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SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO DĚNÍ
Vážení spoluobčané, drazí podporovatelé, výsledek voleb našemu
sdružení určil pozici opozice,
kterou naplňujeme konstruktivně.
Podporujeme rozšiřování inženýrských sítí po a opravy povrchů
vozovek v obci, včetně projektu
vlastní obecní vody ze Svidné,
která je kvalitnější a zároveň bude
pro občany i levnější. Na projekt
obecní vody byly v rozpočtu vyčleněny dostatečné finanční prostředky, ale je zřejmé, že je to
projekt na delší časové období.
Podařilo se otevřít téma dětského
hřiště v obci. Zastupitelé se dohodli, že bude umístěno vedle Coopu u
nádraží na zelené ploše směrem ke
kolejím. Obec podniká kroky ve
věci dotace pro tuto akci od
Ministerstva pro místní rozvoj,
Občané pro obec mají v záloze
možnost dotace od fy ČEZ na
oranžová hřiště, pokud by dotace
od MMR nebyla získána. Je
pravděpodobné, že dojde k pokácení několika smrků v této lokalitě,
ale lze očekávat náhradní výsadbu
za tyto jedince obdobně, jako ji lze
očekávat u Nezvěstické ulice.
Kultivace prostoru u nádraží obci
jen prospěje.

Máme připravenou kulturní koncepci (v širším slova smyslu), která
bude předložena zastupitelům
s tím, že jde o otevřené téma, které
bude průběžně doplňováno a
mohla by sloužit jako jakýsi
manuál ke kulturně-společenskému a přírodnímu zázemí naší
obce.
Chystáme také za podpory obce
nízkorozpočtovou rekultivaci požární nádrže včetně celkové koncepce revitalizace potoka Beránky.
Na tuto akci Vás srdečně zveme
níže. Rádi bychom to pojali nejen
pracovně, ale také jako možnost
setkání občanů nad společným
dílem.
Podařilo se otevřít téma startovacích bytů v budově bývalého
Lesního úřadu, který ve studii nyní
počítá i s obecní knihovnou, což je
určitě dobře. Jsou vypsány 100%
dotace na tyto byty, proto podíl
obecních nákladů nebude vysoký a
zároveň se vyřeší nevyhovující stav
budovy Lesního úřadu.
Po proběhlých jednáních se kloníme k výstavbě nového nízkoenergetického Kulturního domu
pravděpodobně na louce za mostem směrem na Rokycany mimo

povodňové pásmo. Domníváme se,
že budova bývalé Záložny je z více
důvodů pro tento účel nevhodná a
dál by měla primárně sloužit pro
sportovní aktivity ať již místních
sportovních organizací, kroužků či
základní školy. V zásadě se v tomto
případě kloníme k rekonstrukci
sociálního
zázemí
tamní
Sokolovny.
Podílíme se spolu s dalšími na
přípravě oslav 780. výročí obce,
které proběhnou 21. a 22. června.
Detailní program bude zveřejněn
později.
Nadále pokračujeme v náročném
projektu opravy unikátních varhan, které, pokud se dílo podaří,
budou sloužit místním občanům a
zároveň budou důstojně reprezentovat naši obec. Zde je nutné
poznamenat, že nejde o financování z obecního rozpočtu.
V neposlední řadě se podařilo
vyjednat
zveřejňovaní
všech
uzavřených smluv a navrhli jsme
také zkvalitnění audiozáznamu
z jednání zastupitelstva. Interně
dále pracujeme i s dalším tématy,
ale o tom budeme informovat až
později.

Tento Zpravodaj vyjadřuje názory celé kandidátky Občanů pro obec: Ondřeje, Jakuba, Zuzany, Vojtěcha, Iva,
Vladimíra, Stanislava, Aleny, Michala, Aleše, Alexandra, Zdeňka, Petra, Marka a Petry.

ZASTŘEŠENÍ VCHODU DO BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Obec se rozhodla zastřešit vstup do
budovy obecního úřadu a mj. tak
zpřístupnit přízemí budovy tělesně
postiženým spoluobčanům. Jde o
chvályhodný počin, přesto musíme
zmínit několik poznámek k celému
dílu. Ač byl projekt zadán ne zcela
levnému renomovanému architektovi, výsledné dílo je pro nás spíše
zklamáním. Rozhodně nelze hovořit o vkusném a ani levném řešení.

Tato investice se nakonec vyšplhala až téměř k hranici 500 000
Kč, což nám přijde opravdu hodně.
Vizuální stránka věci je kapitolou
sama o sobě. Na krásné historické
vile tento přístavek působí spíše
rušivým dojmem. Jistě šel minimálně barevně sladit s budovou
včetně pozinkovaných překladů.
Zároveň nejsme zastánci vykácení
vzrostlých stromů v okolí budovy.

REKULTIVACE POŽÁRNÍ NÁDRŽE PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBČANŮ
Jak bylo uvedeno výše, máme
připravený nízkorozpočtový komunitní projekt rekultivace požární
nádrže, která je již mnoho let
v nedobrém
stavu.
Finanční
prostředky obec nyní potřebuje na
důležitější, zejména infrastrukturní projekty, proto byla zvolena
brigádní varianta realizace.

mek, vyčistit přítok a odtok, ve
spolupráci
s místními
rybáři
zrealizovat výlov ryb a ve spolupráci s místními hasiči zajistit
tlakové čištění nádrže, kterou
postupně vypustíme, zkontrolujeme stav betonových prvků a opět
napustíme. Další kroky vyplynou
z faktického stavu na místě.

O co jde? Kromě narovnání oficiálního stavu úřední cestou je třeba
na místě porazit dva odumřelé či
nemocné vzrostlé smrky, ze
kterých
vytvoříme
lavičky,
pročistit prostor od náletových
dřevin včetně keřů rostoucích
v betonovém ochozu, ve spolupráci
s obcí kultivátorem posekat poze-

Cílem je vrátit tento zanedbaný
prostor občanům pro volnočasové
aktivity a postupně ho napojit na
celkovou koncepci potoka Beránky, včetně vyčištění mikro-údolí
mezi železničním viaduktem a
silničním mostem směrem na
Radyni a stezkou při potoce např. s
napojením na Radyni.

Srdečně
zveme
všechny
občany v sobotu 30. března
od 9 hodin na společné dílo
„akce koupaliště“. Případná
změna termínu bude veřejně
oznámena obecním rozhlasem a dalšími komunikačními prostředky. Vítána jsou
kolečka, hrábě, krumpáče,
lopaty, pily, kartáče a dobrá
nálada. Na místě bude oheň
na zahřátí a teplé nápoje, je
možné si donést buřty či jiné
vhodné
potraviny
k ohni.
Budeme rádi za každou
pomoc anebo i za to, když se
jen tak stavíte „na kus řeči“ –
váš zájem o zlepšení této
lokality je pro nás motivační.

kulturního domu. Proto je nutné
kromě
větší
efektivity
při
investičních akcích ve větší míře
čerpat různé dotační tituly, jako
např. u startovacích bytů v Lesním
úřadě, které zásadně nezatíží
finanční
hospodaření
obce.
Domníváme se, že tuto náročnou
agendu by měl mít v plné
organizační gesci některý z členů
rady obce, byť je zřejmé, že na
různých dotačních titulech pracují
či mohou pracovat různé osoby.

V minulém období měl tuto
agendu na starosti pan místostarosta. Ať již bude touto agendou
pověřen kdokoli, jsme připraveni
spolupracovat na přípravě dalších
dotačních projektů a posunout tak
naší obec vpřed jak ve vzhledu, tak
vybavenosti. V souvislosti s rozdělováním agend by bylo podle
našeho názoru vhodné nově
stanovit náplň práce pozice
místostarosty, která zatím není
zcela jasná.

ZÁVĚREM
Obecní rozpočet (viz web obce) je
vcelku napjatý vzhledem k dlouhodobým úvěrům a nezbytným
investicím do obecní infrastruktury, letos např. do kanalizace Na
Řežábu a Špilarově ul. nebo
vodovodu Ke Koupališti a Pod
Kozlem. Nemalou část zabírají
také mandatorní výdaje a podpora
spolků také není zanedbatelnou
položkou. Na druhou stranu nás
čekají velké projekty jako vlastní
zdroj vody, rozšíření ČOV a stavba

