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KANALIZACE – startujeme
V březnovém vydání zpravodaje jsem slíbil pravidelné informování o probíhajícím odkanalizování naší
obce. Máme za sebou první dvě vlny podepisování smluv, které se „prohnaly“ obecním úřadem minulý
pátek a sobotu. Úřednická příprava byla pečlivá, stejně tak jste přistupovali k aktu i Vy, naši spoluobčané.
Fundované dotazy byly důkazem toho, že k podpisu přistupovali lidé s chladnou hlavou, vybaveni
informacemi a vlastním rozumem, kteří dali přednost konkrétním faktům a tvářím před anonymitou papíru
ve svých schránkách.
Ve stanovených hodinách prošlo kanceláří starosty takové množství lidí, které bylo na hranici našich
kapacit. Děkujeme všem zúčastněným za konstruktivní přístup i za trpělivost při případném čekání. Velmi
nás těší, že je již podepsána převážná většina smluv. Zbývající jsme připraveni odbavit v běžných
pracovních dnech a v případě chalupářů i individuálně během víkendů.
Ještě jedna věc se táhnula jako červená nit minulým týdnem. Ano, byl to onen anonymní papír, který
kdosi neznámý autem rozvážel a snad i pěšky roznášel pod rouškou tmy po naší obci. Reakce občanů byly
však natolik spontánní (a hlavně neanonymní), že Vám některé, s laskavým svolením autorů,
(mn)
předkládáme.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail
od: Petr Matyska, Martin Matyska
komu: autor anonymního letáku
Vážení!
Dnes jsem obdržel v domovní schránce nevyžádanou informaci o nesmyslech z hlavy demagogicky
smýšlejícího člověka. Věřím, že žijeme v „demokratickém“ systému, nicméně existují morální kodexy a
pravidla této společnosti! Bohužel Vaše informativní zpráva mi přijde z doby předlistopadové éry, která
jasně ztrácí jakékoliv odůvodnění a vlastně ani vy, jako autor nevíte, o čem píšete a na co upozorňujete.
Je nesporné, že když chci něco sdělit, zjistím si dostupnost všech informací a návaznosti na skutečnosti
jasně vedoucí k závěru o stavu plánované ČOV. Pokud jste člověk průměrně inteligentní, tyto informace
si dokážete najít na veřejných sdělovacích serverech či portálech.
Navíc, proč mne, jako člověka, který je ekonomicky vzdělaný, otravujete s takovouto nesmyslnou
zprávou. V dnešní době musí hovořit jasně daná fakta, kdy, jak a za kolik. Což je jasně dáno standardy
naší společnosti.
Proto Vás chci požádat o jednu laskavost. Nevytvářejte zbytečné, poplašné zprávy, které jsou
demagogické a nevytvářejí objektivní náhled na daný problém. Navíc Vaše zpráva neřeší daný problém,
zda ČOV je výhodná či nikoliv. V prostém řeči tzn., že už nebudete vypouštět fekálie jen tak, ale budete
nucen likvidovat fekálie vývozem či připojením na řad ČOV. Věřím, že pro hodně lidí je toto
nepochopitelné a nepopulární, ale je to nezbytné. Nebo se jednoho dne chcete procházet po kolena ve
fekáliích?
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Mám, pro vás jednu dobrou a poslední radu. Pokud nesouhlasíte s připojením na řad ČOV, stačí jen
říct, že se nepřipojíte a fekálie si budete likvidovat jiným způsobem, dle zákonů ČR, ovšem za daleko
vyšší náklady. Navíc doporučuji ještě jednou prostudovat danou smlouvu.
Petr Matyska, Martin Matyska
P.S.: Slušností je k danému dopisu připojit svůj podpis, abych věděl, s kým mám tu čest.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reaguji na anonymní letáček, který se ve středu 6.3.2013 v noci objevil v poštovních schránkách
občanů Hořiček. Druhý den se o tomto „informativním letáčku“ diskutovalo i v domácnostech, které
„noční fantom“ nenavštívil.
Nepochopil jsem, co tímto pamfletem chtěl dotyčný docílit. Ale asi některý z neuznaných obyvatel
chtěl na poslední chvíli zvrátit desetileté úsilí zástupců naší obce, kteří se pokoušeli a pokoušejí zlepšit do
budoucna hygienu i celé prostředí naší obce a využít POSLEDNÍ MOŽNOST DOTACE. Bez této
dotace by nyní realizace kanalizace nebyla možná. Samozřejmě by nás nikdo v následujících třech letech
nemohl donutit kanalizaci stavět (což doporučoval ing. Šmída). Do té doby by cena všech stavebních
prací mohla stoupnout (v současné době je cena na minimu). A co potom? Sežene obec za 3 roky
15.000.000,- Kč nebo více ???????
V letáčku je citace „smlouva je PRÝ nevýhodná“. Je to vykutáleně (nechci použít důraznější slovo)
napsané, aby se anonym mohl ospravedlnit sám před sebou, že to myslí s obyvateli dobře. Proč se onen
anonym nesnažil seberealizovat již dříve???
Jsem rád, že i po tomto pokusu o zvrácení situace si většina občanů uvědomila, že váháním nic
nevyřeší a dobrovolně absolvovala v pátek nebo sobotu cestu na obecní úřad, kde se přihlásila k připojení
na kanalizaci.
Všechno něco stojí a i velmi slabý počtář si dokáže spočítat, že i když za stočné bude muset něco platit,
tak ho to přijde několikrát levěji, než si nechat několikrát ročně vyvážet žumpu
Matematika 5.třída (příklad):

4členná rodina spotřebuje 100 m3 vody za rok

Současný stav:

vodné: 100 m3 x 35,- Kč = 3.500,- Kč
stočné:
0,- Kč
celkem:
3.500,- Kč

Po realizaci místní čističky:

vodné: 100 m3 x 35,- Kč = 3.500,- Kč
stočné: 100 m3 x 25,- Kč = 2.500,- Kč
celkem:
6.000,- Kč

Toto bude pro všechny občany ohromný nárůst, který se nebude líbit nikomu (ani mně) . Časem budou
ceny rovněž narůstat podle cen energií,

ALE
po roce 2015, kdyby nebyla čistička a nemohlo se vypouštět „na divoko“, jak se to v mnoha případech
3
praktikuje dnes, co by občané dělali? Kam se 100 m odpadních vod, když žádné trativody by nebyly
povolené? Jedině PRAVIDELNĚ vyvážet a za kolik?
Nejbližší čistička je v České Skalici.
Doprava:
cca 10 km tam a zpět = 20 km (1 km za 30,-Kč)
3
3
Likvidace na čističce:
1 m = 217,- Kč x 5 m (objem žumpy)
Celkem za JEDEN vývoz:

= 600,- Kč
= 1.085,- Kč
= 1.685,- Kč

A to nepočítám rozjezděnou zahradu, když by mi tam fekální vůz musel zajet. A to je pouze prvních 5
kubíků a je zde dalších 95 kubíků odpadních vod! Samozřejmě by se něco ztratilo, ale stejně. Kam by
přišli důchodci a rodiny s malými dětmi, na co upozorňoval sociálně laděný určitě studovaný anonym?
Luděk Rudiš
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 220 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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