Slovo starosty obce Stolany
Vážení spoluobčané, po roce tu máme opět svátky vánoční a než začneme
odpočítávat poslední hodiny roku 2021, rád bych v několika řádcích tento rok
zhodnotil a alespoň trochu nastínil rok nadcházející. Přestože v zemi i v tomto
roce ´´vládl´´ covid, mohu říci, že se nám důležité akce podařilo úspěšně
zrealizovat.
Poměrně nákladnou akcí během měsíce října a listopadu byla obnova místní
komunikace za hřištěm, která byla podmíněna stavebním úřadem z důvodu
výstavby rodinných domů. Celkové náklady zahrnující projekční činnost,
stavební povolení a ostatní administraci se vyšplhaly na 3.300.000,- Kč. Akce
byla téměř z poloviny financována prostředky poskytnutými z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Pokračovaly také poměrně rozsáhlé opravy veřejného
osvětlení v obci za dotační podpory Pardubického kraje.
Další prvek byl postaven v parčíku u rybníka- lanová pyramida. V příštím roce
bychom rádi parčík, jako místo aktivního odpočinku, dále rozvíjeli, spolu s
usazením dalších prvků na veřejných prostranstvích, a proto jsme zažádali o
finanční podporu u SZIF, který tyto záměry podporuje. Patří sem také úpravy
prostranství před budovou školy.
Během letních prázdnin byly z důvodu výskytu vlhkosti prováděny práce v
suterénu víceúčelové budovy, které budou v zimě nadále pokračovat. Došlo k
opravě schodů u vstupu obecního úřadu.
V příštích letech by bylo také potřeba opravit oplocení sportovního areálu a
výčep ve dřeváku. Další fázi projektu Revitalizace pískovcového lomu ve
Stolanech nám v roce 2022 vypomůže financovat dotace poskytnutá
Pardubickým krajem. Doufejme, že se tedy posuneme zase o kousek dál, jelikož
se lom těší vysoké návštěvnosti.
Určitě mnozí z vás ocenili umístění dvou kontejnerů u hřbitova- kontejner na
bioodpad a kontejner na odpad ze hřbitova. V souvislosti s tím bych na tomto
místě zmínil realizovanou opravu hřbitovní zdi.
V příštích letech by bylo vhodné ve spolupráci s Římskokatolickou farností dát
do pořádku střechu kostela sv. Mikuláše. Na základě již zahájené směny
pozemků vedle hřiště konečně začít pracovat na činnostech souvisejících s
výstavbou budovy pro hasiče či tělocvičny. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí

opět programy podporující opravy komunikací v obci. Proto další možná oprava
se nabízí od křižovatky u firmy Alfatech směrem ke škole. V okolí školy by
mělo dojít v úpravě provozu z důvodu bezpečnosti nejen dětí. Výdaje spojené se
školou budou směřovány na vybudování zázemí pro správce školy a na opravu
plotu. Opravy čekáren a budovy bývalé prodejny jsou také na seznamu
plánovaných výdajů.
Jelikož se v roce 2022 začnou realizovat developerské projekty výstavby
několika nových rodinných domů směrem na Janovice, je nutné počítat se
zvýšenou frekvencí dopravy, a tudíž opatrnosti při pohybu na silnicích.
Bezpečnější přemisťování osob by měla zajistit výstavba chodníků.
Samozřejmě vlastní realizace těchto nákladných akcí záleží především na
úspěšnosti v získávání dotací či úvěrů, jelikož obecní příjmy mohou být vlivem
pandemie ovlivněny.
Kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií jsme v roce 2021 museli řadu
akcí v oblasti společenského a kulturního života zrušit. Opět se omlouváme
jubilantům a novým občánkům za způsob gratulace. V mezičase se ovšem akce,
které se uskutečnit mohly, vydařily. Děkuji všem, kteří i přes trvající nepříznivé
podmínky přispívají k rozvoji kulturního života v naší obci.
Užijte si Štědrý den v kruhu nejbližších a v novém roce vám všem přeji hlavně
zdraví a spoustu životního optimismu!
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