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Není ideálním, ale zatím žel
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Dolní Polžice:
Starosta vlastnoručně vybudoval
veřejné odpočinkové místo se zvoničkou

Krize nekrize, musíme fungovat dál!
Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,
9    !"#9$ "%&'(

právě první vlna koronavirové pandemie. Shodou okolností na mě přišla znovu řada ve velice podobném a nejistém období. Nyní, když
svůj příspěvek připravuji, opět nevím, co nás
v nejbližších dnech čeká a nemine. Je totiž půlka měsíce října a čísla nakažených, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých s covidem-19
neustále narůstají.
Nálada ve společnosti je přitom zcela jiná
než na jaře. Prvotní semknutí společnosti se
jaksi neopakuje. Na občanech našich obcí je
patrná nejistota, určitý pocit rezignace, strach
a hlavně zloba. Zloba na vše kolem. Říká se, že
každá krize zanechá ve společnosti, kterou postihne, hluboké negativní následky. Obávám
se, že již první pandemická vlna nebyla jiná
a naši společnost velice změnila. Těžko se tato
změna vyjadřuje slovy. Mám ale pocit, že z ko-

C(9ace s občany postupně mizí slovo „my“

a daleko častěji se objevuje slovo „já“. A tak na
obcích musíme často řešit problémy, o kterých
se nám donedávna ani nezdálo.
Do této situace přichází další kritické období.
ȥĤĿêōȥãĤĿÂãÃȥĞÂȥĞÂňçȥĤÜßÂĞűȇȥ~ŒňĄȥņçȥņĿĤėĔĤŪèȥ
akce, sportovní utkání, zavírají se hospody, děti
se vzdělávají distančním způsobem. Společnosti evidentně chybí ventil pro upuštění stresu.
Je otázkou, jak si s tím vším poradíme my,
starostky a starostové obcí. Sami přitom nevíme, co si počít, na nás samotné vše dopadá
v daleko větší míře než na běžné občany.
QłĂŹçȥĞçĔłĂŹçȁȥĞĂÝȥņçȥĿłĤȥĞÃņȥĞçĝêĞĄȇȥYŒņĄme fungovat dál. Chod obce i obecního úřadu
se nemůže zastavit. Dál běží projekty, dál plníme všechny úkoly, realizujeme správní řízení,
připravujeme volby, snažíme se reagovat našimi rozpočty na aktuální daňové příjmy atd.
Pokračování na straně 2
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Vážené paní starostky, vážení páni starostové, přátelé samospráv!
Připravujeme pro vás vzdělávací webináře SMS ČR

STAROSTOVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS 2020,
J)*+, -* .-J.)*/01 234 567):)3. ;:0:-)+<0= >?6+< @3-)6?3A,B
Webináře jsou vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID-19 náhradou za jednodenní online konferenci, kterou
jsme pro vás původně chystali. Ale nebojte se. O žádné novinky nepřijdete. Začínáme ve středu 4. listopadu v 10 hodin.
Program webinářů:
ǿȥ ȥĔōŒÃėĞĄĝĂȥĂĞùĤłĝÂÝçĝĂȥĤȥ~"ȥņçȥÜŒãĤŒȥŹÂÜŲŪÂōȥĿńçãņçãÂȥYȥ~ȥōÂĞĂņėÂŪȥ{ĤėßÃĔȥÂȥçĔĤĞĤĝȥ{ÂŪçėȥQűņĂėĔÂȇȥ
ǿȥ ȥ`ȥņĤÜêņōÂßĞŲÝÿȥĤÜÝĄÝÿȥƧƥƨƥȥĿĤÿĤŪĤńĄȥĝĂĞĂņōłűĞêȥQėÃłÂȥ"ĤņōÃėĤŪÃȥÂȥĔĤĞŹŒėōÂĞōĔÂȁȥņĿĤėŒÂŒōĤłĔÂȥĔĤĞÝçĿōŒȥY~ȥçņĔĤȥ~ŒōȥĄŹĔĤŪÃȇȥ
ǿȥ ȥYÂłōĂĞȥ>ĤłŪÃōȥŹȥZÃłĤãĞĄȥÂúçĞōŒłűȥĿłĤȥĔĤĝŒĞĂĔÂßĞĄȥÂȥĂĞùĤłĝÂßĞĄȥōçÝÿĞĤėĤúĂçȥZQA"ȥĿńçãņōÂŪĄȥ{ĤłōÃėȥĤÜßÂĞÂȇȥ
ǿȥ ȥȥđÂĔèȥĝÂđĄȥĤÜÝçȥãĤōÂßĞĄȥĝĤŻĞĤņōĂȉȥ`ōÃŹÝçȥņçȥÜŒãçȥŪêĞĤŪÂōȥńçãĂōçėȥ`ãÜĤłŒȥĝçŹĂĞÃłĤãĞĄÝÿȥĿłĤúłÂĝŨȥÂȥùĤĞãŨȥ8·{ȥ~ȥAŪĤȥYÂłÝĂĞȇ
Důležité upozornění:
ėçãŒđōçȥĞÃňȥūçÜȥūūūȇņĝņÝłȇÝŹȥßĂȥ8ȥĿłĤƝėȥŹãçȀȥÿōōĿņȀȎȎūūūȇùÂÝçÜĤĤĔȇÝĤĝȎY~ȇµ, kde se vždy dozvíte podrobnosti o dnech konání, čase
a připojení. Aktuální informace vám sdělí také krajští manažeři SMS ČR.
Za tým SMS ČR se na vás těší a za pochopení děkuje

Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka

V LACENÁ INZERCE

OBECNÍ SOUSTAVY DOMOVNÍCH ČOV
NEKONČÍCÍ AVERZE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
VŮČI INOVAČNÍM ŘEŠENÍM
WXYZ[\] ^_`_ab^ `bcdef_gh\i jdk\f]l fmYni c]d] ohpqrY\] \h cb^_gk\s _cYZ\sZ[ a_bamhg ^_p_g\sZ[ tuWl aY gq\_ghd] _cYZ\vp `ne\Zepům jejich projekční přípravy, povolování, realizace a následnému provozování.

~çÂėĂŹĤŪÂĞèȥ ßĂȥ ÂĔōŒÃėĞêȥ ĿńĂĿłÂŪĤŪÂĞèȥ ņōÂŪÜűȥ ĤÜçÝĞĄÝÿȥ
ņĤŒņōÂŪȥ"`¦ȁȥņōçđĞêȥđÂĔĤȥÝçėĤłçĿŒÜėĂĔĤŪêȥłĤņōĤŒÝĄȥŹÃjem starostů obcí o pořádané semináře na toto téma,
đņĤŒȥãŨĔÂŹçĝȥņĿłÃŪĞêȥĞÂņōĤŒĿçĞèȥÝçņōűȥ8·{ȇȥ{ńçņōĤȥņçȥ
denně potkáváme s dotazy a požadavky starostů, kde
doposud nemají úspěšně vyřešenou otázku likvidace
odpadních vod na svém území, jak jim můžeme pomoci
v prosazení jejich projektu u povolovacích či dotčených
orgánů státní správy.
Stát ve státě?
ZÂȥņōłÂĞêȥđçãĞèȥY·{ȥ~ȥĿłĤņōńçãĞĂÝōŪĄĝȥ8·{ȥĤĿÂĔĤŪÂĞêȥÂȥĔĤĞōĂĞŒÃėĞêȥĤãȥłĤĔŒȥƧƥƦƫȥĞÂÜĄŹĄȥĤÜÝĄĝȥÂōłÂĔōĂŪĞĄȥãĤōÂßĞĄȥĿĤãĿĤłŒȥŪȥłÃĝÝĂȥZ{·{ȁȥĔōçłÃȥđçȥņĝêńĤŪÃĞÂȥĞÂȥ
łçÂėĂŹÂÝçȥ ĿłĤđçĔōŨȥ ĤÜçÝĞĄÝÿȥ ņĤŒņōÂŪȥ ãĤĝĤŪĞĄÝÿȥ `¦ȇȥ
ĤŒßÂņĞêȥ 8·{ȥ ĿĤãĿĤłŒđçȥ ĿĤńÃãÃĞĄȥ ņçĝĂĞÃńŨȥ ĞÂȥ ōĤōĤȥ
téma, kterých se i aktivně účastní, aby starostům prezentoval svůj zájem o připravované či zamýšlené projekty.
ZÂȥņōłÂĞêȥãłŒÿèȥŪňÂĔȥņōÂłĤņōĤŪèȥŪçėĝĂȥßÂņōĤȥĞÂłÃŻçđĄȥĞçđçĞȥĞÂȥÜűłĤĔłÂōĂÝĔèȥĤÜņōłŒĔÝçȥĿłÂÝĤŪĞĄĔŨȥ`·{ȥĝĄņōĞêȥĿńĄņėŒňĞŲÝÿȥ`~{ȥĂȥĔłÂđŨȥßĂȥĿĤãĞĂĔŨȥ{ĤŪĤãĄȁȥÂėçȥĂȥĞÂȥđçđĂÝÿȥŹÂłĿŒōĂėĤŒȥÂŪçłŹĂȥĔçȥņĞÂŹçȥņōÂłĤņōŨȥłçÂėĂŹĤŪÂōȥĤÜçÝĞĄȥĿłĤđçĔōȥņĤŒņōÂŪűȥãĤĝĤŪĞĄÝÿȥ`¦ȇȥ
Tato situace velmi nápadně připomíná bajku „O lišce a čápovi“. V některých krajích se starostové obcí dokonce setkávají se zastrašováním ze
strany úředníků a zesměšňováním decentrálního způsobu odkanalizování obcí. To už je „přes čáru“!
Systémové řešení nebo jen slepá cesta?
ĔōŒÃėĞĄȥņōÂŪȥōçÝÿĞĤėĤúĂÝĔèȥŪűņĿêėĤņōĂȥãĤĝĤŪĞĄÝÿȥ`¦ȥãĤĿėĞêĞŲȥĤȥĞçĿńçōłŻĂōŲȥĝĤĞĂōĤłĂĞúȥÝçėèȥĤÜçÝĞĄȥņĤŒņōÂŪűȥ"`¦ȥđçȥãĞçņȥĞÂĿłĤņōĤȥėçúĂōĂĝĞĄȥÂėōçłĞÂōĂŪĤŒȥĔėÂņĂÝĔèÿĤȥńçňçĞĄȥĔÂĞÂėĂŹÂÝçȥņȥÝçĞōłÃėĞĄȥ`¦ȇȥĤōĤȥōŪłŹçĞĄȥãĤĔėÂãŒđĄȥłçÂėĂŹĤŪÂĞèȥÂĔÝçȥĿĤȥÝçėèȥłçĿŒÜėĂÝçȥÂȥĿłĤŪĤŹĞĄȥŪŲņėçãĔűȥōçņōŨȥŹȥĞÂĝÃōĔĤŪêȥĤãçÜłÂĞŲÝÿȥŪŹĤłĔŨȥŪűßĂňōêĞèȥŪĤãűȥĞÂȥĤãōĤĔŒȥŹȥ"`¦ȇ
ĞĄŻçĞĄȥĝĞĤŻņōŪĄȥŪűĿĤŒňōêĞèȥĤãĿÂãĞĄȥŪĤãűȥãĤȥĔłÂđĂĞűȁȥÂŏȥđĂŻȥȟãłçĞÃŻĞĄĝȥĿĤōłŒÜĄĝȥĤÜçÝĞĄȥãçňŏĤŪèȥĔÂĞÂėĂŹÂÝçȠȁȥĞçÜĤȥĿńĄĝŲĝȥŪűĿĤŒňōêĞĄĝȥ
do vod povrchových, je přece cílem všech, kteří se snaží o zlepšení životního prostředí na venkově. Místní vodoteč nemá být nekontrolovanou zapáchající odpadní stokou, ale místem života a krajinotvorným prvkem, nad kterým nezavíráme oči ani neucpáváme nos.
Co se s tím dá dělat?
Pokud chceme jednat s péčí řádného hospodáře po stránce ekonomické efektivity vynaložených veřejných zdrojů, kterých zejména v letošním roce významně v obecních pokladnách ubylo, musíme hledat legitimní alternativu drahým řešením. Tou je bezesporu pro řadu menších
ĤÜÝĄȥĿłÃŪêȥĤÜçÝĞĄȥņĤŒņōÂŪÂȥãĤĝĤŪĞĄÝÿȥ`¦ȥņȥĞçĿńçōłŻĂōŲĝȥĝĤĞĂōĤłĂĞúçĝȇ
Aby obce mohly zrealizovat svůj investiční záměr, tj. zajistit řádnou likvidaci odpadních vod na svém území, a současně splnit jejich legislaōĂŪĞĄȥĿĤŪĂĞĞĤņōȥņōÂĞĤŪçĞĤŒȥãĤȥĔĤĞÝçȥłĤĔŒȥƧƥƧƦȁȥđçȥĞŒōĞèȥŹãĤėÂōȥÜűłĤĔłÂōĂÝĔĤŒȥÜÂłĂèłŒȇ
ĤōĤȥđçȥŒŻȥÂėçȥŪȥłŒĔÃÝÿȥŪĤėçĞŲÝÿȥĿĤėĂōĂĔŨȥĤãȥĔłÂđņĔèȥœłĤŪĞêȥĿĤßĄĞÂđçȥÂȥŪȥ{ÂłėÂĝçĞōŒȥ~ȥĔĤĞßçȇȥOçȥĿĤȥĔłÂđņĔŲÝÿȥŪĤėÜÃÝÿȁȥĔãűȥņĞÂãȥŪňçÝÿĞűȥĔÂĞdidující politické subjekty slibovaly svým voličům „boj se suchem“, „zdravé životní prostředí“,… Takže je vhodná doba na požadování splnění
předvolebních slibů.
Ing. Jaromír Tomšů, jednatel
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Dlažánky 305, 769 01 Holešov
Tel.: +420 573 398 723
E-mail: satturn@satturn.cz
WWW: www.satturn.cz
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