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Milí spoluobčané,
v tomto vydání Kulicha Vám v několika bodech představíme návrhy na zkvalitnění
života v obci, které opozice předložila na posledním pracovním zastupitelstvu. A tak jako
v předchozích příspěvcích musíme opět bránit pravdivé výroky, které jsou překrucovány.
1. Pan Ing. Jan Mastný přednesl konstruktivní návrh na rekonstrukci půdních prostorů
v objektu zdravotního střediska, které by nahradily nevyhovující objekt ZUŠ. Hudebně
nadané děti by tak konečně získaly důstojné učebny odpovídající počtu žáků.
Prověříme možnosti tohoto řešení a budeme Vás v dalších číslech informovat.
2. Je velká škoda pro celou obec, že se v dispozičním řešení drahé přestavby MŠ
nepočítalo s možností přístavby ZUŠ k budově MŠ.
3. Po vedení obce opět požadujeme, aby oslovilo dopravní experty se žádostí o
zpracování podkladů a návrhů na znovuotevření benátského mostu. Tzn. vytvořit
taková dopravní a technická opatření, která umožní průjezd osobním automobilům a
znemožní průjezd dodávkám a nákladním vozům. Je to levné a rychlé. (Možnost
průjezdu osobních aut existující od samého začátku uzavírky přiznal pod tlakem
předložených důkazů i pan starosta na posledním veřejném zastupitelstvu obce.)
4. Bohužel i v tomto čísle Kulicha se musíme bránit nepravdám. V únorovém osobním
příspěvku pana starosty bylo nepravdivě konstatováno, že žádný dotační titul na
rekonstrukci tribuny Spartaku neexistuje. Jelikož zastupitelé dostali do rukou potřebné
materiály, které to dokazují, nechápeme, co pana starostu vedlo k takovému článku.
5. Protože chceme pracovat pro obec, předkládáme návrhy a různá řešení s časovým
výhledem ne dnů, týdnů ale let. Odpovědí na nabídku spolupráce je konstatování, že
jsme přistěhovalci a dokonce lháři. My ale nyní žijeme tady a snažíme se, aby se další
generace nemusela za naše rozhodnutí a činy stydět, je proto jedno, jestli zde žijeme 5,
10, 20 let, či od narození. Vy, občané, si sami udělejte obrázek o současné situaci ve
vedení obce. I nadále jsme připraveni pracovat ve prospěch nás všech.
Závěrem Vás chceme pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne
10.3.2011 od 18 hodin v sále LD Chrást. Přijďte se osobně zeptat svých zastupitelů na
řešení daných problematik.
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Stále věřím, že KULICH zůstane KULICHEM (kulturními informacemi pro
Chrást) jak byl nastartován a proto dnes je na doporučení redaktorů
KULICHA vyjádření Okénka zastupitelů SNK – Volba pro obec Chrást
zvlášť na zvláštní příloze. A vše ostatní budeme řešit ve čtvrtek 10.3. na
Veřejném zasedání zastupitelstva obce Chrást!
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