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Vážení a milí občané, 

Toto vydání oběžníku bude už pouze souhrn událostí, nebo-Ii aktivit či neaktivit 

za volební období 2010/2014, 
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OBECNí ÚŘ~ 
MEZOUN 

Když jsem se stala starostkou, měla jsem veliké cíle, Dnes už jsem velmi umírněná a mám radost např, i 

z toho, že včas dovezou pytle na odpad, Úsměvná metafora, ale pravdivá! 

Hodně věcí se ale podařilo, Díky celému zastupitelstvu, které se dokázalo domluvit a věřte, že to občas 

nebylo vůbec jednoduché. Pojďme tedy všichni k volebním urnám dát svůj hlas, Volba strany či zastupitele 

je už na Vašem uváženÍ- Hlavně přijďte! Protože tak se pozná vyspělost obce a jejich občanů a také to, že 

Vám osud této vesničky není lhostejný, 

Správný výběr a klidné podzimní dny Vám všem Hana Braunová, starostka obce 

Jako první úkol pro nás bylo dostavět Spolkový dům, protože hrozilo vrácení dotace, Jak vidno, vše se 
podařilo na výbornou, Investovalo se i na sportovní hři ště, kde se vybudoval nový plot a nový povrch, 
Zrekonstruovalo se osvětlenÍ- Dále pak se pokácely topoly, které byly již okolí nebezpečné, 

Krásný projekt, který se povedl, je dětské hřiště , Vybudovalo se za dotaci a za přispění práce lidí z KSK, 

Další velKá akce byla revitalizace na ší MŠ, která byla už v dezolátním stavu a hrozilo jí uzavření. Takže jsme 
museli urychleně rozhodnout co dáL I zde se podíleli lidé bez nároků na honorář, Opravil se křížek na 
křižovatce k Vysokému Újezdu a bylo dokončeno odpočívadlo U Křížku. V Zadních domkách a Ve Špejchaře 
byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. Upravila se cesta k Háji a cesta u Kailů, 

Opravily se asfaltové povrchy v Uličce, v Zadních domkách. Vybudovala se nová vpusť na cestě pod 
Holovskými, aby již neteklo tolik vody po silnici. Opravil se kanál před Jednotou, Na Letníku se dělaly nové 
vpusti a opravy kanálů, Zde ale akce nepřinesla patřičný efekt a vše se vyřeší už jen novou kanalizací, Máme 
připravené projekty na splaškovou kanalizaci, jakmile budou ke konci roku vyhlášeny dotace, podáme 
žádost, Právě se dokončuje projekt kanalizační přípojky, který se rozjednal během měsíce června tohoto 
roku , 

Uskutečnila se směna pozemků u Vysokého Újezdu za pozemky v centru obce s doplatkem téměř 3 miL 
korun, Obec nyní vlastní 3 krásné lukrativní pozemky, které bude moci lépe využít, Na uskutečnění této 
obchodní transakce má velký podíl právník a zastupitel obce pan Mgr. Škeřík, který svým důsledným 
jednáním přinesl obci během volebního období nemalé finanční prostředky, 

Velkou akcí byla také digitalizace našich obecních kronik, Dnes už jsou originály uloženy v Berounském 
archivu, A nežli se tam uložily, byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek, Za 
což pak byla obec oceněna L místem v soutěži o webové stránky, Obdrželi jsme diplom" Zlatý erb 2012", 

Je připraven projekt vč. stavebního povolení na rekonstrukci obecního úřadu pro lepšího využití půdních 
prostor, I když se nám v uplynulém volebním období nepodařilo získat dotaci na hlavní bod volebního 
programu - vybudování splaškové kanalizace, kus práce jsme určitě odvedli, 

Finanční prostředky určené na kanalizaci jsme zhodnotili a nakoupili jsme státní dluhopisy za 6 miL Kč 

Za 4 roky volebního období se podařilo uspořit dalších 9 mil Kč, takže finanční základ pro stavbu kanalizace 
má obec zajištěnu. 


