listopad 2014

Informace a zprávy pro naše spoluobčany
Komunální volby 2014
V pátek 10. a sobotu 11. října proběhly v obci komunální volby, které určily
novou podobu složení Zastupitelstva obce. K volbám přišlo přes 58 procent
(297 z 510) voličů Spešova.
Ustavující zastupitelstvo se konalo v pondělí 3. listopadu 2014 v Obecním
domě za účasti veřejnosti, kdy obdrželi všichni zastupitelé osvědčení a složili
slib, dále proběhla volba starosty, místostarosty a výborů na léta 2014 - 2018.
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Vize a strategický plán 2014 – 2018
Z dlouhodobého strategického plánu obce by v tomto volebním období měly
být splněny následující akce:

1. Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice
Ještě letos budou dokončena veškerá připojení sítí, topení i zbývající vnitřní
práce. Na jaře 2015 by pak společně s rozsáhlou rekonstrukcí chodníků v obci
měla být zhotovena venkovní fasáda a položena dlažba v okolí hasičky.
2. Poslední etapy chodníků
 od točny autobusu k Obecnímu domu
 od Škaroupkových k železniční trati
 podél okresní silnice v ulicích od Dolní Lhoty k Rájci
3. Kompletní oprava a modernizace sportovního areálu na Bahnech
Celkovou revitalizací projde sportoviště na Bahnech – oprava budovy klubu,
zbudování multifunkčního umělohmotného kurtu, zatravnění hřiště na malou
kopanou a celkové dovybavení areálu.
4. Demolice školy a funkční využití prostoru ve středu obce
5. Dokončení pozemkových úprav a zbudování nejdůležitějších
přístupových cest
a dále dle potřeby mnoho dalších drobnějších akcí
O dlouhodobém strategickém plánu obce bude jednat již nové zastupitelstvo,
budou dopracovány projekty a potřebná povolení, dále se budou hledat
dotační a finanční možnosti obce, podle kterých budou naplánovány jednotlivé
akce na konkrétní roky.

Zajímavá výstava
V pátek 10. října 2014 proběhla v předsálí Dělnického domu v Blansku
vernisáž dlouho připravované výstavy Italští uprchlíci na Blanensku a
Boskovicku v letech 1915 – 1919. V rámci akce byla vydána kniha autorů
Ivany Bojdové, Evy Šebkové a Karla Šebka. Obec Spešov na tuto výstavu,
která je k vidění do 16. listopadu v Blansku, přispěla a měla na výstavě svůj
panel. V příštím roce bude možné tuto výstavu zapůjčit i do Spešova.

Povedený lampionový průvod
V neděli 26. října proběhlo v areálu na Bahnech společné zdobení dýní. O den
později, v předvečer státního svátku, pak ulice Spešova doslova rozsvítily dýně
se světélky a početný lampionový průvod. Spešovské ženy, které akci
pořádaly, také potěšily všechny přítomné horkým překvapením v Obecním
domě.

Železniční stanice ve Spešově
V minulých týdnech se v tisku diskutovalo o možnosti zbudování železniční
zastávky ve Spešově, která by napomohla k rozvoji Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. Jednou z variant je, že by přímo v obci mohly
zastavovat regionální vlaky, jež by usnadnily dojíždění Spešákům, občanům z
části Ráječka či pracujícím v Pyroteku a v ostatních firmách. Vedení obce tuto
možnost podporuje a na základě usnesení kraje se nyní provádí průzkumová
studie, podle níž se bude jednat o dalších krocích.

Problémy s volně pobíhajícími psy
Stále větším problémem v obci jsou volně pobíhající psi, kteří v uplynulých
měsících způsobil i několik škod. Proto obec připravuje zpřísněnou vyhlášku,
která bude projednána v prosincovém zastupitelstvu a vešla by v platnost od
roku 2015. O přesném znění této vyhlášky budete včas informování.

Videoklip měsíce
Videoklip o obci Spešov, který můžete zhlédnout také na oficiálních webových
stránkách www.spesov.cz, zaujal redakci časopisu Veřejná správa, která jej
vyhodnotila videoklipem měsíce.

Dopravní značení a parkování aut v obci
Na ustavující zastupitelstvu bylo vzneseno několik připomínek k parkování aut
v obci i nedokonalému dopravnímu značení. Těmto problémům se bude
věnovat na dalším zasedání nově zvolené zastupitelstvo a budou přijata
usnesení k řešení, o kterých budete také informováni.

Podzimní audit
Ve středu 12. listopadu provedli pracovníci krajského úřadu přezkoumání
hospodaření obce. Kontrola proběhla zcela bez problémů.

Pozemkové úpravy
Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. listopadu 2014 proběhne v době od 8.30 do 16.30
hodin jednání s občany o pozemkových úpravách. Občané dostanou písemnou
pozvánku poštou. Akce bude probíhat v Obecním domě.

Slavnostní vítání občánků
V sobotu 22. listopadu 2014 se v 10 hodin koná v Obecním domě tradiční
vítání dětí do života. Rodiče dětí obdrží pozvánku.

Spolupráce s partnerskou obcí Malá Mača
V průběhu celého roku 2014 probíhal velmi úspěšný projekt spolupráce
s partnerskou obcí Malá Mača na jižním Slovensku, který byl financovaný z
fondů Evropské unie.





V březnu navštívilo naši obec vedení slovenské obce
V červenci byl vypraven z naší obce autobus za poznáním Malé Mači a
jejího okolí – Malého Dunaje a Sence.
V srpnu se zúčastnili naši fotbalisté turnaje v tamním „lesním fotbale“,
na němž obsadili v konkurenci šesti týmů 2. místo a navštívili termální
koupaliště v nedalekém Sládkovičovu.
V září potom dorazila celá delegace k nám. První den se výborně
bavila na Jiřinkové zábavě (kde vystoupila i slovenská country kapela),
druhý den si prohlédli Moravský kras i pivovar Černá Hora.

V rámci projektu se nám podařilo zakoupit pro obec dataprojektor, notebook,
párty stany a dřevěná posezení, která si můžete na obci zapůjčit na veřejné
i privátní akce. Dále byla vyrobena trička, čepice, tašky, propisky, hrnky,
kalendáře a mnoho propagačních materiálů. Byla podepsána dohoda o další
spolupráci mezi obcemi i v dalších letech,kdy se můžete těšit na společné akce
s našimi slovenskými přáteli.

Plánované akce
Tradiční vánoční výstavka s tvořivou dílničkou pro děti se uskuteční
v neděli 30. listopadu 2014 od 14 do 17 hodin v Obecním domě. Můžete se
těšit na vlastnoruční výrobky, vánoční punč, prodej květin, adventních věnců
a další překvapení.
Příspěvky na výstavku je možné přinést v sobotu 29. listopadu od 17 hodin
do Obecního domu. Srdečně zvou Ženy Spešov.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Spešově proběhne následně
po výstavce, v neděli 30. listopadu 2014 od 18 hodin před Obecním domem.
Přijďte s námi přivítat adventní čas.
Navštíví nás Mikuláš?
A po roce jsou tu zas, čert, anděl a Mikuláš.
Pro ty hodné košík dobrot nesou,
zlobivci však ať se strachy třesou!
Přijďte s námi zkusit počkat na jeho návštěvu
v pátek 5. prosince 2014 v 16.30 hodin
u spešovské kapličky.
Na akci vás zvou Ženy Spešov.

