Slovo starosty obce
Vážení sousedé, Vážení spoluobčané!
Oslovení sousedé jsem zvolil cíleně, protože mi přijde, že
na to, že jsme všichni sousedé, se začíná zapomínat. Množí se
stížnosti na sousedské soužití, na vzájemnou neohleduplnost.
Doba nás naučila žít si „za zdí, kde je to moje“ a o ostatní se
nestarat nebo spoléhat na někoho, kdo to vyřídí, zařídí.
Co se týče sousedských vztahů, musím si postesknout, že v mé kompetenci
starosty není víc, než snaha o domluvu a pokus znesvářené strany udobřit. I tak si
myslím, že na nástroje občansko-správní moci ani soudní moci nemusí docházet,
pokud budeme vzájemně tolerantní a ohleduplní. Stačí si uvědomit, že demokracie
není to, že si můžu dělat co chci, ale že vše má svá pravidla, jak právní, tak lidská.
To lidské pravidlo je jen ta obyčejná ohleduplnost.
Nedělat druhému to, co mně samotnému by se nelíbilo.
Protipólem tohoto je tolerance, kdy já zase musím
pochopit, po vzájemné domluvě, že některé věci prostě jinak
udělat nejdou nebo jsou jen dočasně řešeny.
Ve všem ale figuruje domluva a vzájemná komunikace. To platí jak mezi
sousedy, tak ve vztahu k obci. Pokud nebudeme komunikovat a nebudete se ptát,
bude docházet k nedorozuměním a zbytečným komplikacím.
Na úvod prázdnin jsem Vás nechtěl rozladit, jen Vám dát podnět
k přemýšlení v období relativního klidu. Proto přijměte přání překrásného prožití
vaší dovolené a odpočinku.
Po zamyšlení se vrátím k současným problémům v obci.
Budování kanalizace se rozběhlo poměrně rychle a někteří jste ještě nedodali
své nákresy připojení odboček na nemovitosti. Žádám Vás o urychlenou nápravu.
Již se stalo, že realizační firma, při veškeré opatrnosti, poškodila soukromý
majetek. V takovém případě ihned popište vzniklou škodu a
předejte tento podklad na Obecní úřad. Situace bude nejpozději
na nejbližším kontrolním dnu vyhodnocena a zajištěna
náprava. Realizační firma je povinna škodu opravit,
eventuálně uhradit prokazatelně doložené náklady na
odstranění škody.

Dbejte na tzv. pasportizaci vašeho objektu, tj.
zaevidování stavu vaší nemovitosti před zahájením
prací. Je to důležitý podklad pro eventuální vymáhání
náhrad za vzniklou škodu. Realizační firma je poctivě
provádí, jen není schopna zajistit, že v době provedení
pasportizace a focení jste doma a můžete jim tento doklad odsouhlasit a podepsat.
Proto ve Vašem zájmu, jestliže ve vaší ulici již práce byly zahájeny, přijďte se na
OÚ informovat a případně tento dokument odsouhlasit a podepsat. My je zde
archivujeme.
Realizace oprav a revitalizace ZŠ a MŠ nabraly na
intenzitě. Do konce prázdnin musíme mít hotovo. Nová paní
ředitelka se úkolu zhostila s maximálním nasazením a
dochází i k úpravám uvnitř budovy. Doufám, že budete
spokojeni.
Když jsem narazil na tu spokojenost. Jako občané Hlubokých Mašůvek jste
velice kritičtí k jakémukoliv počinu, či rozhodnutí vedení obce a zastupitelstva.
Nevím, kolik z Vás si uvědomuje, jak těžké je přijmout a schválit nějaké
rozhodnutí, když podléháte všeobecné kontrole a kritice. Je těžké vyhovět
najednou všem.
Rozhodovat se sám za sebe není někdy také jednoduché. Ale uvědomte si, že
my se snažíme rozhodnout za většinu tak, abyste byli spokojeni alespoň většina.
Pochvala za to, s čím jste spokojeni a co se povedlo, se
k nám ještě nedostala. Zato kritika, ale šuškaná, ta obcí
„jede“. Pokuste se nás kritizovat otevřeně a pokud máte
nějaký návrh, jak daný problém řešit, sem s ním. Rádi jej
probereme, zvážíme a případně podle Vašeho návrhu
vyřešíme. Jen musíme otevřeně a věcně komunikovat.
A jsme zpět u komunikace, ohleduplnosti, tolerance a vzájemných dobrých vztahů.
Pojďme je společně znovu vybudovat!!!
S přáním krásného prožití prázdnin
Váš starosta

