Zpráva o činnosti obce od 27. 7. 2010 do 15. 9. 2010.
28. 7. proběhla ze strany ROP na obci a v mateřské škole kontrola projektu výstavba
nového pavilonu MŠ Jablíčko. Nebyly shledány nedostatky, které by bránily proplacení
dotace. 10. 9. přišly finanční prostředky na účet obce, celkem 11 095 125,16 Kč.
30. července začalo pravidelné promítání kina, i když stále v delších intervalech.
Dobrým výběrem filmů a přiměřeno propagací začalo být kino ziskové. Další nejbližší
promítání je v pátek 24. září.
V červenci začala také a pokračovala až do srpna stavba autobusové točky a byla
provedena další rekonstrukce kuchyně ZŠ, aby mohla být navýšena kapacita na 250
obědů.
6. srpna zahájila obec v součinnosti s o.s. Sportovní úpravu obecního pozemku Na
Skále, kde by měl vzniknout projekt klidové zóny. V současné době by měly probíhat
úpravy terénu, na podzim výsadba stromů a keřů. Herní prvky a lavičky jsou
naplánovány na jaro 2011. Projekt bude financován částečně z grantu a částečně
z rozpočtu obce.
9. srpna odjeli strážníci Obecní police VP na pomoc povodněmi zasažené Chrastavě.
Na 13. srpna byla svolána další schůzka s projektantem a zástupci obcí k posílení
současného přivaděče vody do oblasti, což by mělo podstatně zlepšit zásobování vodou.
Byl zadán projekt stavby k územnímu řízení.
17. srpna jsem podepsala na SZIF smlouvu na proplacení dotace na rekonstrukci točky
autobusu.
27. srpna bylo další promítání v kině.
V srpnu byla vyměněna okna a vstupní dveře v nové budově základní školy. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Spring Interiér. Na tuto akci máme přislíbenu dotaci
z FROM. Všechny požadované doklady i výběrové řízení byly odevzdány, dosud však
nebyla podepsána smlouva.
V ulici Formanská bylo instalováno uliční osvětlení.
Byla také opravena spodní část štítové stěny budovy kina včetně izolace a vyřešen byl
také svod ze střechy do dešťové kanalizace.
1. září byli v místním kině slavnostně přivítáni noví žáci základní školy. Letos otevřela
škola pouze jednu první třídu.
11. září uspořádala obec historické slavnosti u příležitosti převzetí znaku a vlajky. U
kaple Panny Marie byly vysvěceny vlajka i znak obce a odpoledne pokračoval historický
program na louce mezi školou a točkou busu. Přivítali jsme v naší obci také zástupce
družebních měst, polského Šidlova a slovenských Zlatých Moravců.

Dnes 15. září vyvěsila obec Výzvu k podání nabídky na akci Rekonstrukce ulice Ke
Křížku a poptala stavební firmy k podání nabídky na realizaci povrchu v ulici
Formanská. Obě ulice, které jsou v dezolátním stavu, bychom chtěli opravit do konce
tohoto roku.
15. září byl také ze strany SZIF, poskytovatele dotace, zkontrolován dokončený projekt
Rekonstrukce fotbalových kabin. Pokud bude vše v pořádku, bude vyplacena v nejbližší
době dotace obci.

