CO SE PŘIPRAVUJE A CO JE POTŘEBA DOKONČIT
Po dokončené kolaudaci rekonstruovaného domu čp. 21 v měsíci červnu nás v nejbližší době čeká
stěhování úřadu do nových prostor. Jak jistě všichni víte, pracovníci obce již mají v přístavbě tohoto
domu více než rok své zázemí, nachází se zde také prostory pro parkování strojů, uskladnění
materiálu a nářadí.
Na září je naplánováno dokončení revitalizace návsi, a to prostranství mezi školou a kostelem. Půjde
o výstavbu chodníku, parkoviště, úpravu zeleně a v neposlední řadě také o pořízení nového
veřejného osvětlení. Budou tak završeny stavební úpravy centrální části Svojšína. Tato závěrečná
stavební etapa bude placena z úspor obce bez zapojení dotačních prostředků.
I v letošním roce budou pokračovat na zámku stavební a restaurátorské práce v rámci Projektu
záchrany architektonického dědictví, financované převážně ze státního rozpočtu z programu
Ministerstva kultury ČR. Na řadu tak přijdou opravy omítek, podlah a dřevěných prvků schodiště
do půdních prostor, dále pak oprava staticky narušených kleneb v těchto místech.
V Nynkově se místní obyvatelé a chalupáři konečně dočkají další plošné opravy veřejné cesty,
tentokrát přímo v zástavbě této osady. Realizace byla odkládána z důvodu pokusu o získání vhodné
dotace, o kterou však prozatím usilujeme neúspěšně. Zastupitelé však na svém posledním zasedání
rozhodli dále nečekat a akci zafinancovat z prostředků obce – přebytku hospodaření předchozích
let. V červenci již proběhl výběr zhotovitele díla, akce by dle dohody s vítězným uchazečem měla
být stavebně realizována v závěru letošních prázdnin.
V Řebří již došlo na zahájení drobnějších úprav veřejného prostranství na návsi. Byla odstraněna
stará a již nevyhovující autobusová čekárna, která bude nahrazena novým přístřeškem. Upraveno
bude také její okolí. Dále dojde na úpravu prostoru pro nádoby na tříděný odpad. Současně bude
provedena prořezávka vybraných vzrostlých stromů nacházejících se na zdejším veřejném
prostranství.
V rámci projektových příprav a příprav navazujících na rozpracované akce je důležité zmínit
ty nejdůležitější.
Konkrétně jsou to pokračující práce na několika samostatných projektech připravované obytné
zóny „Nad komínem“. Vzniknout zde má třináct stavebních parcel. Projekt zahrnuje nejen vytýčení
parcel pro výstavbu rodinných domů, ale také výstavbu inženýrských sítí, veřejného osvětlení
a úpravy veřejné komunikace včetně míst pro parkování osobních automobilů. V nedávné době bylo
u stavebního úřadu požádáno o vydání územního rozhodnutí na vybrané stavební objekty. Rovněž
probíhá jednání se společností ČEZ Distribuce ohledně nového napojení této lokality. Bohužel
skloubení všech aspektů v této komplexní záležitosti je velmi složité a komplikované, a proto
se příprava časově neustále posouvá. Doufáme však, že se vše podaří dořešit, a v dohledné době
tak docílíme vydání všech potřebných povolení pro tuto rozsáhlou investici.
Kromě investičních akcí je nutné závěrem zmínit, že obec připravuje již po několikáté vyhlášení
konkurzu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Svojšín. Bohužel z dosavadních konkurzních řízení nevzešel uchazeč, který by splňoval všechny
předpoklady. Většina dosud vyhlášených konkurzů se dokonce setkala s naprostým nezájmem
o tuto pozici. Tento stav jen kopíruje situaci v mnoha dalších obcích. Je tak zapotřebí, aby
se zastupitelé obce řešením tohoto problému nadále s plným nasazením věnovali.
Jak je vidět, i v dalším období nás čeká spousta práce. Těší nás, že se situace snad konečně obrací
k lepšímu a kromě budování se do obce vrací i kulturní a společenský život, který byl ještě
v nedávných měsících výrazně utlumen.
S přáním hezkých a odpočinkových letních dní.
Tomáš Petráň

