
Dalším bodem volebního programu bylo propojení
vodovodů Horní Třebonín - Prostřední Svince,
Prostřední Svince - Horní Svince, Prostřední Svince -
Dolní Svince, Záluží - Čertyně a Štěkře. Tento bod se
podařilo splnit z podstatné části. Byla realizována
stavba propojení vodovodu Horní Třebonín - Prostřední
Svince. Díky tomu bylo možné zahájit práce na
prodloužení vodovodu dál do Dolní Svince. Tato stavba
je v podstatě hotova a bude pokračovat stavbou
přípojek pro jednotlivé odběratele. Ti si uhradí vlastní
přípojku a stavební povolení, projekt zajistí obec.
Získali jsme také dotaci pro prodloužení vodovodu do
Horní Svince a po dokončení přípojek v Dolní Svinci
zahájíme práce i zde.

Začátkem září se pustíme do vybudování
přečerpávací jímky, která by měla zamezit
zamokřování pozemků na pozemcích nad „starými
bytovkami“, kam jsou odvedeny odpadní vody z domů
stojících vlevo od místní komunikace vedoucí do Dolní
Svince. Zároveň zde bude prodloužena kanalizace a
vodovodní řad.

Zpracovává se projekt pro prodloužení vodovodu do
Štěkře a Čertyně ze Záluží. Po jeho dokončení a
získání potřebného stavebního povolení podáme
žádost o dotaci, která by měla být také úspěšná. Tolik
tedy k vodovodům.

Dalším bodem našeho volebního programu bylo
vybudování kanalizace a čističky odpadních vod
v Prostřední Svinci a v Záluží. Jsou podány žádosti o

dotaci, zatím čekáme. V tomto bodě jsme tedy úspěšní
nebyli.

Dali jsme si také závazek plynofikovat další část
Dolního Třebonína - „staré bytovky“. Zde jsme se
ovšem nesetkali se zájem občanů a navíc současné
podmínky pro vytápění plynem nejsou zrovna ideální.
Z tohoto bodu tedy sešlo a ani do budoucna nebude
asi aktuální.

Naplánovali jsme si také rekonstrukci sociálního
zařízení v Záluží č. p. 3 - bývalý dům s pečovatelskou
službou. Tento bod se nám podařil splnit beze zbytku a
všech 14 bytů bylo bez dotací, jen z prostředků obce,
celkovým nákladem téměř 1,8 milionu korun
kompletně rekonstruováno (voda, elektrické rozvody,
odpady, sociální zařízení).

Spíše zbožným přáním, než možností realizace, se
zpočátku zdála plánovaná stavba chodníků v obci.
Vzhledem k finanční náročnosti stavby a nemožnosti
získat dotaci jsme stavbu původně naplánovali tak, že ji
zrealizujeme ve dvou etapách. Po vyhodnocení
aktuální finanční situace obce jsme se však rozhodli
chodník postavit celý. Za bonus považuji zkoordinování
jeho stavby s generální opravou hlavní komunikace
probíhající středem naší obce. Bez vstřícnosti
Krajského úřadu Jihočeského kraje - Odboru dopravy,
by se to však jen těžko podařilo.

Silnice je totiž v jeho vlastnictví a její rekonstrukce
byla spolufinancována i z prostředků Evropské unie.
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