Vážení spoluobčané obce Všechovice,
v těchto dnech končí období práce stávajícího zastupitelstva obce. Protože obec
zatím nevydává žádnou tiskovinu, která by informovala o naši činnosti, rozhodnul
jsem se, že se toho ujmu touto formou a trochu obšírněji.
Když jsem letos na jaře přemýšlel o dalším rozvoji naší obce, uvědomil jsem si, že
jsem v zastupitelstvu od samého počátku její novodobé samostatnosti, a to jako
jediný ze zastupitelů. První volby proběhly v roce 1990 a tak jsem vlastně pracoval
v zastupitelstvu 28 let. Není to málo, za toto období pracovalo v obci postupně 5
různých starostů a událo se toho opravdu mnoho.
Začátky po oddělení od obce Drásov byly velmi krušné, neměli jsme žádné
zkušenosti, zázemí a ani podporu od státu. To se však podařilo překonat a
v současné době máme krásnou, opravenou a infrastrukturně dobře vybavenou
obec, která má velký potenciál k růstu a stále láká k přistěhování nové občany, což
bývá dobrý indikátor úspěšnosti.
Od počátku jsem pro obec pracoval jako předseda finanční komise a spolupracoval
jsem na finančním zajištění většiny investic. A že jich bylo požehnaně: vodovod,
vodojem, plynovod, chodníky, opravy cest a samozřejmě splašková kanalizace,
čistička odpadních vod, oprava a kompletně nový povrch krajské silnice, plus celá
řada drobných dotací, o kterých se ještě zmíním a určitě jsem mnohé jiné již
zapomněl.
Před necelými čtyřmi lety se nám podařilo završit osmileté snažení o dotace na
splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod. Zajistit 30 milionovou investici, nebyl
pro tak malou obec snadný úkol, ale v rámci této akce se podařilo získat ještě peníze
na opravu krajské komunikace a krajskou dotaci na spoluúčast financování. Vždy šlo
o milionové částky, které by si jinak obec nemohla dovolit.
Předchozí zastupitelstvo ještě po přidělení dotace zvažovalo, jestli nebude lépe se
dotace vzdát, neboť stavby tohoto typu, týkající se téměř veškerých komunikací,
infrastruktury, a hlavně všech občanů jsou pro každou obec noční můrou a
obrovskou zátěží. Nebylo snadné váhající přesvědčit. Zátěž pro občany i pro obec
opravdu nebyla malá, ale společně jsme problémy překonali a kdo je obeznámen s
tím, jak jsou projekty tohoto typu složité a problematické, tak jistě ocení, že vše
proběhlo v relativně krátkém čase a ve schváleném rozpočtu.
Stavba je stále v záruce a probíhají záruční opravy, převážně povrchu místních
komunikací. Když jsem však sledoval s jak obrovskými finančními a realizačními
problémy se u staveb podobného typu potýkaly jiné obce, musím akci hodnotit velice
kladně.
Jistě nelze tak rozsáhlé projekty realizovat neustále, i přesto obec v tomto období
každoročně získávala dotace nebo investovala do různých investičních akcí, jako
jsou připojení školy a obecního úřadu na novou kanalizaci, rozsáhlé úpravy Výletiště,
nová sociální zařízení určená k využití u společenských příležitostí aj. Ještě stále
pracujeme na úpravě veřejných prostor v Uličce za již obdrženou dotaci 250 tis. Kč.,
která musí být realizována do konce tohoto roku.
V současné době také probíhá výstavba rodinných domů v lokalitě Horky. Tato
soukromá investiční akce, jedna z největších v obci, byla započata společnosti DM
Real, a posléze realizována jednotlivými vlastníky. Netýká se jen rodinných domů,
ale také kompletní infrastruktury, tj. kanalizace, plynovodu, vodovodu, veřejného
osvětlení a na závěr i zbudování místní komunikace, která propojí již opravené úseky

od Zastávky na Horky a přes Ovčírnu ke kapli. Velmi se tak usnadní život mnohým
občanům a zlepší se dopravní obslužnost v obci. Stavba komunikace bude záviset
na rychlosti s jakou bude zástavba lokality Horky provedena, přece jen se jedná
celkem o 17 individuálních vlastníků, a dokončená má být po ukončení výstavby
domů, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem stavebních prací. V těchto dnech se
nám podařilo se společností DM Real smluvně připravit převod již dokončené a
zkolaudované infrastruktury, v hodnotě téměř 7 mil. Kč, na obec za symbolickou
částku 600 Kč. Společnosti DM Real patří poděkováni, a je vidět, že i soukromé
investice mohou být obci velmi prospěšné.
Zastupitelstvo obce se nesoustředilo pouze na investiční akce. Mnohem
intenzivněji v současnosti také podporujeme a sponzorujeme aktivity Všechovického
občanského sdružení, z.s., jehož je obec členem, a společně realizujeme celou řadu
společenských akcí. Konají se společné zabijačky u obecního úřadu, které mají velký
úspěch, nejen díky zabijačkovým specialitám, vyráběným přímo na místě, ale také
díky skvělé atmosféře. Dále podporujeme zájezdy do Městského divadla v Brně.
Nově upravené Výletiště je ideální k pořádání pálení čarodějnic, doprovázené mnoha
atrakcemi. V loňském roce se zahájila nová tradice Vítání občánku a jako starosta
obce jsem přivítal mezi občany Všechovic 10 nových občánků, narozených v létech
2015 až 2017. Na Výletišti se také koná dětský den a doprovodné atrakce jsou
velkým lákadlem. Nově rekonstruované sociálky byly ihned po dokončení využity na
Anenských hodech, kde se opět staví máje, a nechybí ani košt pálenek. Vítaným
úspěchem je i zajištění pojízdné prodejny, neboť prodejna v naší obci znatelně chybí.
Ještě než mi skončí mandát, rád bych úspěšně dokončil žádost o dotaci na další
velmi důležitou stavbu a tou je přestavba bývalé školy na novou obecní mateřskou
školu, v objemu cca. 15 mil Kč. Přiznám se, že se ohlížím opravdu hrdě. Vždyť když
se podaří tuto poslední dotaci získat, bude celkový objem financí získaných pro obec
vysoko převyšovat částku 50 mil. Kč, které jsme velmi smysluplně investovali.
Stále však zbývá mnoho práce, jako je rekonstrukce místních komunikací, přechod
veřejného osvětlení na LED technologie, rekonstrukce obecního úřadu a výstavba
společenského centra včetně tanečního a sportovního sálu atd. atd.
Plánů je hodně, ale dokončit výstavbu obecní školky a realizovat další projekty již
bude úkolem nového zastupitelstva a starosty.
Jsem také velmi rád, že i přes nemalé výdaje na provedené investice, předám
obec příštímu starostovi bez jediné koruny dluhu, ale naopak s cca. 5,5 mil. korun na
účtech obce, nezbytných pro další rozvoj obce. Rozhodnul jsem se sice již dále
nekandidovat, ale bude-li potřeba, rád se zapojím k dílu.
Závěrem děkuji všem stávajícím zastupitelům za velmi dobrou práci, občanům
obce za podporu a zájem, a obci Všechovice přeji další léta úspěšného rozvoje ku
prospěchu všech svých obyvatel.

Jaroslav Hindra
Starosta obce Všechovice
Ve Všechovicích 1. 10. 2018

