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Na venkově je větší svoboda než kdekoli jinde, říká starosta Poděvous
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Poděvousy - Po týdenní pauze se opět vracíme s naším seriálem U vás na návštěvě. Tentokrát jsme zavítali až na východní okraj našeho regionu do vsi
Poděvousy. Tam dělá 235 obyvatelům starostu od roku 2010 dvaatřicetiletý Vít Veselý.
Jste neuvolněný starosta, jaké je vaše denní povolání?
Pracuji jako vývojář řídících systémů kolejových vozidel. Programuji 'mašinky' - lokomotivy, tramvaje a podobně.
Vzpomenete, co se v minulých letech v obci zvelebilo?
Ještě za minulých starostů se postupně opravila hasičárna, udělala se nová střecha, fasáda,... Dokončila se v roce 2009. Další rok se pak opravila obecní
hospoda, na kterou minulé zastupitelstvo získalo dotaci 180 tisíc rekonstruovala se střecha a terasa. Za našeho působení je to například moštárna pro místní
zahrádkáře, na kterou jsme získali dotaci 350 tisíc korun, na zimu se udělala nová střecha a do června bychom chtěli dodělat zbytek vyměnit okna a udělat
novou fasádu.
Jaká zlepšení v nejbližší době plánujete?
Velkým problémem je hodně vymlácená silnice směrem na Ptenín. Část této silnice, asi jen půl kilometru, patří obci a nějaká rozumná oprava by vyšla přes
milion korun bez DPH, což je pro obec s rozpočtem dva miliony ročně prakticky nemožné. Moc řešení není, rádi bychom, kdyby se ji třeba rozhodl převzít
kraj, kterému se do toho samozřejmě také nechce. Další, ještě problémovější záležitostí, je, že v obci máme jednu kanalizaci pro splašky i pro dešťovku. V
obci mají občané mimo žump vlastní septiky a čističky, ale vzorky odpadních vod i tak překračují limity. Měli jsme dvouleté povolení pro vypouštění
odpadních vod, které je za limitem dnešních norem, ale to nám letos skončilo. Dostali jsme dočasné povolení na rok s tím, že musíme problém začít skutečně
řešit. Takže teď vykupujeme dvě parcely v místě, kde bychom chtěli postavit kořenovou čističku, což je z důvodů provozních nákladů asi nejlepší řešení pro
obec do pěti set obyvatel. Měla by přijít na čtyři nebo pět milionů, takže bychom na ni bezpodmínečně museli získat dotaci. Dále jsme žádali například o
dotaci 300 tisíc na park, uvidíme, jak to dopadne. Rádi bychom, aby se tam opravila obecní studna a celkově se prostředí trochu zvelebilo.
Trápí vás v obci nějaký nešvar?
Jeden z nešvarů je domluva například se silničáři. V obci je relativně nová silnice, kde se udělaly menší trhlinky, které by se daly spravit za 40 nebo 50 tisíc.
To bychom i rádi zaplatili, aby nám to v zimě mráz neroztrhal, ale těžko hledat firmu, kterou by taková zakázka zajímala.
Jaké zajímavé akce se v obci během roku konají?
Pořádá se u nás například tradiční stavění máje, dětský bál, pouť a podobně, místní hasiči pořádají i Západočeskou hasičskou ligu, což je asi největší akce,
která se zde jednou ročně koná. Do pořádání obecního nebo hasičského bálu v sále místní hospody se popravdě nikomu moc nechce, protože by se sál stěží
naplnil, přišlo by pár lidí a jen by se na takovou akci doplácelo. Každý rok se ale v předvečer Štědrého dne koná zpívání u kapličky, kde děti sehrají scénku
narození Krista, lidé se sejdou, popijí svařáček a popřejí si hezké svátky. Je to taková milá místní tradice. Koná se u nás už asi šest let a pořádá ji místní
obyvatelka, akademická malířka a původem Švýcarka Doris Windlin. Ta je obecně dosti kulturně činná, na úřadě pořádá například malování s dětmi, kde
vytvořily krásné vánoční vitráže, které každoročně zdobí okna místního pohostinství. Jsme rádi, že tady máme takovou osobu.
Čím byste do Poděvous nalákal nové obyvatele?
Lidé teď často 'utíkají' z měst na venkov a každý si musí sám najít to, co ho tam láká, ale určitě je tu, jako na každé vsi, příjemný klid. Já sám jsem se v
Poděvousích narodil a myslím si, že na venkově je prostě větší svoboda než kdekoli jinde.
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