opět o nás bude rozhodovat někdo jiný. Ve starém
režimu bylo vše nalajnované, vychodit školu, vyučit se, popřípadě vystudovat,
kluci absolvovat vojnu, založit rodinu a radostně pracovat. Šlápnout vedle se dalo
a komu se to povedlo, tak poznal jak chutná trestní právo. To je jedna z věcí,
která mi dnes docela chybí, tvrdé postihy za trestné činy a práce při výkonu
trestu. Je zajímavé sledovat jak se mění lidi a svět kolem nás pod tlakem této
změny. Projevili se i povahové vlastnosti, které v nás za minulého režimu byly
potlačeny, nebo dřímaly a u někoho snad mohly usnout na věky, protože to co
někteří z nás dokáží, snad ani není lidské. Byli jsme vhozeni do rybníka
demokracie, podnikání a konkurenčního boje naprosto bez zkušeností a v zápětí
se projevilo, kdo je štikou a kdo volnějším a pohodlnějším kaprem. Demokracii si
ještě teď někteří z nás vysvětlují tak, že vše je dovoleno a nikdo mi do ničeho
nebude mluvit. O podnikání nechci mluvit vůbec, poctivý člověk má smůlu a gauner
je na výsluní, myslím tím samozřejmě extrémy. Ti co podnikají, mi jistě potvrdí
zkušenost s neplatiči a těm ať někdo vypráví o právním státě. Líto je mi svým
způsobem mladých lidí, zejména těch, kterým dravost a průbojnost není vrozena.
Jsou vesměs zmítáni současnými podmínkami společnosti, kde mnohdy chybí
lidské ale zejména právní záruky. Přál bych jim, aby ze scény života vymizeli
všichni ti, kteří s námi v současné době bezostyšně manipulují, využívají naší
nezkušenosti a mnohdy i naivity a rozhodují o nás za nás především ve svůj
prospěch. Neustále mám před očima porevoluční schůzi na sále v Tlustovousích,
kde nás MVDr. Černý přesvědčoval o nutnosti podporovat OF a zejména o tom, že
si sice na nějaký čas (mluvil o horizontu pěti až deseti let), budeme muset
utáhnout opasky, ale pak přijde ráj. Jestli mluvil o budoucnosti poslanců nevím,
ale určitě nemluvil o obyčejných lidech, protože ti si opasky utahují neustále a
slibovaný ráj, byť v nadneseném smyslu, je v nedohlednu. Všichni se denně
setkáváme s cenami potravin a souvisejícími cenami energií. Pokud nebude levnější
el.energie a plyn na výrobu a pohonné hmoty na dopravu, těžko může někdo
vyrábět levněji. Nestydatost firmy ČEZ je neuvěřitelná a náš stát ji dává
zelenou. Své miliardové zisky bezostyšně zveřejňují v médiích na posměch
spotřebitelům, kterými jsou v největší míře obyčejní občané. Ti kteří nám
vládnou si zřejmě mnou ruce nad tokem peněz ze spotřebních daní do eráru ze

kterého tyjí, namísto toho aby se nás zastali. Samozřejmě, oni nemají starost jak
zaplatit ze svých platů odebranou energii na rozdíl od obyčejného občana
s příjmem okolo 10.000,- Kč měsíčně a to ještě ti, kteří pracují, mají šanci si na
tyto platby vydělat, ale kde mají vzít peníze důchodci, to nevím, protože z těch
pár korun co dostávají od státu se ušetřit nedá. Vrcholem je pak prohlášení pana
Bursíka, který vyhrožuje zdražením uhlí pro ochranu ovzduší. Chápu docela dobře
jeho záměr, ale nechápu proč jedním dechem neprosazuje třeba sníženou sazbu
všech energií použitelných k vytápění ať plynu či el.energie. Ať Vám firmy ČEZ ,
nebo RWE plynárenská vytvoří doma takové podmínky, aby plyn, nebo el.proud
určený k vytápění měl zvláštní měření. Jeho odběr by byl za zlevněnou sazbu a
rozdíl ať těmto společnostem doplácí stát, popřípadě zákonem stanoví
nepřekročitelné ceny těchto médií. Pak věřím tomu, že občané sami přestanou
topit nekvalitním uhlím, protože kolikrát jej musíte vzít do ruky než se ohřejete
a nakonec ještě musíte vysypat popel, tak že kdo by se o něj pral. Z takových
úvah by se mohl psát seriál, protože ať se zamyslíte nad čím chcete, tak všechno
je jinak.
Čeká nás jaro a není prostor na chmurné myšlenky. Příroda se začíná
probouzet také díky mírné zimě, vysvitne sluníčko a hned bude veseleji. Doufám,
že se i některým našim politikům ve vrcholných funkcích rozsvítí v hlavách a
všimnou si že tu nežijí sami se svými konty, majetky a milenkami, ale že je tu
spousta obyčejných lidí, kteří jim svými hlasy dali důvěru a začnou pro ně něco
dělat.
Petr Jenšovský
starosta obce
Plyn na druhý pokus?
Nevím kolik ještě bude třeba pokusů o plynofikaci našich obcí a kolik jich snad
bylo v minulosti, ale já absolvuji druhý pokus. Podmínky se mění a vyvíjejí
současně s vývojem plynárenských společností. Při prvním pokusu, ještě pod
hlavičkou „Sdružení obcí pod Klepcem“, bylo jednáno s firmou Středočeská
plynárenská. Jednání nebyla úspěšná také z důvodu převedení firmy pod finanční
skupinu RWE a personálních změn s tím souvisejících. V té době se i ti, kteří
mohli rozhodnout, báli nějaké rozhodnutí udělat, aby nebyli mezi těmi, kteří se
zařadí mezi ty postižené personálními změnami. Dnes je situace úplně jiná, firma
RWE GROUP má zájem o získání nových odběratelů a proto se změnily i podmínky
smlouvy o spolupráci. Dnes Vám plynárna nabízí zhotovení přivaděče plynu do
obce na své náklady a další výhody podle počtu odběratelů. Abych byl konkrétní a
vysvětlil Vám jak by to mohlo být u nás kdyby . . . s obchodním zástupcem jsme
připravili nabídku a zároveň poptávku Vašeho zájmu. V případě, že plynárenská
společnost (dále jen RWE) bude spokojena s Vámi projeveným zájmem,
mimochodem přihlášky můžete posílat stále, protože každý zájemce může přispět

ke zvýhodnění smlouvy mezi RWE a obcí (zkrátka vše může být pro Vás levnější)
tak nejen že na své náklady přivede plyn do obce, ale provede i páteřní rozvod
našimi obcemi. Tím by se celá akce pro obec nesmírně zlevnila. Zatím jsem
obchodnímu zástupci předal Vaše vyjádření, které mimo jiné opravdu není
závazné, on zpracuje údaje pro další oddělení, které má na starosti výstavbu sítí.
Poté RWE připraví smluvní podmínky, které budou projednány, v případě dohody
se smlouva podepíše a nastane běžná rutina. Zajištění finančních prostředků
v návaznosti na projekty, dále pak územní a stavební řízení a po vydání
stavebního povolení realizace díla. Jak jsem již předeslal cena díla se bude
odvíjet od počtu odběratelů, nechci Vás nikoho do ničeho tlačit, ale myslím si, že
postupně budeme donuceni k změně topného média a plyn je ze současné nabídky
nejpřijatelnější. Nechci slibovat nesmysly, ale mým záměrem je, u těch
odběratelů, kteří se přihlásí k odběru do lhůt uvedených v dotazníku a hlavně si
nechají zhotovit přípojku v průběhu realizace, cenu přípojky stanovit pouze
stejně jako v předešlém případě, to znamená za cenu skříňky na hlavní uzávěr
plynu, což je při dnešních cenách cca 5.000,- Kč. Ti kteří se nepřihlásí a nebude
jim přípojka přivedena na jejich pozemek, pak budou muset absolvovat celý
proces se stavebním povolením, provedením výkopu a zhotovením přípojky
odbornou firmou, na své náklady a to je myslím škoda. Je třeba, plánovat
budoucno ve všech směrech a plyn do těchto plánů určitě patří, protože v této
době zatím ještě můžeme, ale po nějakém čase budeme muset ať se nám to líbit
bude, či ne a může to být dražší.
Budeme platit za vodu ze studní?
Asi ano, protože akce „Zánik povolení“ je zřejmě úvodním krokem na cestě
k tomuto cíli. Nejprve bude třeba zmapovat odběry vod ať z podzemních, či
povrchových zdrojů, donutit občany aby si obstarali povolení k čerpání a
následovat bude zřejmě jeho zpoplatnění. Na webových stránkách obce je možno
stáhnout všechny potřebné formuláře a na internetových stránkách
www.zanikpovoleni.cz získáte také informace co a v jakém rozsahu se Vás tato
akce týká. Podle informací, které jsem dostal od vodohospodářů Odboru
životního prostředí (dále jen OŽP) v Českém Brodě se věci mají takto.
Kdo má studnu vybudovanou do roku 1955 a není podnikatel, který by vodu
používal k podnikání, nemusí v této věci dělat nic, neboť se to bere tak, jako by
všechna povolení měl. V období mezi rokem 1955 až 2001 je třeba získat
chybějící doklady, kterými jsou , „STAVEBNÍ POVOLENÍ, KOLAUDAČNÍ
ROZHODNUTÍ, POVOLENÍ K ODBĚRU VODY . V tomto období se většinou
vydávala stavební povolení, kde byla zmíněna výstavba studny, ale při kolaudaci se
již studna vynechávala. V tomto případě se má za to, že je studna zkolaudovaná a
je třeba požádat o povolení k čerpání vody vodohospodáře OŽP v Č.B. Pokud má
někdo postavený domek a neproběhla kolaudace, musí si nechat studnu dodatečně

zkolaudovat a k tomu je třeba dokumentace, posudek hydrogeologa a žádost.
Pokud má někdo studnu postavenou bez povolení, musí udělat to samé, jinak bude
dílo považováno za černou stavbu, se všemi následky. Ti, kteří mají své studny
vybudovány po roce 2001 a mají všechny potřebné výše zmíněné doklady, nemusí
činit v této věci žádné kroky, protože mu všechna povolení platí i nadále. Pokud
by mu cokoli chybělo, musí postupovat stejně jako ostatní. Veškeré informace
můžete obdržet též na OŽP u vodohospodářův Českém Brodě (tel.321 612 204 –
paní Stankeová), kde získáte i kontakty na odborné pracovníky, kteří Vám vystaví
potřebná povolení. Bohužel není to zdarma a působí to na mne takovým dojmem,
že někdo ve vládě pro tuto akci loboval za tyto odborníky, protože za posudek
zaplatíte několik tisíc korun a to je velice nepříjemná stránka celé věci. Tuto
informaci berte s výhradou protože i když jsem se snažil získávat informace
podložené a ověřoval jsem je na několika místech, bohužel i v tomto případě může
platit, že všechno je jinak protože zákon je sice zákon, ale jeho výklad může mít
několik podob, jak tomu bylo v minulosti již několikrát.
Vrhneme se na zahrádky a budeme uklízet.
Jsme již prostě takoví, že s prvními slunečními paprsky vysmejčíme všechny
temné kouty našich zahrádek a dvorků, vyhrabeme vše, co po sobě zima zanechala
a stojíme před nerudovskou otázkou „ Kam s ním“ myslím s odpadem. Samozřejmě
stejně jako v letech minulých nabízí obec pomoc formou kontejnerů na směsný i
nebezpečný odpad, odvoz a likvidaci větví všeho druhu a následně i likvidaci
posekané trávy. Odvoz nebezpečného odpadu je stanoven na tyto dny, první
bude uskutečněn v sobotu dne 24.března a druhý termín je též sobota
22.září. Čas svozu bude upřesněn a všichni budete včas informováni a bude
připomenuto, co všechno do nebezpečného odpadu patří. Kontejnery na směsný
odpad budou přistaveny v následujících termínech: 31.března, 2.června, 18.
srpna, 6. října a 24. listopadu. Přistavení kontejnerů bude prováděno stejným
způsobem jako v minulosti a to v průběhu pátečního odpoledne a odvoz vždy
v sobotu po dvanácté hodině. Připomínám opět, že tyto nádoby jsou určeny pro
směsný odpad a především velkooběmový odpad, který se do popelnic nevejde.
V žádném případě nejsou určeny pro větve a roští všeho druhu. Rozšířili jsme
nabídku tříděný odpadů o nádobu na nápojové kartony TETRAPAK a jednáme
s firmou ASA o přistavení kontejneru na bioodpad ( posekanou trávu). V obou
obcích bude nutno najít nové lokality na umístění nádob na tříděný odpad,
protože současné prostory nestačí a v obou obcích je jejich umístění nevhodné
vzhledem k autobusovým zastávkám, které jsou v těchto místech. Dále bude
nutné tato stanoviště rozšířit o další vzhledem k budoucí výstavbě. Větve a
ostatní dřevní hmotu již nebudeme pálit, ale OZ se rozhodlo zakoupit štěpkovač,
kterým budeme větve drtit a ve formě štěpků nabízet našim občanům na topení.
Všechny Vás touto cestou žádám o spolupráci při likvidaci odpadů. Pokud budete

mít s likvidací nějakého odpadu problém, prosím zavolejte. Ve spolupráci vše jistě
vyřešíme k oboustranné spokojenosti.
Všichni jednou budeme „Ti dříve narození“.
Ano, čas je neúprosný a pozvolna ukusuje každému z krajíce života sousta dnů,
měsíců a roků. I v našich obcích je dost těch, kteří mezi ty dříve narozené
opravdu patří a kteří ve stáří potřebují aby se o ně někdo postaral. Je pravda, že
na prvním místě jsou děti a ostatní příslušníci rodiny, ale ne vždy jsou po ruce a
nablízku tak, aby jim dokázali zajistit jejich potřeby. V našem státě existují
organizace, které poskytují pečovatelskou službu právě těmto občanům. V
sousedství naší obce vzniká tato organizace v Úvalech, je v Českém Brodě, dále
pak v Kolíně, Poděbradech atd. Tyto organizace nabízejí občanům v seniorském
věku různé služby pro jejich pohodlí a to od dovozu jídla přes úklid domácnosti až
po pomoc při osobní hygieně. Samozřejmě vše za úplatu. V současné době naše
obec jedná s jednotlivými subjekty o podmínkách spolupráce, zejména o
ekonomické stránce věci, protože nejen pro občany, kteří by této možnosti
využívali, ale i pro obec to bude určitá finanční zátěž. Například v Úvalech jsou
současné podmínky stanoveny takto : v případě, že obec uzavře s městem Úvaly
smlouvu o pečovatelské službě, zaplatí za každého občana hlášeného v obci 50,Kč ročně. Dále pak za občana, který uzavře s pečovatelskou službou smlouvu o
poskytování služeb, tedy klienta pečovatelské služby, 1.500,- Kč za rok. Služby
samotné si pak platí klient zhruba ve výši 80,- Kč za jednu hodinu poskytované
služby. Nejsou to malé peníze a pro rozpočet takové obce jako je ta naše by to
byla velká zátěž. OZ projednávalo i možnost zřízení některých služeb i přímo
v naší obci. V současné době nabízíme našim občanům v seniorském věku možnost
odběru obědů z jídelny v MŠ. Cena za jeden oběd je 20,- Kč a jsme schopni
občanům s omezenou pohyblivostí toto jídlo dovézt až domů. K této službě jsou
potřeba dvě jídelní soupravy a to proto, aby byla možná výměna prázdných za
plné. Uvažujeme též o spolupráci s pedikérkou, která by těmto občanům
poskytovala své služby. Prostě i my jsme v začátcích, je ještě mnoho věcí před
námi, které musíme zvážit, posoudit a prostudovat, aby výsledek odpovídal
potřebě a naplnil uspokojením všechny ty, kterých se to týká.

Pes, přítel nebo pán?
Je snad pes naším pánem? Nemělo by to tak být, ale bohužel mnohdy tomu tak je.
Mít psa je v současnosti móda. Na vsích byl pes vždy ve stavení, většinou to byl
však obyčejný voříšek, který svým štěkáním svého pána upozorňoval na
návštěvníka ať vítaného či nevítaného. Dnes se stalo módou mít doma různé psí
rasy a nejlépe bojová plemena. Zřejmě si tím někteří posilují své sebevědomí, ale
co je horší, že v tomto případě se skutečně pes stává, ne snad pánem člověka ale

určitě pánem jeho času. Takový pes potřebuje výcvik a to výcvik podle druhu a
rasy, dále pak pohyb, ovšem není tím myšlen pohyb na volno v polích a honitbách,
kde je zvěř, protože podle zákona 449/2001 Sb. § 10 je volné pobíhání psů i
jiných zvířat zakázáno. Citace zákona je obsažnější, ale protože nám jde
především o psy, použil jsem zkrácenou verzi. V minulosti bylo povoleno odstřelit
toulavého psa nebo kočku, když se pohybovali v určité vzdálenosti od obce a mohl
to provést každý myslivec. Dnes je situace jiná, složitější a to je dobře, protože
ve většině případech je toulání psa především zaviněno jeho majitelem a nebylo
by na místě trestat zvíře za něčí nezodpovědnost. Právo provést zákrok vedoucí
k likvidaci zvířete které se potuluje v honitbě má pouze myslivecká stráž a to po
řádném prověření o jakého psa se jedná atd. Smyslem tohoto článku není
vyhrožování majitelům psů nějakou represí, ale výzva k ohleduplnosti. Vy všichni,
kteří psa máte a považujete za prospěšné jeho proběhnutí se ve volné přírodě,
mějte na paměti, že v té přírodě nejste sami. Okolo Vás může být zvěř o kterou
se celoročně starají myslivci, též naše obec jim různými příspěvky pomáhá v této
činnosti a tak nemařte jejich úsilí o to, abychom nežili v mrtvé krajině.
PJ

