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OBECNÍHO ÚŘADU LABSKÁ STRÁŇ 

2/2022 

Vážení občané, 

 

čtete poslední zpravodaj současného zastupitelstva. Rádi bychom v něm shrnuli naši práci pro obec za celé 

čtyři roky. Období to bylo náročné a plné změn. Začalo vyvolaným rozpadem původního zastupitelstva.  

Ve chvíli, kdy se náhradní zastupitelé rozhodli pokračovat, tak jsme museli čelit udáním a následné kontrole 

z Krajského úřadu, která konstatovala, že vše bylo provedeno podle zákona a demokraticky. To bohužel 

stěžovatelům nestačilo a podali další stížnost na Ministerstvo vnitra, které potvrdilo, že vše je v pořádku a 

my jsme se konečně mohli pustit do práce.  

 

Za nedlouho se objevil Covid a plno zákazů a příkazů, se kterými jsme se museli nějak vypořádat. Snažili 

jsme se dělat obecní akce tak, abychom toho co nejméně porušovali, ale zároveň aby bylo v obci alespoň 

trochu veselo, když bylo vše zakázané. Na začátku jsme také šili s místními dobrovolnicemi roušky a sháněli 

desinfekci. Doufejme, že už toto období nikdy nebudeme muset zažít.  

 

Jen jsme se trochu nadechli a už tu byla válka na Ukrajině a další nejisté období, kdy se začalo nehorázně 

vše zdražovat. V této finanční nejistotě, která stále trvá, je hrozně těžké plánovat investice a řešit rozpočet 

obce.  

Aby toho nebylo málo, začal požár v národním parku a nám do toho rozvoje a budování obce najednou 

skočil problém, jak ufinancovat náklady na hasiče, které se vyšplhaly na min. 350.000 Kč. 

Každou chvíli během celého čtyřletého období jsme museli čelit příkazům vlády, změnám zákonů, kritice a 

tlakům od určitých obyvatel naší obce. Přesto se nám povedlo udělat spoustu práce a mnoho práce je ještě 

potřeba dodělat.  

 

Provedené akce během volební období:  

V roce 2018 jsme dostavěli multifunkční sportoviště, dovybavili jsme ho fitness stroji a dětskými prvky.  

V roce 2019 se dělaly terénní úpravy u hřiště, 

                     byly opraveny díry v komunikacích, 

                     opravena kanalizace k Belvederu. 

V roce 2020 byla opravena budova obecního úřadu - udělány nové štíty, komín, fasáda a střecha, 

                     proběhla rekonstrukce pohostinství a toalet, 

                     získali jsme prostřednictvím SOČŠ dotaci a rozdali občanům zdarma kompostéry, 

                     byla přivedena elektrika a veřejné osvětlení ke hřišti, 

                     byl zakoupen vozík a provedena velká oprava tatry pro hasiče, 

                     byl vybudován kamerový systém,  

                     obnovena část veřejného osvětlení, kde byly použity úspornější lampy, 

                     byla instalována nová vánoční výzdoba úřadu, pergoly a zastávky. 

V roce 2021 výstavba pergoly a skladu na sportovním hřišti, 

                     oprava plotu a nátěr prolézaček, 

                     domluvení opravy hlavní příjezdové komunikace z Arnoltic na Labskou Stráň, 

                     oprava komunikace k Belvederu,  

                     oprava cesty u koní, 

                     nová cesta ke hřbitovu, 

                     oprava Knížecí cesty, 

                     vybudování parkoviště u hřiště, 
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                      vysazení ovocné aleje ke hřbitovu, 

                      vysazení ovocné aleje na Knížecí cestě, 

                      nové vývěsky. 

V roce 2022 oprava výmolů v komunikacích, 

                     oprava části komunikace k ČOV, 

                      rekonstrukce kulturního sálu – nová podlaha, elektrika, topení, nové stoly, židle,    

                      reprosoustava, 

                      nákup nových venkovních stolů, lavic, lehátek a party stanu, 

                      vybudování knihobudky, 

                      nový chodník u úřadu, 

                      nový chodník u zastávky, 

                      oprava zastávky, 

                      zkapacitnění části vodovodu, 

                      postupné budování odpočinkového místa u lípy na Knížecí cestě, 

                      oprava dřevěných ukazatelů, 

                      doplnění herních prvků na dětská hřiště. 

 

Každý rok, když to šlo, jsme pořádali tradiční akce jako je MDŽ, vítání občánků, pálení čarodějnic, dětské 

dny, rozloučení s létem, drakiády, stezky odvahy, sportovní turnaje, babince, dlabání dýní, adventní dílny, 

zabíjačky, rozsvícení stromečku a adventní svíčky, mikulášské besídky.  

 

V dalším volebním období to jednodušší nebude. Nové zastupitelstvo se musí rychle začít ve všem 

orientovat a bude si muset umět poradit se zdražováním, nejistým rozpočtem a novou legislativou. Také 

bude muset řešit zvýšení nákladů kvůli zdražování energií. Bude potřeba dělat správná a odborná 

rozhodnutí, která obec posunou dál. Dotáhnout do konce rozjednané dotace. Stačí pár chyb a důsledky 

můžou být pro obec a nás všechny fatální.  

Nově zvolený starosta bude muset mimo jiné umět pracovat s rozpočtovými pravidly, vytvářet výhledové 

plány, tvořit projekty, žádosti o dotace, závěrečné zprávy, dělat výběrová řízení, cenové marketingy, vést 

zaměstnance, vystupovat na veřejnosti, vést zasedání, komunikovat s novináři, vyřizovat stížnosti a udání, 

sledovat dění okolo výzev na dotace a pružně reagovat, účastnit se různých porad a setkání, organizovat 

akce. 

 

Také bude potřeba sehnat peníze na velké akce jako je např. rekonstrukce rybníku, sehnat pozemek a zřídit 

parkoviště, najít prostor pro bioodpad, dodělat vodu a kanalizaci ke hřišti, dodělat kanalizaci za rybníkem, 

opravit stávající kanalizaci, postupně opravit další místní komunikace, opravit vyhlídku na Belvederu, 

zrekonstruovat studánku na Knížecí cestě, postupně dodělat výměnu veřejného osvětlení za úsporné lampy 

atp. 

  

 

Vyjádření k nákladům na hasiče.  

 

Spousta z Vás nemá facebook, kde dáváme aktuální informace v obci. Proto píšeme aktualizované vyjádření 

k situaci kolem nákladů na hasiče i zde. 

 

Všichni jste asi sledovali zničující požár v Národním parku České Švýcarsko. Chtěli bychom poděkovat 

hasičům naší JSDH za zásah v takto těžkých podmínkách. Je to práce nebezpečná a všichni jsme jim drželi 

pěsti. V prvních dnech jsme naši jednotku zásobili vším, co potřebovala (pití, baterie atp.) a mohla se na nás 

kdykoliv obrátit. I přes vážnost situace se bohužel objevily opět, jak je v posledních letech u nás na FB 

obvyklé, emocionálně vyostřené dezinformace, které se obcí šíří rychleji než infekce. Vyvolávání 

nenávistných reakcí, místo konstruktivního dialogu, nic nevyřeší, jen to někoho asi baví, pořád štvát občany 

naší malé obce proti sobě. Proto uvádíme stručnou rekapitulaci, co se aktuálně řeší a rádi bychom vyvrátili 

to, co tu někteří lživě roznášejí: 

24.7. začal požár. 
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25.7. starostka kontaktovala naši jednotku s nabídkou pomoci, velitel chtěl nakoupit nápoje, starostka zajela 

nakoupit pití a jídlo a vše předala do rukou pověřenému hasiči.  

26.7. volal velitel, že potřebují větší množství baterií, starostka zajela hasičům nakoupit baterie a dovezla je   

          veliteli domů. 

29.7. starostka dovezla veliteli domů potřebné formuláře pro refundace mezd. 

31.7. bylo okamžitě z rozpočtu pro naši jednotku uvolněno 50.000 Kč. 

1.8. naše jednotka požádala obec o 134.000 Kč s dodatkem, že to ještě není vše. Starostka 2.8. napsala 

veliteli, že vše řeší a ať zatím použije schválených 50.000 Kč a že k uvolnění větší částky z rozpočtu nemá 

pravomoc a musí se to schválit na zastupitelstvu. 

2.8. volala starostce televize stylem, jak si dovoluje dát hasičům pouze 50.000 Kč, že je kontaktovali naši 

hasiči, že jim nechceme proplatit všechno, co zničili u požáru a že mají důkazní SMS od jednoho 

zastupitele, kde starostka žádá o povolení k proplacení 50.000 Kč pro hasiče, ale že hasiči chtějí 160.000 Kč 

a jak si dovolujeme jim ty peníze nedat a že na zastupitelstvo přijede televize a novináři. Starostka se jim 

snažila vysvětlit to, co napsala i hasičům, že na schválení větší částky nemá pravomoc a musí to schválit 

zastupitelstvo na svém zasedání a že jsme malá obec s omezeným rozpočtem. 

1.8. dostali naši hasiči darem hadice, další je možné si zapůjčit pro aktuální zásah. 

4.8. poslal velitel fakturu na nákup vybavení pro hasiče za 49.998 Kč s dodatkem, že po zásahu spočítají 

celkové škody, starostka fakturu ihned proplatila. 

 

Jsme malá obec s omezeným rozpočtem, a přesto se snažíme udržet jednotku ve velkém rozsahu. Finanční 

situace není a nebude jednoduchá. Kromě hasičů také musíme řešit, kde najít v rozpočtu 69.000 Kč na 

doplatek za energie a ostatní investice. Věřte, že to není lehké. 

Doufejme, že stát pochopí, že současný způsob financování jednotek není vhodný a že se to změní k 

lepšímu. 

 

Po vydání tohoto vyjádření na internetu se nás neustále ptáte na další a další informace, které se k Vám 

dostávají od určité skupiny lidí. Je až s podivem, jak někteří lidé dokáží překrucovat fakta.   

 

Co vás zajímá a na co se nás ptáte.  

Nikdo z nás nemá pravomoci, aby dokázal odvolat při zásahu hasiče od rybníka. Je to naprostý nesmysl a 

nikdo hasiče od rybníka nevyhazoval ani nevolal na KOPIS.  

Jídlo a pití, které přivezla hasičům starostka, dostal do ruky pověřený hasič, který měl vše potřebné dát do 

lednice. Není tedy pravda, že ho starostka hodila do tepla a nechala zkazit, jak někteří vypráví. 

Nikdo nenutil hasiče při zásahu chodit na úřad, vše, co potřebovali, a o co si řekli, jim bylo dovezeno tam, 

kam chtěli. Veškerá tato snaha stejně nevedla a nevede k uklidnění situace v obci a pořád se tu od určité 

skupiny šíří zbytečné zlo.  

Ptáte se nás, kolik letos musí obec vydat peněz ze svého rozpočtu na hasiče. V současné době je hasičům již 

proplaceno 85.000 Kč, které mají standardně každý rok v rozpočtu, a nad rámec jejich rozpočtu je jim zatím 

uhrazeno na nákup bot, obleků, hadic, rukavic atp. 100.000 Kč, za dalších 104.194 Kč jsme jim museli 

proplatit mzdy za zásah, a dalších cca 100.000 Kč chtějí hasiči na nákup nových pneumatik na auta. A tím to 

ještě nekončí. Doufejme, že stát nám část nákladů jednou vrátí.  

Jsme malá obec a máme teď velkou finanční zátěž. Bohužel to je úděl obce, která má jednotku hasičů. 

Okolní obce jako např. Arnoltice, Janov, Kámen, Ludvíkovice, nebo Růžová jednotku nemají a vůbec 

nemusí takto rozsáhle finanční problémy řešit. Bylo by lepší, kdyby stát přehodnotil financování hasičů a 

peníze na ně nemusela vydávat obec ze svého rozpočtu, ale rovnou např. Krajský úřad. Vše by bylo 

jednodušší. Nemuselo by nám být vyčítáno, že peníze investujeme do rozvoje obce a ne do rozvoje hasičů, 

kteří je samozřejmě také potřebují.    

 

Bioodpad. 

Domluvili jsme, že větve a trávu můžete zdarma vozit do Malšovic na kompostárnu. Nejprve zavolejte na 

mobil 603456084 a domluvte se, kdy lze odpad odevzdat. 

Do budoucna je potřeba najít vhodný pozemek na shromažďování bioodpadu, případně sehnat dotace na 

nákup kontejnerů na vývoz.  

 



4 

 

Sál. 

Po opravě sálu bychom rádi umožnili v zimním období dětem a dospělým scházet se na sále na ping-pong a 

využívat dětský koutek. Z dotace jsme pořídili nový dataprojektor a proto lze promítat např. sportovní 

utkání. Také od 2. října začne zase každou neděli od 17.00 hodin jóga (cena 100 Kč). 

 

Platba kartou.  

Pokud to technicky půjde, rádi bychom umožnili koncem října platbu kartou na úřadě.  

 

Informace k volbám. 

Letos v obci kandidují čtyři uskupení. 

Volby jsou výzva pro všechny občany. Nabízejí se různé alternativy a je jen na Vašem hlasu a účasti ve 

volbách, kam se budoucnost obce bude ubírat. Proto by byla škoda nevyužít svůj hlas a možnost zvolit 

takovou stranu a jednotlivé kandidáty, které byste ve vedení obce v následujících letech rádi viděli. Každý 

sám za sebe, bez nátlaku okolí, by měl zvážit, co je pro Labskou Stráň nejlepší varianta. Máte své 

preference, ale zkuste si představit nejen vítězství ve volbách konkrétní strany, ale i budoucí reálné 

fungování obce jako takové. Vítězství ve volbách není dosažení vrcholu, tím teprve všechna práce a zároveň 

odpovědnost začíná. 

Výsledek záleží jen na Vás, prostudujte si kandidátky, zvažujte kandidáty a jejich osobnosti, schopnosti a 

znalosti (pokud je znáte a je možné toto posoudit). Popřemýšlejte, co Vaše volba bude ve skutečnosti 

znamenat. Volební účast v minulých letech nebyla moc vysoká, asi i z důvodu jedné kandidátky. Vést obec 

po stránce finanční i legislativní vyžaduje od starosty i zastupitelů určité znalosti předpisů a zákonů, a také 

vyžaduje i praktické dovednosti a schopnost vyvážit potřeby obce se zájmovými potřebami jednotlivých 

spolků a sdružení.  

Nelze se rozhodnout tak, aby byli všichni zcela spokojeni s každým výsledkem, ale jde o Labskou Stráň jako 

celek. Jistě to většina cítíte a vidíte. Vyčleňovat se v takto malé obci do různých nepřátelských skupin, které 

spolu nechtějí komunikovat, nepřineslo, ani nepřinese obci nic dobrého. Není někdo víc a někdo míň jen 

proto, že je ve „druhé“ skupině, žije v jiné části obce atd… jsme si zde jako občané rovni. 

Ale zpět k ekonomickému pohledu na obec. Všichni obyvatelé obce jsou úzce propojeni s příspěvky ze 

státního rozpočtu na účet obce a schopností rozumně tyto prostředky přerozdělit a využít tak, aby se se obec 

nedostala do finančních problémů a byla schopna ze svého rozpočtu uhradit náklady. Jsou to potřeby všech 

obyvatel, jako je svoz odpadu, funkční provoz čističky odpadních vod, zajištění osvětlení komunikací 

v noci, odvoz odpadů z obce….atd. Všechny tyto a ještě další musí být finančním plánem a korekcí výdajů 

obec schopna zaplatit. A v dnešní době neustálého zvyšovaní cen za energie i služby to bude stále těžší. Je to 

úkol pro nové zastupitelstvo, jak si s takovými náklady poradí a jaký dopad to na obyvatele obce bude mít. I 

platby státního rozpočtu budou směrem k obcím určitě nižší. V následujících letech bude těžkým úkolem 

vybalancovat příjmy a výdaje obce. 

 

PŘIJĎTE K VOLBÁM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       
 


