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Posunout její realizaci o celý rok, tedy až bude hotov
náš chodník, bylo hodně složité a vyžadovalo dle mého
zjištění poměrně náročná jednání na úrovni
ministerstva.

Náklady na stavbu chodníku včetně nového
veřejného osvětlení v celé délce 800 m se pohybovaly
ve výši téměř 7 mil. Kč. Stavbu jsme realizovali bez
dotace, z vlastních prostředků.

Podařilo se nám také postavit dlouho a právem
požadovaný chodník od Zdeňků kolem školy a potoka
až ke „starým bytovkám“, který je poměrně hodně
využívaný. V zimních měsících nebo v době dešťů se
zde jen velmi těžko procházelo. Tento chodník byl
postaven také jen z prostředků obce.

Za pomoci státní dotace jsme splnili další bod
našeho volebního programu, kterým byla přístavba
jedné třídy a krásné otevřené učebny u naší základní
školy. Zároveň byly upraveny i venkovní prostory kolem
školy včetně nového oplocení, pojízdné brány a
výsadby tújí kolem celého plotu.

Máme také zpracovanou studii rozšíření prostor
mateřské školky, které by měly vzniknout zčásti ze
stávajících kanceláří obecního úřadu, archivu a
menšího skladu. Vchod by byl řešen přístavbou
z venkovních prostormateřské školymezi budovou

obecního úřadu a svahem pod bytovým domem č. p.
120. Podmínkou zahájení stavby je zpracování projektu
pro stavební povolení a získání dotací. To by neměl být
v tomto případě až tak velký problém.

Navíc, oproti volebnímu programu, se nám
nákladem téměř 1,8 mil. Kč podařilo provést rozsáhlou
rekonstrukci prostor klubovny hasičů v Prostřední
Svinci. Vznikly zde zcela nové prostory pro jejich
činnost. Vlastní prostory zde mají i mladí hasiči a své
místo zde našla i knihovna.

Právě členové SDH zde odvedli ve svém volném
čase drtivou část práce a celá rekonstrukce proběhla
prakticky v jejich režii. Část vybavení a zařízení se jim
podařilo získat bez přispění obce prostřednictvím
sponzorů. Za to jim patří velké poděkování a v dnešní
době bezesporu i obdiv.

Také nad rámec volebních slibů se nám podařilo
zajistit od ministerstva zemědělství dotaci na obnovu
třech malých vodních nádrží mezi Prostřední a Dolní
Svincí. V místě, kde byly bez přehánění tři zarostlé
větší „louže“, vznikly tři nádherné vodní nádrže, které
nejenže jsou ozdobou krajiny, ale zadrží poměrně velké
množství vody v krajině, což bylo také jedním
z hlavních cílů jejich revitalizace. V době psaní mého
příspěvku se již napouštěly.

Rybníky v krajině po napuštění


