CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍM OBDOBÍ
Za dveřmi již čeká nový rok a všichni, ještě než zaťuká a pustíme jej dále, přemýšlíme, jaký asi bude.
Je třeba připomenout, že nejen v roce 2020 nezanedbatelnou část svých rozpočtových příjmů
použije obec na postupné splácení dříve přijatých investičních úvěrů, díky nimž se ve Svojšíně
můžeme těšit z téměř dokončené revitalizace návsi a rekonstruované budovy mateřské školy.
Zmíněné zatížení samozřejmě neznamená, že bychom zastavili další aktivity, a proto věřím, že i rok
2020 bude rokem investic, a mohu slíbit, že pro naplnění nedávno schváleného programu rozvoje
obce učiníme i přes obtížnější podmínky maximum. Prostřednictvím rozpočtových výdajů naplňuje
obec své poslání. Dlouhodobé hromadění volných prostředků na účtech by bylo jevem nežádoucím,
vedoucím k zaostávání v rozvoji. Slovy ekonoma Ing. Luďka Tesaře: „Úspěšnou obcí bude ta, která
má dobře zmapovanou situaci, jasno v cílech a prioritách. To znamená, že má plán, jedná rychle a dobře
ví, co si může dovolit.“
Již nyní víme, že nás téměř s jistotou některé akce čekají. Ve schváleném rozpočtu počítáme
s dokončením posledního stavebního objektu v rámci celkových stavebních úprav návsi, tedy
prostranství mezi školu a kostelem.
V návaznosti na nově opravený most ve Svojšíně chceme provést při silnici III. třídy výstavbu
chodníku mezi mostem a pěšinou směrem k Vildmanům. Součástí zamýšlené akce bude i zřízení
dešťové kanalizace v úseku nového chodníku. Naším záměrem je tedy především vymezit prostor
a vytvořit bezpečnější podmínky pro pohyb chodců v tomto místě. Zahájení zmíněné akce není
ve schváleném rozpočtu vázáno na dotační titul, přesto se pokusíme o získání podpory z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 a tím o snížení vlastních nákladů.
O opravu místní komunikace pod hřbitovem k bývalému areálu TOSTY, již se nepodařilo realizovat
v letošním roce, budeme usilovat znovu. V roce 2019 byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR žádost o podporu opravy této cesty, která je jedinou spojnicí pro tamní zástavbu. U příslušného
dotačního titulu však nastal obrovský převis žádostí, naše akce skončila mezi náhradními a nyní
se nachází v zásobníku projektů. Vzhledem k příznivému umístění v pořadí náhradníků má však
velkou šanci, že se na ni v příštím roce s finanční podporou dostane.
V oblasti obnovy kulturního dědictví bude nadále pokračovat oprava a restaurování zámecké
budovy, tentokrát půjde o opravu chodeb do prvního patra. Zde opět předpokládáme,
že záchranné práce budou financovány z již osvědčeného Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ČR. Další samostatnou etapou bychom chtěli pokračovat v revitalizaci
další památky – židovského hřbitova v Řebří.
V rozpočtu obce byla vyčleněna také částka potřebná na prodloužení vodovodního řadu k několika
parcelám pro výstavbu rodinných domů v Řebří.
Opomenout nemohu probíhající projekční práce pro přípravu lokality pro bydlení „Nad komínem“.
Budeme usilovat o to, aby potřebná projektová dokumentace byla co nejdříve dokončena
a abychom mohli činit další kroky k následnému vybudování potřebné technické infrastruktury
ke stavebním pozemkům v této lokalitě.
Na poli kulturním pak předpokládáme minimálně zachovat již zavedené akce a k tomu přivítáme
jakoukoliv aktivitu občanů a spolků, kteří svými počiny tuto nabídku obohatí.
Na závěr v tomto předvánočním čase děkuji za letošní spolupráci všem zastupitelkám, zastupitelům
a zaměstnancům obce. Občanům pak přeji příjemné vánoční svátky plné klidu a odpočinku a mnoho
zdraví a optimismu v novém roce 2020.
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