ZPRAVODAJ OBCE

ČERNOLICE
první číslo / 2013

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje obce
Černolice. Zpravodajů už tu bylo poslední dobou hodně.
Začalo to Černolíkem, který se některým nemusel líbit proto,
že ho vymyslel Zdeborský. Následně se tu ze soukromého
zpravodaje sdružení Šance stal zpravodaj obecní, aby se
začátkem tohoto roku, stal opět soukromým. Rádi bychom
tímto zavedli jednotný obecní zpravodaj, který bude vycházet
pravidelně, bude objektivní a bude hovořit za všechny
zastupitele i občany, nezávisle na tom, jaké vedení v obci
bude. Řešení osobních sporů, napadání spoluobčanů a
předvolební agitace ať zůstanou pod čarou „Fejetony“ :-)
Podívejme se krátce na to, co se dělo v obci poslední dva
měsíce. Přestože se to někomu nemusí zdát, během
letošních povodní byla naše obec také postižena vodou – a to
přívalovými dešti. V Potocích protékala více jak 20-ti letá
voda. Hladina vody dosahovala místy více než 1,5 m. Byly
vytopeny objekty (nejen pro trvalé bydlení), v některých
domech praskaly základové desky a obvodová zdiva. Toto
pamětníci nepamatují. Něco podobného tu bylo kolem roku
1964. Následkem přívalových dešťů došlo 2. 6. 2013 také
k přelití horního rybníka minimálně o 15 cm. Někteří měli tu
možnost postřehnout vyplavené kapry na silnici.
Poděkování patří současným zastupitelům, kteří rychle
zareagovali a byli schopni zajistit pomoc v krizové situaci,
především díky krizové obecní lince (775 76 77 78).

Doufejme, že tato linka zůstane trvale obecním kontaktem
nejenom pro občany, ale i pro státní úředníky a instituce a
nebude zneužita pro soukromé účely.
Během přívalových dešťů byl potřeba zásah hasičů v rámci
záchranného integrovaného systému. Hasiči se snažili
odstranit nánosy ve výpusti na hrázi rybníka, které způsobily
právě intenzivní deště. Při tom zjistili, že výpust je rozpadlá a
je nutno ji odbagrovat a obratem opravit. Za
pomoc s odbagrováním děkujeme Martinovi Novákovi. Zjistilo
se také, že hráz je nestabilní a propouští vodu i ze spodní
části hráze. Bylo nutno okamžitě zabezpečit hráz, aby se
neprotrhla. To se do dvou dnů podařilo. Obec pozvala
inspektory na vodní díla, kteří konstatovali, že je nutno
v nejbližší době opravit celou hráz rybníka. V rámci povodní
se obci podařilo získat dotace na odstranění následků
přívalových dešťů. Mohly se tak provést nezbytně nutné
opravy nezpevněných komunikací, a díky tomu umožnit rychlý
přístup záchranným složkám do objektů, které byly do této
doby těžko dostupné (to vyplývalo i z požadavků hasičů).
Takovým místem byly i Potoky, kde nebylo možné opravit
lávku, protože nemá vlastníka a nachází se na katastru obce
Líšnice. I to byl důvod, proč neprodleně zajistit jiný příjezd do
této lokality v rámci potřeb IZS.
Díky povodňovým dotacím se zajistilo i vyčištění přítoku
dolního rybníka, pročištění koryta v potocích na Cihelně (ve
spolupráci s Lesy ČR) a vyčištění retenční nádrže, která byla
plně zanesena nejenom přívalovými dešti, ale i protržením
rybníka v Mlýnci na katastru obce Řitka.
Při úpravách obce se zajistilo prořezání hřbitova, okolí
komunikací a příjezdu na Nový Dvůr. Poděkování mimo jiné
patří i Andree Zamančíkové, která se s rodinou chopila úklidu
ve vesnici (odstranění plevele, který se po povodních rychle
šířil a odstranění nebezpečně podmáčených stromů,
u kterých hrozilo spadnutí). Dále děkujeme Antonínu
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Strejčkovi za pomoc při pročištění zanesených pangejtů. Nový
nátěr na obložení prodejny zajistil Martin Cahák a Aleš
Včelák. Do konce července by mělo dojít k opravě výpusti
dolního rybníka, která je v havarijním stavu. Do dolního
rybníka budou přidány čestle, obdobně jako tomu bylo
u horního rybníka. Za vyhotovení děkujeme bratrům
Boháčovým. Další díky patří paní Mudrové za úklid v okolí
Obecního úřadu a dalším občanům, kteří se zapojili. Je
potěšující vidět, že v nutných situacích mezi občany ještě
stále funguje spolupráce a domluva.
V rámci IZS se podařilo obci získat profesionální vysoušeč,
který je trvale v držení obce. V případě zájmu o zapůjčení
pište, volejte na obecní kontakt: 775 76 77 78.
Na závěr žádáme občany, aby přišli k mimořádným volbám do
zastupitelstva obce, které se konají dne:
20. 7. 2013

(od 7.00 hod do 22.00 hod. v budově Obecního úřadu)
vhodili volební lístek do volební urny a vyjádřili tak svůj názor.
Platný hlas bude jen takový, v němž bude zakřížkovaná
kandidátka nebo jeden až sedm libovolných jmen z jakékoli
kandidátky. Jsou povoleny i další kombinace, ale to si lze
přečíst v příloze volebního lístku, který jste dostali do
schránek.

za redakční radu
Antonín Zdeborský
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Potoky – retenční nádrž

