Příloha k Bodu VII. Diskuse k Zápisu č. 1 ze dne 31. 10. 2018

Názor pana Zdenka Hubáčka, jak se hospodařilo v minulých volebních obdobích
za starosty Bc. Karla Stejskala.
Obec pod vedením starosty Karla Stejskala zajistila velké množství financí a
investovala do vzhledu obce za což jim patří velké uznání.
Již za mého vedení se v obci investovalo, ale především do inženýrských sítí (kopalo
se do země) a na vzhledu obce se to moc neprojevilo, ba naopak. Až současné vedení
obec zkrášlovalo k radosti občanů. Jenže se dle mého soudu zapomnělo na údržbu a
provoz zmíněných vybudovaných technologií. Mimo jiné zastupitel obce slibuje, že
majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a to
se u nás nedělo.
- Dům (Linétovo) je v dezolátním stavu, do kterého již několik let zatéká a je zatím pro mne
neznámo jeho využití
- Kanalizace a čistírna odpadních vod, je v havarijním stavu, zřejmě nezbude než její
rekonstrukce.
- Vodovod v letošním roce po prve nestačil zásobovat obyvatelstvo. Měli jsme za to,
že je to suchem. Až po dlouhé době se ovšem prokázal únik vody. Myslím si, že se dle
denních kontrol na to mělo přijít daleko dřív a možná by nebylo nutné hledat náhradní
zdroj vody za nemalých investic. Přičemž již před lety, při výstavbě našeho vodovodu,
byly vypracované studie o jiných zdrojích, tak nevím proč za to naše obec znova platí?
Vybudované technologie jsme tehdy záměrně nepředaly vodárenským společnostem,
abychom mohli občanům udržovat co nejnižší ceny za vodné a stočné. Ale vyžadovalo
to denní údržbu a to se zřejmě nekonalo. Také nemohlo, protože obec na to nemá
kvalifikované zaměstnance a nebo starostu který má čas.
Ještě po dvaceti letech se najdou občané, kteří vypouštějí odpadní vody do dešťové
kanalizace a vedení obce to nevadí a nic se s tím neděje.
Zimní i letní údržba obce pokulhává. Obec musí více investovat do technologií na
údržbu, ať zimní či letní.
Měli jsme zde zaveden tak zvaně „pytlový sběr plastů“. (kde bylo vidět co zmíněný
pytel obsahuje) a lze tento systém vylepšit i o evidenci - kolik plastů občan vytřídí a
pod.
Občanům, kteří vytřídí odpad dát slevy na placení za KO, Také by ubylo nehezkých
popelnic u obchodu a raději je doplnit o jiné druhy, jako je např. Elektroodpad a pod.
Rozmístit je i na jiná místa v obci

Občané také stále nedostatečně třídí KO. Všimněte si, že třeba u některé nemovitosti,
jsou připraveny dvě a více popelnic, Mám vyzkoušeno z vlastní domácnosti, kde nás
žije 6 a máme vždy jen polovinu jedné nádoby.
Celá naše KDU-ČSL Dubčany, má prioritu, po vyřešení problému s odpadními vodami
i s pitnou vodou, vybudovat cyklostezku do Choliny, která je velmi důležitá nejen pro
rekreaci, ale i pro maminky s kočárky k lékaři a pod.
A co vy kolegové? Když neznám program vašeho Združení s kterým budeme v
OZ, tak se ptám vás přímo pane Ing. Píše a pane Kyjonka? Ptám se vás, protože
vás mnoho neznám, co jste slíbili voličům, že vytvoříte nebo změníte v naší obci
za 4 roky, že vás občané tak volili ???
Ptám se Vás proto, že jste ve volbách doslova „smetli“ naše kandidáty, jako
třeba slečnu Mgr. Sekaninovou, která již měla v minulosti výsledky s mládeží a
jasný program naší strany známý všem občanům ???!!!
Odpověď? ŽÁDNÁ jen pře o zaseklé čerpadlo ve vrtu
Zdraví Zdenek

