VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
letošní rok se nám již přehoupl do své druhé poloviny,
je to rok, v němž nám příroda snad více než kdy jindy
ukazuje svoji sílu a nevyzpytatelnost. Můžeme plánovat
dopředu cokoliv, ale mocnější síly přírody mohou
rázem tyto plány naprosto změnit a převrátit naruby.
To, co se stalo především na Moravě, ale i v severních
Čechách, jsou nové skutečnosti, na které si možná
budeme muset zvyknout častěji, poučit se z těchto
událostí a počítat s nimi. Velmi pozitivním zjištěním je,
že mezi lidmi existuje obrovská solidarita, pokud je
potřeba v těchto situacích pomoct. I naše obec se
prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva obce
jednoznačně připojuje k této podpoře, a to poskytnutím finančního daru zasaženým obcím.
Zároveň mohou přispět i jednotliví občané, jak konkrétně, je uvedeno na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Ani naší obci se však rozmary počasí nevyhýbají. Stálé deště a velké větry v minulých týdnech
poškodily stropy na několika místech na zámku po zatečení vody a porušení střešní krytiny.
Mnoho stromů bylo polámáno, vyvráceno a tyto škody se musí neustále odstraňovat a řešit. Také
růst trávy je v letošním roce kvůli dešťům enormní, a tak prozatím prohráváme boj o to, aby bylo
na všech místech jako v jiných letech posečeno. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří
významně obci pomáhají tím, že vysekají trávu i před svými domy a v okolí ve veřejném
prostoru. Zvláště musím vyzdvihnout v této souvislosti nynkovské obyvatele a chalupáře,
ale samozřejmě všechny ostatní, kteří tak činí. Stejně tak chválím mnohé občany za květinovou
výzdobu svých zahrádek, okenních truhlíků nebo dokonce nádherných skalek i na obecních
pozemcích. Vzhled obce neutváří jen upravenost veřejných ploch, návsi, zámku, ale tento obraz
výrazně dotváří každý občan a každá upravená nemovitost v obci. Na adresu nás,
svojšínských a obyvatel přilehlých osad, slyším v posledních letech od návštěvníků
a turistů velkou chválu za upravený vzhled obce.
Samozřejmě není vše jen růžové, trápí nás mnohé neustále se objevující černé skládky, různé
nepovolené skladování na veřejných prostranstvích, vandalismus na obecním majetku, zvláště pak
zdevastované dolní dětské hřiště. Samostatnou kapitolou je celý sportovní areál. Organizace
Sokol již zřejmě nevyvíjí žádnou činnost, a tak je pro obec velmi neekonomické tento areál nadále
udržovat v podstatě „pro nikoho“. Je to velká škoda a osobně mne to mrzí. Nenajde-li se však
nikdo, kdo by byl ochoten se sportu věnovat, těžko se to nějakým způsobem změní.
Pokud by měl někdo zájem v tomto směru pomoci, bude mít ze strany obce veškerou podporu.
Přes výše zmíněné aktuálnosti a stěžejní události letošního roku jde život dál svým neúprosným
tempem a zastupitelé musí dál řešit mnoho úkolů, které před nimi stojí. To je v současnosti
především příprava stavebních parcel v lokalitě „Nad komínem“, ale samozřejmě mnohé další
a další záležitosti, kterými je potřeba se zabývat prakticky denně.
Přeji vám příjemné
dovolených i prázdnin.

prožití

léta,

Karel Petráň

