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Asi se nenajde mezi námi někdo, kdo by nikdy v životě nepoužil větu: Jo za mého
dětství (mládí) to bejvaly zimy se spoustou sněhu, ale je víceméně statisticky dokázáno že to tak úplně není pravda, zvláště pak v našich zeměpisných polohách.
Prostě sníh tady je tak jednou za osm let a basta. Ale tento snímek přesně
ukazuje jak takový mýtus vlastně vzniká, 3. února celý den sněžilo a děti i s rodiči radostně stavěli sněhuláky a budou si na to dlouho pamatovat, co na tom,
že už druhý den zbyla ze sněhu jenom protivně mokrá břečka, naše paměť je
díky bohu uzpůsobena tak, že negativní prožitky a vzpomínky vesměs vytěsní na
úkor těch pozitivních. Tak už slyším jak ty dnešní děti budou za dvacet let říkat
jak za jejich dětství bylo tolik sněhu, že bobovali u kapličky.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

CHLÉB A HRY

Uběhly už 3 měsíce od komunálních
voleb. Nově zvolené zastupitelstvo přebíralo
obecní úřad nikoli s heslem nové koště dobře mete,
ale s tím, že budeme poctivě pracovat a dodržovat
koalični smlouvu. Kromě toho, že se musí řešit
a plnit běžná agenda, musíme se zabývat některými
kauzami, které nám předchozí vedení obce zanechalo.
Po celou dobu svého mandátu, tedy za 4 roky,
nebylo schopno po ukončení vodovodu ve
Stekníku uzavřít cca 10 smluv o věcných břemenech,
přestože veškeré dokumenty byly připravené. Velice
dobře všichni věděli, že pokud nebudou smlouvy do
4 let uzavřeny, bude obec muset vrátit dotace od
SVS. Díky své nečinnosti zapříčiní to, že obec připraví
o částku cca 300.000,-Kč.
Další hrozbou díky nečinnosti, je to, že se může
stát, že Stekník bude bez VO. Nejméně dva roky, od
r. 2017 vědělo zastupitelstvo, že ČEZ plánuje
rekonstrukci VO ve Stekníku., přesto nebylo
schopno zadat jedinou poptávku na projektovou
dokumentaci veřejného osvětlení. Pořízení projektové dokumentace trvá cca 6-8 měsíců a pak
následuje výběr firmy.
Firma se musí vybrat
výběrovým řízením., což rovněž není ze dne na den.
Protože bude zhotovení pro obec finančně náročné, předpokládáme zažádat o dotace, což můžeme
udělat na začátku příštího roku .Suma sumárum,
veřejné osvětlení ve Stekníku může být hotové
v příštím roce.

Tímto heslem se kdysi řídili římští vládci
a nám v novodobých dějinách se tato zásada
neustále vrací na mysl kterýkoliv den po spuštění
sportovních kanálů všech současných médií. A tato
myšlenka byla zřejmým hnacím motorem chlapů
ve Stekníku když vymýšleli co podniknout na Silvestra 2018, ŠIPKOVÝ TURNAJ byla pak jasná volba.
Slovo dalo slovo a tuto myšlenku si vzalo za svou
i zastupitelstvo našich obcí a za pomoci občanů byl
zorganizován Silvestrovský šipkový turnaj o pohár
starostky obce v prostorách kulturního klubu na
OÚ v Zálužicích. Účast byla překvapivě tak hojná,
že musely být sneseny židle z celého úřadu aby si
všichni přítomní měli kam sednout, o pestré občerstvení se postaraly všechny přítomné dámy a je dlužno podotknout že ani páni nezůstali pozadu a dodali
i něco tekutě ostřejšího. Po rozlosování turnaje
nastali líté boje v souboji každý s každým bez rozdílu
pohlaví, věku a příslušnosti k obcím. Boje sice byly
velmi odhodlané, ale je nutno dodat, že vždy a za
všech okolností v duchu fair play, nicméně v pavouku
neustále dopředu postupovali dva borci reprezentující Stekník a tak není divu, že napínavé finále
bylo záležitostí Martina Vlčka a Tomáše „Lufťáka“
Hynka. Vítězem turnaje se za jásotu přihlížejících
fandů nakonec stal Martin Vlček a pochopitelně dojatý převzal pohár od starostky Dany Cilcové. A to
už byla zábava v plném proudu a není proto divu že
účastněná společnost přešla plynule od sportovního
klání k oslavám poslední noci roku 2018 a bujarého
přivítání nového roku 2019.

CO SE NÁM PODAŘILO

-zk-

Vyřešili jsme předražené tarify na služební mobilní
telefony ze 60.000,- Kč ročních výdajů na částku
14.000,-Kč. Zabezpečení úřadu elektronickým
zvonkem po incidentu, kdy bezdůvodně, hrubými
slovními urážkami byla napadena ekonomka obce
nedostatky zjištěné kontrolou MV.
INICIOVALI JSME
Několik společenských akcí pro širokou veřejnost –
Mikulášská pro děti, tvorba vánočních věnců, šipkový turnaj, navštívili jsme v závěru roku 3 jubilanty.
NA ČEM PRACUJEME
na výběrovém řízení zhotovitele chodníku, na který přispěli částkou 11.000,-Kč skauti z Belgie na
výběrovém řízení na projekt Veřejného osvětlení ve
Stekníku.Odeslali jsme na Krajský úřad Ústí n.L.
žádost o dotaci na zahradní techniku hodnotě cca
80.000,-Kč, neboť současná je v dezolátním stavu.

POZVÁNKA NA SCHŮZI
Vážení občané zveme Vás na 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Zálužice, které
proběhne v pátek 15. 2. 2019 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Danuše Cilcová - starostka obce
-2-

VÝBORY PRACUJÍ

SENIORŮM ZDARMA

Je potěšujícím faktem, že výbory zřízené
při OZ Zálužice aktivně pracují, v minulých dnech
tak proběhla kontrola Kontrolního výboru pod vedením paní Jany Závodské a hned poté i kontrola
Finančního výboru vedeného paní Jaroslavou
Mrázkovou. S výsledky těchto kontrol budou občané
seznámení na 4. Zasedání zastupitelstva obce.
-zk-

V dnešní uspěchané době není nijak neobvyklým jevem že nejlepším přítelem člověka je ta
němá tvář a skoro každý majitel psího miláčka vám
řekne, že to není žádná němá tvář, ale ten nejlepší kamarád. A není nezvyklé, že zvláště senioři jsou
často nejvíce odkázáni na společnost svého chlupatého kamaráda. Obecní zastupitelstvo se proto na
posledním zasedání rozhodlo a schválilo dodatek do
vyhlášky o poplatku ze psa tak, že senior nad 65 let
svého věku žijící na území našich obcí je od poplatku
z prvního psa osvobozen.
-zk-

MIKROREGION

V minulých dnech se starostka
a místostarosta účastnili porady Mikroregionu
Žatecko v Tuchořicích a je nutno podotknout, že
účast na těchto akcích není ztráta času. Od kolegů a kolegyň z okolních obcí se dozvíte informace
a zkušenosti v opravdu nezředěné podobě a zbavené zbytečného byrokratického balastu. Náš OÚ
přispěl věcným darem do tomboly na ples
Mikroregionu který proběhl 9. 2. v Libočanech.
-zk-

POPLATKY ZA ODPAD

POŘÁDEK DĚLÁ PŘÁTELE
Platnost tohoto českého přísloví je
ověřena staletími a jeho relevantnost platí i u nás na
vesnici. Ale o co jde? V minulém období bylo
zvykem, že si obecní movité prostředky
půjčoval kdo chtěl takzvaně PERHUBA a tak se běžně
stávalo, že věci se půjčili, nikdo nevěděl kde jsou
a kdy se vrátí, věci byly poškozeny, nikdo se k poškození nehlásil a tak se opravovaly za obecní peníze,
tedy za peníze nás všech. Tak to asi nebylo správně.
Obecní úřad není prvoplánově půjčovna, ale určitě
může svým občanům čas od času něco půjčit, ale
musí v tom být nějaký řád a tak jsme zavedli Knihu
půjčených předmětů, kde se povede naprosto přesná
evidence, kdy si kdo co půjčil, bude za předmět po dobu
zápůjčky odpovídat a v dohodnutém termínu ho bez
poškození vrátí a spokojenost bude oboustranná.
-zk-

POPLATKY ZA PSY NUTNÉ UHRADIT DO KONCE BŽEZNA 2019

PSÍ HOVÍNKA
Tak jsem tuhle poslouchal rodiče dětí
v Rybňanech: někdo nám chodí venčit pejsky přímo
na dětské hřiště a ani ho (jí) nenapadne aby ty psí
exkrementy po svém mazlíčkovi uklidil a naše děti si
v tom mají hrát. Nedalo mi to a uskutečnil jsem průzkumnou výpravu. A „úspěch“ se dostavil, za pětiminutovou procházku v rádiusu cca. 25 metrů jsem
objevil na hřišti11 psích hovínek různých parametrů
a dal jsem tak plně za pravdu naštvaným rodičům.
A jak pojmenovat tuto sousedskou neohleduplnost?
To nechám na váženém čtenáři, ať si tam každý
dosadí své, nebo že by nám po tom bylo ho-no?
Z. Konečný, místostarosta

AŽ SE JARO ZEPTÁ...
Pro letošní rok připravilo OZ jinou koncepci
údržby veřejné zeleně a udržení pořádku v našich
vesnicích. Místo jednoho zaměstnance a podivných
brigádníků kteří práce „nestíhali“ chceme vsadit na
tři jednotlivé pracovníky z našich vesnic a myslíme
si, že si každý z nich dá na úklidu té své vesnice
opravdu záležet. Musíme je tedy jednotlivě vybavit
základními nástroji na údržbu a jsme přesvědčeni,
že v takto neanonymním prostředí budou o svěřené
nářadí řádně pečovat a nebude se tak opakovat situace z minulého období, kdy jsme zdědili zahradní stroje a zařízení vetšinou v dezolátním stavu a musíme
tak investovat do oprav nemalé finanční prostředky.
-zk-3-

PŘIPRAVUJEME
BLAHOPŘEJEME
V minulých dnech jsme měli tu čest
popřát za OÚ Zálužice naší vážené občance paní
Margitě Krejčíkové ze Zálužic k jejímu významnému
životnímu jubileu hodně zdraví a těch dalších
atributů, které se vždy přejí a jsme si jistí, že naše
přání bylo i přáním dalších občanů.
-zk-

Obecní zastupitelstvo společně
s aktivními občany připravuje na začátek března
2019 kulturní akci oslavy MDŽ v duchu RETRO. Dále
se připravuje akce Jarní úklid s dětmi, kdy chceme
některou jarní sobotu vyrazit podél cest v obcích
a uklidit nepořádek který zůstal po zimě a po práci
dětem opéci pár buřtů a společně podebatovat.
OZ Zálužice

RECENZE
Tento rok se mi do rukou dostalo několik nově
vydaných knih a můžu říct, že tato útlá kniha
ve mě zanechala ten vzácně chvějivý pocit, jako
vždy když poznáte, že jste se dotkli něčeho co nějak
znáte a je vám to něčím blízké. Jedná se o vzácně vyrovnanou životní zpověď našeho spoluobčana
Václava Valouška, znějící jako jedna dlouhá věta,
popisující životní pouť skromného člověka napříč
několika zcela odlišnými režimy a státními útvary.
Jsem opravdu rád, že jsem si s tímto člověkem
mohl podat ruku.
-zk-
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