Slovo starosty obce Stolany
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem využil této příležitosti a ještě
jednou vám poděkoval jménem svým i jménem nově zvolených zastupitelů obce
Stolany za důvěru, kterou jste nám ve volbách v roce 2018 dali. Vaše důvěra je
pro nás velkým závazkem. Závěr roku patří k období, kdy máme možnost
ohlédnout se a zhodnotit to, co se nám letos podařilo a zároveň upozornit
na aktivity a plány roku následujícího.
V letošním roce jsme zrealizovali řadu akcí. Z těch nejvýznamnějších bych na prvém místě uvedl
Revitalizaci pískovcového lomu směrem na Čejkovice. Celkové náklady I. etapy činily 960.000,-Kč
a v plné výši podpořena Státním zemědělským intervenčním fondem. Druhá etapa by měla být
započata na konci letních prázdnin roku 2020. Dále jsme začali s budováním parčíku u rybníka,
jehož realizace byla podpořena spoluprací s MAS Železnohorský region. Během letních prázdnin
byla opravena část oplocení víceúčelového areálu kolem asfaltového hřiště a opravena podezdívka
zadní části víceúčelové budovy. Zřídili jsme novou úřední desku u obecního úřadu a stožáry
na vlajky. V budově ZŠ a MŠ Stolany došlo k rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky základní
školy v hodnotě přibližně 230.000,- Kč. I tato akce byla spolufinancována prostředky, které poskytl
Pardubický kraj. V létě, díky dotaci od Mikroregionu západně od Chrudimi, došlo k opravě části
místní komunikace směrem na osadu v Červenci.
Významnou událostí v roce 2019 byly oslavy obce konané 7. září. I přes nepřízeň počasí jsme si
akci všichni užili. Rád bych touto cestou poděkoval všem, co se na organizaci akce podíleli a
samozřejmě také sponzorům. Hojnou účast mělo také listopadové posezení stolanských seniorů
při harmonice a dobré večeři.
V roce 2020 bychom rádi pokračovali v nutných opravách veřejného osvětlení, víceúčelového
areálu či autobusových zastávek. Podařilo se pronajmout prostory bývalé prodejny, a to od ledna
2020. V rámci dalšího rozvoje budeme v následujícím roce realizovat již výše zmíněnou II. etapu
Revitalizace pískovcového lomu a pokračovat v budování parčíku u rybníka, kde jsme zažádali
o poskytnutí dotace na dřevěný herní prvek u Mikroregionu Chrudimska. Obnoven bude také
obecní rozhlas.
V dalších letech bychom chtěli vyřešit problém výstavby hasičské zbrojnice, kde největším úskalím
je

získání

pozemku

pro

vybudování

kvalitního

zázemí

pro

hasiče.

Ve

spolupráci

s Římskokatolickou farností se budeme snažit opravit kostel sv. Mikuláše, především kostelní věž,
střechu a také hřbitovní zeď. Vlastní realizace některých akcí záleží především na úspěšnosti
v získávání dotací a grantů, bez kterých jsou naše finanční možnosti značně omezeny.
V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní komise, sboru dobrovolných hasičů,
rybářů a sportovního klubu uskutečnila řada kulturních i sportovních akcí. Všem, kteří se podílejí

na oživení společenského a kulturního života ve Stolanech, děkuji a přeji nám všem, aby se i
v příštím roce všechny akce vydařily.
Přestože letošní rok byl po administrativní a ekonomické stránce náročný, podařila se uskutečnit
řada dobrých věcí, za jejichž realizací se skrývá úsilí a práce řady lidí. Jsem rád, že se mohu
na dalším rozvoji Stolan osobně podílet a spolupracovat se všemi, kteří chtějí přispět k dalšímu
zlepšení života v naší obci. Přál bych si, aby nás bezproblémová spolupráce provázela i
v nadcházejícím období, jelikož i sebelepší snaha a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj význam.
S koncem roku 2019 vám všem do toho nového, který již klepe na dveře, přeji mnoho štěstí,
osobních a pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví!

Stolany, 30.12.2019
Zdeněk Hluchník
starosta

