Slovo starosty obce Stolany
Vážení spoluobčané,
po roce tu máme opět vánoční svátky a nový rok 2021 už klepe na dveře. Právě
závěr roku patří k období, kdy máme možnost zhodnotit, co se nám letos
podařilo z plánovaných aktivit realizovat. Bohužel kvůli pandemii, která zasáhla
celý svět, byly některé naše žádosti o finanční podporu právě na některé akce,
lidově řečeno, smeteny ze stolu. Přesto jsme v roce 2020 dle mého názoru řadu
plánů splnili.
Poměrně nákladnou akcí o letních prázdninách byla rekonstrukce kotelny a
výměna kotlů v budově ZŠ a MŠ Stolany, kdy celkové náklady činily téměř
750 000,- Kč, včetně nákladů na administraci a ostatní projekční činnosti. Akce
byla z velké části spolufinancována prostředky z Ministerstva financí ČR.
Zároveň byla v letních měsících v přízemí budovy provedena výměna dlažby.
Z vlastních zdrojů jsme pokračovali v budování parčíku u rybníka, kde byl
postaven dřevěný plůtek a ukotvena herní sestava. V příštím roce bychom rádi
parčík, jako místo aktivního odpočinku, dobudovali, a proto jsme zažádali o
finanční podporu u Mikroregionu Chrudimsko, který tyto záměry podporuje.
Během letních prázdnin jsme oplechovali střechu „dřeváku“ na hřišti a ve
spolupráci se sportovním klubem opravili tribunu. Na podzim byla zrealizována
jedna z etap oprav veřejného osvětlení v obci, ve kterých budeme i v roce 2021
pokračovat. Tyto opravy byly spolufinancovány prostředky poskytnuté
Pardubickým krajem. Určitě si někteří z vás všimli, že byly vyměněny
informační tabule v obci a u hlavní brány na hřbitov přidělána nová vitrína.
Zklamáním pro nás bylo odmítnutí žádosti o finanční podporu u Státního
zemědělského intervenčního fondu ČR na Revitalizaci pískovcového lomu II.
etapy. Návštěvnost lomu je poměrně vysoká, proto se budeme snažit získat
jakoukoliv finanční výpomoc, která nám pomůže v revitalizaci pokračovat a
naplnit další fázi projektu.
V roce 2021 dojde k plánované opravě silnice za hřištěm směrem na rozcestí.
Doufejme, že žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude
akceptována a tato nákladná akce finančně podpořena.
V nadcházejícím roce plánujeme také opravit nejprve hřbitovní zeď a ve
spolupráci s Římskokatolickou farností v dalších letech také kostel sv. Mikuláše.

Jelikož ve znaku obce je právě zmíněný kostel, je na místě tuto památku dát do
pořádku. Samozřejmě vlastní realizace některých akcí záleží především na
úspěšnosti v získávání dotací a grantů, jelikož obecní příjmy vlivem pandemie
značně poklesnou.
Další výzvou a troufám si říci, že i nutností, je sehnání pozemku pro výstavbu
hasičárny se zázemím pro naše hasiče, k čemuž bychom rádi připojili i
vybudování víceúčelové sportovní plochy či venkovní tělocvičny.
V oblasti společenského a kulturního žití jsme letos museli řadu akcí zrušit právě
kvůli vládním opatřením. To, co nám bylo dovoleno a bylo uskutečněno, se
přesto vydařilo. Oslavencům a novým občánkům se omlouváme za způsob
gratulace a vítání, ale vše musíme podřizovat vládním nařízením. Děkuji všem,
kteří i přes nepříznivé podmínky přispívají k rozvoji kulturního života v naší
obci.
Ještě jednou také děkuji všem za spolupráci v roce 2020, především těm, co nám
pomohli zajistit ochranné pomůcky pro občany v první vlně pandemie. Moc si
toho vážím.
Za několik hodin se bude psát rok 2021 a já jen doufám, že bude “líp“! Do
nového roku vykročte správnou nohou a hlavně ve zdraví!
Stolany, 30. 12. 2020
Zdeněk Hluchník

Stolany, 30.12.2019
Zdeněk Hluchník
starosta

