TACHOVSKÝ

Chtěl bych spoluobčany Erpužic více vtáhnout
do dění v obci
Erpužice – Necelých pět let je starostou Erpužic Václav Uhlíř. Loni na podzim začal
své druhé volební období. V zastupitelstvu obce ale působí už od roku 1998.

Více

STAROSTA ERPUŽIC Václav Uhlíř. Autor: DENÍK/Jiří Kohout

Pane starosto, kandidoval jste před necelými pěti roky na starostu Erpužic s nějakou
konkrétní vizí?
Tak vizi jsem měl určitě, a to více vtáhnout občany do dění v obci. To se ale nepodařilo a
považuji to za neúspěch. Ten samý cíl jsem si tedy dal i pro toto volební období.

Čím si vysvětlujete, že se občany do dění v obci nepodařilo více zapojit?
Jednak to je patrné ohlasy na činnost zastupitelstva obce a jednak je to dané podporou akcí
pořádaných obcí. Ale netýká se to tak moc kulturních a společenských akcí, ale spíše záležitostí
týkajících se rozvoje obce. Chtěli jsme zpracovat plán na rozvoj obce, tuto myšlenku jsme
předložili obyvatelům, ale nesetkali jsme se s reakcí.

A o jakých konkrétních věcech se v plánu hovořilo?
Byl to čistě ten plán, se kterým jsme občany oslovili, s tím, že by z následné diskuse vzešly
jednotlivé projekty na rozvoj obce. Ale veřejnost neprojevila příliš velký zájem.

Měli jste alespoň rámcovou představu, jak by se obec mohla rozvíjet?
Řešila se výstavba, sociální oblast, doprava, možnosti zaměstnání. Chceme se k tomu ale vrátit,
připravujeme jinou formu, jak do toho občany zainteresovat, jak je pro to získat. Při prvním
pokusu jsme mysleli, že postačí pozvánka, ale jak vidět, nestačila.

Zmínil jste, že plán rozvoje řešil výstavbu. To se jednalo o bytovou výstavbu, nebo
o nějaké obecní zařízení?
Výstavba by se spíše týkala dopravní infrastruktury, to znamená chodníky, parkoviště. Jinak je
v tom zahrnuta rekonstrukce obecníhomajetku. Teď zvažujeme třeba o výstavbě nové mateřské
školy, která by se napojila na současnou budovu školky. Tím by se vyřešil bezbariérový přístup do
školky. Je to ve fázi zpracování projektu.

Hovořil jste také o možnostech zaměstnání. Jeké tady mají lidé možnosti? A jaká je
vůbec nezaměstnanost?
V Erpužicích a jejich osadách Malovicích a Blahoustech žije 350 lidí. Nezaměstnanost se pohybuje
okolo šestnácti procent. Pracovních příležitostí tady mnoho není, lidé dojíždějí většinou do Stříbra,
do Ostrova nebo na Novou Hospodu.

Zkusili jste nalákat nějaké možné investory – jestli tedy máte nějaké prostory pro ně?
Je tady zemědělský areál, který není stoprocentně využitý, ale nepatří obci. Zkusit nalákat nějaké
drobné investory bychom chtěli, zatím jsme ale nikoho neoslovovali.

Jaké jsou tedy priority obce pro toto volební období?
Získali jsme dotaci od Plzeňského kraje na úpravu veřejných prostranství, kdy se budou provádět
terénní úpravy a vysazovat novázeleň na svahu při silnici kolem bytovek a v části osady Malovice.
Dotace je sto tisíc korun, celkové náklady jsou dvě stě tisíc. To se bude dělat ještě letos. Také

budeme podávat žádost o dotaci Místní akční skupiny Český Západ na rekonstrukci pódia
v kulturním domě, kam chceme také zakoupit nové stoly.

Máte ještě další priority?
Zpracovává se projekt na řešení odpadních vod v Blahoustech a Malovicích. Tam není kanalizace,
lidé mají septiky, a jednou z variant, jak to vyřešit, je pořízení vlastní domovní čistírny odpadních
vod pro každý domek. Jedná se o přibližně dvacet objektů a podle předběžných propočtů by
takové řešení mělo vyjít podstatně levněji než výstavba centrální kanalizace. Příští rok bychom
s tím chtěli začít.
A průběžně se řeší také bytový fond. Máme 75 bytů, ve kterých už jsme měnili okna a teď se řeší
střechy a vytápění.

Disponuje obec nějakými pozemky na individuální výstavbu?
Máme tři stavební parcely, které zasíťujeme. Letos elektřinou, příští rok kanalizací. Tam bude
možnost stavět. Jeden pozemek už jsme dokonce prodali.

Co byste vzkázalo obyvatelům Erpužic?
Chtěl bych jim určitě poděkovat za spolupráci s obecním úřadem. A zvláště chci poděkovat
sportovcům za výchovu mládeže, protože se podařilo, že máme fotbalovou přípravku, družstvo
žáků, dorostenců i béčko.
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