Vážení občané a obyvatelé obce Nupaky!
Blíží se vydání knižní publikace Obec Nupaky. S ohledem na tuto skutečnost budeme
na obecních webových stránkách a na facebookové stránce Obec Nupaky postupně
zveřejňovat střípky, ukázky a fakta z této knihy, abyste věděli, na co se máte těšit .
Historie obce sahá až do období vrcholného středověku, kniha bude tedy patřičně
dlouhá!
Ale jelikož žijeme v současnosti, budeme na webových a facebookových stránkách
postupně uveřejňovat také informace z blízké minulosti, současnosti a budoucnosti.
Uvědomujeme si, že jsme v moderním způsobu komunikace poněkud zaspali. Spoléhali
jsme na to, že obec funguje jako společenství lidí, kteří se mezi sebou vesměs znají, a
že informace o dění v obci a práci zastupitelstva se šíří tak nějak samy. S výstavbou
nových rodinných a bytových domů se ale počet obyvatel zvýšil natolik, že tato praxe
se ukázala jako neodpovídající realitě, což jsme – v dobré víře – podcenili. To nám dali
najevo někteří sousedé mimo jiné tím, že mají v plánu (a realizaci) založení kandidátní
listiny, se kterou se chtějí – dle svých slov – zúčastnit říjnových voleb do obecního
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že jsme se o této jejich vůli dozvěděli od několika
jiných sousedů tím, že byli osloveni, aby podepsali petici, která je nutná pro registraci
kandidátní listiny pro účely voleb, zamrzelo nás, že iniciátoři nepřišli s touto informací
za námi osobně. Není to, samozřejmě, jejich povinnost. Ale vzhledem k tomu, že to
neudělali, nás to donutilo zamyslet se nad tím, PROČ. V rámci tohoto zamyšlení jsme si
uvědomili, že obec už dávno není malá, a že předávání informací přirozeným způsobem
mezi lidmi už nefunguje. To vede nejen k nedostatku informací pro obyvatele, ale také
k dezinformacím. Díky tomu práce zastupitelstva mezi lidmi nejen částečně není vidět,
ale také se, bohužel, mohou šířit nepravdivé a kusé informace a pomluvy.
Na webových stránkách a Facebooku obce Nupaky budete tedy od nynějška moci vídat
novinky a rekapitulace o dění v obci a práci zastupitelstva pohodlně ze svého domova.
V obci se staví společenské centrum, s čímž se pojí mnoho otázek a plánů ohledně
detailů stavby, správy objektu a jeho budoucího využití. V září začíná nový školní – a
školkový – rok a kapacita nupacké školky je omezená, bylo proto přijato náhradní řešení
pro děti, které se do naší nupacké školky nevešly. V běhu jsou také úpravy dopravního
značení v obci, na které je třeba upozornit. A připravujeme i řešení dopravní situace na
ulici Komerční a obchvat Nupak. Tato a další témata již brzy na webu.
Jelikož se blíží podzimní volby, budou na stánkách taktéž zveřejněny všechny strany a
hnutí, které se v řádném termínu úspěšně registrují k účasti ve volbách. K registraci je
potřeba určitého počtu podpisů na petici, bez nichž se nelze k volbám úspěšně
registrovat. Podpis sice potenciální voliče nezavazuje k tomu, aby stranu posléze volili,
i to ale umožní straně kandidovat a ucházet se o hlasy voličů. Není to pouze formalita,
ale oficiální vyjádření obyvatele Nupak, že chce, aby se všichni lidé na kandidátní listině
mohli účastnit komunálních voleb do obecního zastupitelstva.
Touto informací je zakončen první příspěvek v novém režimu větších, ale – doufáme –
stále rodinných Nupak. Budeme se těšit na Vaše pozitivní i negativní (prostě jakékoliv)
reakce a už pilně pracujeme na dalším příspěvku.
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