VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rok 2020 se blíží ke svému závěru. Rok, který je velmi těžké vzhledem ke všem
jeho zvláštnostem nějakým způsobem hodnotit, neboť přinesl události, na jaké
jsme z časů dřívějších nebyli zvyklí a nedokázali jsme si představit, že se
s dnešními jevy budeme někdy potýkat. Na jaře se zdálo, že už bude jen lépe, ale
bohužel nebylo a není tomu tak ani v současné době. Následky koronavirové
pandemie jsou pro nás velice bolestivé a omezující. Nastalá situace se dotýká
každého z nás a vše má samozřejmě přesah do veřejné sféry. Společenský
život se téměř zastavil, kultura skomírá, ruší se sportovní aktivity, ale co je
nejhorší – vše dopadá i na ty nejmenší v důsledku přerušení výuky
na školách. Mnozí podnikatelé jsou omezeni ve svém podnikání, tíživá je
situace i pro seniory, zvláště ty, kteří se nemohou bez omezení vídat
se svými blízkými v domovech a sociálních zařízeních.
V neposlední řadě se současná situace dotýká ekonomiky celého státu
a tento problém doléhá opět i na obce a jejich rozpočty. Již na jaře byla některá
opatření vlády řešena z velké části na úkor příjmů obcí, měst a krajů.
Následným tlakem a velmi masívním odporem obcí jsme dosáhli určité
kompenzace, tedy přímé jednorázové finanční podpory na občana do
rozpočtu každé obce. Poskytnutí jednorázového příspěvku však nahradilo jen
část letošního výpadku příjmů rozpočtů obcí a měst. Všichni si tehdy uvědomovali, že určitou zátěž
budeme muset unést, a tak jsme zvolený způsob uvítali a podpořili ho.
Nelehká doba se však opakuje a nyní je o to horší, neboť vlivem dalších faktorů, jako jsou neuvážené
daňové změny, se dostáváme do té samé a možná i horší situace než v prvním pololetí. Bez jasných
predikcí budoucích daňových příjmů není možné sestavovat reálné obecní rozpočty a není možné
plánovat jakékoliv nové investiční akce. Je však zřejmé, že o finance ze státního rozpočtu budeme
muset opět tvrdě usilovat.
Zatím musíme hospodařit tak, abychom alespoň udrželi zažité standardy všech veřejných služeb.
Jak se situace bude vyvíjet, neví nyní nikdo z nás, a tak musíme plánovat na základě informací, které
v současné době máme.
Na závěr roku si zvláště v době adventní dopřáváme zklidnění a klademe důraz na jiné než ty
materiální hodnoty. Tak jako se každý rok advent vrací, tak je vhod si znovu tyto základní hodnoty
připomínat. Pozitivem dnešní doby může být právě zamyšlení a úvahy nad tím, proč se některé věci
dějí, jak se k nim máme stavět a jak si s nimi poradit.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se v této nelehké době podílejí na pomoci těm
potřebným. Děkuji také zastupitelům za jejich celoroční práci, jakož i všem veřejně činným lidem
v naší obci.
Přeji vám klidné vánoční svátky a lepší nový rok 2021.
Karel Petráň

