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editorial

jak jsme volili

Dámy a pánové,
právě držíte v rukou první číslo
obecního občasníku Oko Žižky.
Jedná
se
o
experiment,
vytvořený po inspirativní diskuzi
s občany na zasedání čerstvě
zvoleného zastupitelstva naší
obce.
Občasník
je
prostředníkem
vzájemné
komunikace
mezi
zastupiteli a občany, nabízí
oboustrannou zpětnou vazbu.
Občasník dává prostor všem,
kteří se chtějí aktivně účasnit
věcí obecních a spoluvytvářet
veřejný prostor.
Občasník
podporuje
pocit
sounáležitosti a zodpovědnosti
za dění v naší obci.

(údaje čerpány z portálu Českého statistického úřadu volby.cz)
Komunální volby 15. a 16. října s nadprůměrnou volební účastí 74,48% (celá ČR 48,5%)
zajistili naší obci nové zastupitelstvo do příštích čtyř let. Účast se z pohledu republikového
průběru zdá vysoká, avšak pro zajímavoust například sousední Modlíkov ukázal úctyhodnou
účást dokonce 88,44% voličů. U nás v Žižkově Poli z celkového počtu 290 oprávněných voličů
vhodilo lístek do urny 216 voličů a bylo rozdáno celkem 1 847 platných hlasů mezi tři
kandidující uskupení.
Největšímu zájmu voličů se těšilo Sdružení nezávislých kandidátů Žižkovo Pole s 41,25%
platných hlasů a ziskem 4 mandátů v zastupitelstvu. Další kandidátky dělily jen desetiny
procent, SNK pro Žižkovo Pole 29,66% se 3 mandáty a KDU-ČSL 29,07% se 2 mandáty.
Devítičlenné zastupitelstvo obce na základě volby obyvatel tvoří Jan Čepl (111 hlasů), Milan
Pátek (106 hlasů), Dagmar Bačkovská (105 hlasů), Luděk Paul (97 hlasů), Ing. Gabriela
Peřinová (95 hlasů), David Pátek (94 hlasů), Stanislav Holas (90 hlasů), Jaromír Němec (85
hlasů) a Vítězslav Čermák (76 hlasů).
Složení zastupitelstva je různorodé, tvoří ho sedm mužů a dvě ženy, nejmladším zastupitelem
je David Pátek (26 let), nejstarším naopak Milan Pátek (51 let). Jediným členem s politickou
příslušností je Jan Čepl za KDU-ČSL.
Přejme nám všem, voličům i zvoleným zastupitelům, zájem o dění v obci, trpělivost při
uskutečňování vizí, vzájemnou toleranci a ochotu naslouchat druhým při snaze zajistit
obyvatelům Žižkova Pole v příštích letech to nejlepší.

Co přinese druhé číslo, je také
na Vás, vážení spoluobčané,
připojte se a určujte kam se Oko
Žižky dívá.
Podnětné čtení Vám přeje
Martin Zezula

STRUČNĚ
... obecní sníh
V Usnesení č. 24/2010, ze zasedání
zastupitelstva dne 26. listopadu
2010, bylo schváleno prohrnování
sněhu na přijezdové cestě k domu
pouze na základě písemné žádosti
občana doručené na obecní úřad.
V nezbytně nutné míře a na vlastní
zodpovědnost občanů.
Zvažte, prosím, jste-li schopní a
ochotní postarat se o část
poloveřejného prostoru před domem
a cestu udržovat sami. V opačném
případě se obratťe o pomoc na
obecní úřad.
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máme nového starostu
Na prvním ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce v pátek 12.11. 2010, konaném
v sále obecního úřadu, byl zvolen nový starosta obce.
Po uvedení zastupitelů do úřadu předáním jmenovací listiny a složením slibu byla volba
starosty obce prvním důležitým úkolem zastupitelů. Na post starosty tři politická uskupení
nominovala pouze dva kandidáty - Jana Čepla a Milana Pátka. Pan Pátek nominaci odmítl.
Došlo na volbu kandidáta Jana Čepla, končícího starosty. A ten byl vzápětí zvolen naprostou
většinou 7 hlasů (on sám se zdržel) starostou novým. Ke znovuzvolení gratulujeme!
Pan starosta pokračuje v úřadu již svým čtvrtým volebním obdobím, ve funkci je nepřetržitě
od roku 1994.
naše knihovna vyhrála titul KNIHOVNA VYSOČINY 2010
Zisk titulu „Knihovna Vysočiny 2010“ oceňuje svědomitou péči a osobní nasazení paní
Peřinové o naši knihovnu a i my chceme za její příkladnou práci poděkovat a vyjádřit uznání.
Věřte však, že největším oceněním budou spokojení čtenáři, a proto přijďte do místní knihovny
jakékoli pondělí mezi 13.30 a 15.30.
K dispozici je pro vás spousta knižních titulů nových i tradičních, několik současných časopisů
a připojení k internetu. Díky on-line katalogu Clavius máte k dispozici i nabídku Krajské
knihovny z Havlíčkova Brodu. Místní knihovna se nachází v 1.patře obecního úřadu.
Obec Žižkovo Pole pořádá v pátek dne 21. ledna 2011 od 20:00
hod. obecní ples a hraje „HUDBA PRO VÁS“. Jste srdečně zváni!

STAROSTOVY STAROSTI

USNESENÍ Č. 1

z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva
obce Žižkovo Pole ze dne 12. listopadu
2010 v 17.00 hod.
I. Zastupitelstvo schvaluje:
a) volbu návrhové komise ve složení :
p. Jan Čepl, p. Jaromír Němec, p. Milan
Pátek
b) volbu volební komise ve složení :
p. Vítězslav Čermák, p. Luděk Paul, p.
Stanislav Holas
II. Zastupitelstvo volí:
a) starostu obce Žižkova Pole p. Jana
Čepla
b) místostarostku obce Žižkovo Pole
Ing. Gabrielu Peřinovou
c) zástupce obce na zasedání členské
schůze LDO dne 12.11.2010 a zástupce
do statutárních orgánů LDO p. Jana Čepla
d) finanční komisi ve složení: předseda
p. Jaromír Němec, p. Vítězslav Čermák ,
p. Luděk Paul členové
e) kontrolní komisi ve složení: předseda
p. Dagmar Bačkovská, p. Jana Peřinová
člen, další člen se zvolí na příštím
zasedání.
f) stavební komise ve složení: předseda
p. Milan Pátek, p. Stanislav Holas,
Ing. Martin Zezula členové
Volba starosty, místostarosty, předsedů a
členů komisí byla veřejná a starosta,
místostarosta jsou neuvolnění funkcionáři.
III. Zastupitelstvo schválilo měsíční
odměny:
Starostovi ve výši 9.710 Kč, předsedům
komisí a výborů ve výši 910 Kč.
místostarostovi ve výši 8.500 Kč, členům
komisí a výborů ve výši 640 Kč
s počátkem platnosti od 13. 11. 2010.
IV. Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zprávu hospodaření obce k 31.10.2010.
Návrhy zastupitelů a občanů obce pro
práci zastupitelstva v následujícím
volebním období.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Úřední hodiny každé pondělí

od 16:00 - 19:00 hod.
V pátek se úřední hodiny ruší.
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Vážení spoluobčané,
Je před Vámi první číslo našeho občasníku. Připravují ho společně redakční kolektiv
pod vedením pana ing. arch. Martina Zezuly a pana Jana Čepla ml., za což jím upřímně
děkuji.
V říjnu tohoto roku proběhly v naší obci volby, z kterých vzešli noví zastupitelé.
Rozloučili jsme se s dlouhodobými funkcionáři naší obce s panem Stanislavem Klusáčkem,
který sloužil naší obci obdivuhodných 34 let, s panem Janem Pavlem, nepřetržitým zastupitelem od roku 1990, dále s panem Františkem Šteidlem, panem Pavlem Ronovským, panem Jaroslavem Henzlem. Všem patří dík za vykonanou práci.
Volby předcházela ovšem volební kampaň, jakou naše obec dle pamětníků ještě nikdy
nezažila a která mnohým, včetně mé osoby nebyla někdy příjemná. Leč časy se mění a
bude to zřejmě i pro nás více pamatující, skutečnost do budoucna, s kterou musíme
počítat.
Je ovšem závěr roku a tak je zde doba bilancování.
Co se nám podařilo: určitě dokončit mnohaletou práci a to je rozšíření vodních zdrojů
v lokalitě u Modlíkova a jejich napojení na stávající vodovod. Po této úpravě by se již
neměla obec potýkat s nedostatkem vody v některých měsících. Ovšem s pitnou vodou je
třeba šetřit vždy.
Co se nám nepodařilo: získat dostatek hodnotících bodů při žádostech o dotace (např. na
sběrný dvůr) z fondů EU. Dále se nám též nedaří a to mne trápí nejvíce, aby naše obec
velikosti spíše menší nebyla rozdělena na menší či větší názorové skupiny. Chtěl bych
poprosit občany, aby zanechali těchto žabomyších sporů. Stojím o kompetentní kritiku a
opozici, která ovšem bude stát na reálných a dosažitelných základech.
Na závěr bych vyslovil přání, aby se Vám nový občasník líbil a každý z Vás si našel
něco zajímavého.
Všem bych chtěl popřát krásné svátky vánoční a mnoho zdraví, pohody, osobních i
pracovních úspěchu v novém roce 2011 a aby se nám zde v příštím roce žilo lépe.
Jan Čepl
starosta obce
Uvítáme kohokoliv, kdo by
se chtěl pravidelně i nepravidelně účastnit tvorby a přípravy občasníku.
Ať psaním článku, kresbou,
fotografií nebo roznáškou
po obci, Náš tým teprve
získává obrysy, každá nabídnutá ruka bude využita.
Na věku, osobních možnostech ani zkušenostech nezáleží, důležité je nadšení a
chuť.
Staňte se součástí týmu,
pojďte se podílet na nové
iniciativě.
Dejte o sobě vědět na:
okozizky@gmail.com

jak si poradit s digitalizací

USNESENÍ Č. 2

(článek vznikl na základě informačního letáku přibyslavské kabelové televize)

ze zasedání zastupitelstva obce Žižkovo
Pole konaného dne 26. listopadu 2010

Digitální od analogového vysílání se liší v zásadě v přenosu dat. Zjednodušeně řečeno je
digitální televize lepší v kvalitě obrazu. Přechod na digitalizaci u přibyslavské kabelové
televize není povinností. Analogové programy budou nadále vysílat. Ovšem počet programů
bude snížen na 16. Se snížením počtu kanálů bude snížena i cena o 15 Kč měsíčně.
Pokud se občan rozhodne přejít na digitální vysílání. Musí zjistit, zda jeho televize má v
sobě tzv. DVB-C turner (což je přijímač pro kabelové televize). Nejlépe to zjistíte
v manuálu přiloženém k TV (týká se to především televizorů vyrobených od roku 2007).
Pro upozornění liší se od DVB-T nebo DVB-S, což jsou přijímače výhradně pro příjem
signálu pozemního (DVB-T) nebo satelitního (DVB-S).
Nyní mohou nastat dvě situace: Za prvé Vaše televize je vybavena přijímačem DVB-C. Nyní
už vám jen stačí zakoupit CAM MODUL (což je větší obal ve tvaru karty, do které
zasunujete dekódovací kartu) a dekódovací kartu. Vaše náklady tedy jsou ve výši 1396 Kč
(936 Kč za CAM MODUL + 460 Kč za dekódovací kartu - ceny jsou podle letáčku
Digitalizace).
Za druhé přijímač nevlastníte. V tomto případě si musíme pořídit navíc SET-TOP-BOX
(S-T-B), a stejně jak u předchozího případu CAM MODUL a dekódovací kartu. Ceny
SET-TOP-BOXů se pohybují od 3000 Kč do 9000 Kč (závisí na možnostech s-t-b). Náklady
se tedy pohybují od 4300 – 10 300 Kč.
Je tedy potřeba přejít na digitální televizi? Uvedu několik případů, kdy zůstat u analogu.
Pokud vlastníte televizor starší patnácti let a nehodláte si v dohledné době pořizovat
nový. Lepší obraz se na starším televizoru neprojeví. Za druhé, protože si budete pořizovat novou televizi. Můžete si ji zakoupit s DVB-C turnerem a nebudete potřebovat settop-box. A to vše v případě, že Vám stačí 16 uvedených kanálů. Ale doba a technologie
kráčí neúprosně vpřed. A digitální vysílání se stává dnes již samozřejmostí. A tak na
závěr uvedu příklady, jako protipól. Pokud vlastníte televizor o větší úhlopříčce, je digitální
obraz nutností. A když vlastníte televizor s DVB-C turnerem je logické tuto technologii
používat, pokud jste již za ni jednou zaplatili.

Jan Čepl ml. (jan.cepl@gmail.com)

volby 2010: občanská společnost dozrává
Bude to trvat dvacet let než dospějeme ke skutečné demokracii, prorokovali někteří
již po revuluci. V roce 1989 jsme získali svobodu a začali se demokracii teprve učit.
Tehdy zněly věty o 20 letech zvláštně, ale dnes, z pohledu právě těch 20 let vše dává
smysl. Letošní volby byly jiné. Jako každé předchozí. Každými volbami se společnost jako
celek učí a objevuje nové možnosti. Co stačilo k vítězství v minulých, může být tentokrát
málo. Voliči jsou oprávněně nároční a stále více vnímají demokracii nejen jako svobodu,
ale i zodpovědnost.
Stejně jako ve "velkých volbách" dali najevo svá přání kroužkováním, se voliči zajímali i ve volbách komunálních, kde šli většinou ještě dál. Hlasy získalo mnoho čerstvě
vzniklých ryze komunálních uskupení. Voliči přijali zodpovědnost a nechtěli již jen nečinně
přihlížet a lomit rukama - rozhodli se zúčastnit. Občanská společnost dozrála: nejsou politici a my, jsme jen my a někteří z nás zastávají veřejnou funkci. To čím se zabývá politika, vnímáme jako naše záležitosti. A nejlepší způsob, jak se o ně postarat, je vzít je do
svých rukou. A to je podstata demokracie, svět kolem je i můj a já se o něj starám jsem za něj zodpovědný.
A zodpovědnost se ukázala i v naší obci, na veřejném životě se chtělo podílet více
voličů přímo a nové uskupení se svojí kandidátkou bylo nejúspěšnější. Voliči chtějí být
partnery, podílet se, chtějí své schopnosti, čas a elán věnovat obci a ovlivňovat, v jakém
světě budou žít.
Je to úžasné poselství všech letošních voleb, voliči dozráli, získali sebejistotu a
pochopili, že pokud něco chtějí, musí to udělat sami. Nikdo se o ně nepostará lépe než
oni sami.
Přejme proto republice i naší malé obci, aby toto demokratické nadšení přineslo co
nejvíce užitku, nových nápadů a spokojenosti všem. Držíme palce.

Usnesení č. 19/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo program zasedání a
jeho změnu.
Usnesení č. 20/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole jmenovalo inventurní komisi
ve složení: předsedkyně D.Bačkovská,
členové: J. Peřinová, M. Šrámková.
Usnesení č. 21/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo prodej části
pozemku
č. 94, okolo rodinného domu č.p. 87 pro
Mgr. T. Kašpárka a Ing. K. Kašpárkovou
za cenu 150 Kč/m2..
Usnesení č. 22/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo příspěvek na
provoz
pojízdné prodejny pro Macourov a
Samotín Zbyňku Mrkvičkovi v celkové
výši 10 tis. Kč.
Usnesení č. 23/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo provádění
rozpočtových opatření starosty do výše
20.000 Kč.
Usnesení č. 24/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo prohrnování sněhu
u občanů na základě jejich písemné
žádosti, doručené na obec Žižkovo Pole.
Prohrnování sněhu bude pouze v
nezbytně nutné míře a na vlastní
zodpovědnost občanů.
Usnesení č. 25/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo úpravu rozpočtu na
rok 2010 ( změna v příjmech : +938
500 Kč, změna ve výdajích:+1.320.600
Kč.)
Usnesení č. 26/2010 Zastupitelstvo obce
Žižkovo Pole schválilo návrh rozpočtu na
rok 2011 k zveřejnění na úřední desku
(Příjmy celkem: 4.420.700 Kč,
Výdaje celkem: 3.903.700 Kč ,
Přebytek: 517.000 Kč.)

Spoluobčané, jste srdečné zvání na již

4. ZASEDÁNÍ

obecního zastupitelstva Žižkovo Pole
které se uskutešní v lednu nebo únoru
termín bude teprve stanoven.

Martin Zezula (martin.zezula@gmail.com)
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PROČ JE POLE ŽIŽKOVO ANEB DÍTĚ, VYBARVI SI PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ /DÍL PRVNÍ/

ika cestu do boje,
zkracuje si přes pole.

Na podzim roku 1424 táhl vojevůdce Jan ika z Trocnova se svým vojskem dobýt město Přibyslav

oko se ptá zastupitele

společenský život v obci

Členka SNK pro Žižkovo Pole, žena s nějvyšším počtem hlasů (105), nováček v komunální politice. Vdaná, má dvě děti, je členkou sdružení Sportovci Žižkovo Pole, prodává v místním obchodě
a tak ji téměř každý zná.

Životního jubilea se dožívají paní Šteidlová a Antlová
z Macourova a pan Pátek z Žižkova Pole. Všem
oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a
životního elánu!

Dagmar Bačkovská
(volný přepis rozhovoru)

Gratujuji k Vašemu zvolení a hned se zeptám, jak se cítíte jako politička?
Pořád stejně, jako před volbami, není u mě žádná změna.
Vaše strana, nové uskupení, zvítězila ve volbách. Vnímáte nějaké souznění s celkovou politickou atmosférou? Nové strany jsou zřejmě na vzestupu, čemu to přičítáte?
Nespokojenost, proto asi lidé volí změnu, protože chtějí změnu, chtějí jiný pohled.
Co říkáte faktu, že stejně jako například v Praze, tak i u nás v malé obci
zůstala vítězná strana v opozici a vládnou dosavadní partaje. Co to znamená?
Říct se na to nedá nic, byla zde snaha o změnu. Ale nedopadla. Doufám, že i naše účast něco změní, že nebude vše úplně stejné. Alespoň se přihlédne teď i
k názoru jiných lidí. Bude to určitě jiné i při tomto složení. Vše se uvidí za čtyři
roky, zda to byla dobrá volba.
A teď k praktickým věcem. Jakou drobnost byste na počátku volebního
období změnila, aby byl život v obci o kousek příjemnější?
Stojím si za komunikací s lidmi, samozřejmě. Aby byli lidé informováni o důležitých věcech. To znamená obnovit rozhlasy, aby byly funkční a dobře slyšet. A
za druhé úřední desku dát před obchod, kam chodí hodně lidí nakupovat a
navíc si nosí brýle, takže si ji přečtou.
Co byste ráda viděla na stránkách našeho nového občasníku, k čemu by
měl sloužit především?
Od každého něco, co se děje v obci. Například co bylo na zastupitelstvu, co se
schvaluje, co se projednává,. Když to budou mít lidé doma, tak se podívají. Dále
jaké jsou zde sdružení a místní spolky - hasiči, myslivci, sportovci. Co dělají, co
plánují, tedy i pozvánky na akce. Všeobecně napsat o tom, co bylo, informovat,
co bude. Třeba i co se děje ve školce, že mají besídky, aby o sobě dala školka vědět, nám, co tam nechodíme, informovala rodiče, dala vědět, že vaří pro veřejnost.
Mohl by tam být například i autobusový řád. Klidně někde na zadní straně, kdo
jede jednou za čas, tak ať to má při ruce.
A k čemu by měl sloužit především? K informovanosti, jedním slovem. Dostane
informace až do domu. Kdo nikam nechodí, protože třeba nemůže, dozví se co
se děje, co je důležité, bude se cítit součástí obce.
mz

setkání důchodců a koncert
Krásný kalendář z Posázaví a láhev punče si
odnesli senioři z letošního setkání důchodců
Žižkova Pole, pořadaného obcí odpolednedne
4. prosince.
O kulturní zážitek se postaraly děti z mateřské
školky se svým unikátním čertovským pásmem
pod taktovkou paní učitelky Klusáčkové. Pan
starosta ve svém projevu shrnul významné
události letošního roku, přislíbil opravu cesty
k mlýnu a svěřil se, že se již také považuje za
starší ročník. Setkání se těšilo hojné účasti, vládla
přátelsky pohodová atmosféra, debatovalo se nad
řízkem a sklenkou vína. Klidné odpoledne
provázela hudba z produkce sympatického pana
Sobotky, v rytmu nejen dechovém, na taneční
parket se však nikdo neodvážil.
Na seniorské posezení navazoval koncert pro širší
veřejnost, spojený s naučnou přednáškou o vývoji
hudebních nástrojů a hudby vůbec v režii pana
varhaníka pana Josefa Krušiny. V mozartovském
duchu se při koncertě podával horký punč.
mz
sportovní pozvánka
Vážení spoluobčané, Sportovci Žžižkovo Pole (obč. sdr.) si
Vás dovolují touto cestou pozvat na již tradiční

PINGPONGOVÝ TURNAJ
konaný v obecním sále.
Termín a bližší informace již brzy na plakátu v prodejně.
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