DOLNOREDTCKY
ZPRAVODAJ
3/ 10
INFoRMACE PRo oBČANY DoLNÍCH Řpltc

#ffi

Slovo starostvobce
YáŽeni spoluobčané,
těsněpřed koncemroku se slušíhodnotit\^ýsledky
toho, co
se povedločinaopak.V případěprácezastupitelstvaobce a
činnostipracovníkůobecníhouřadu je na místě,aby tak
učinilvolič,tedyobčannašíobce,tedyVy!
Nejlepším prostorem pro toto je veřejné zasedéni
zastupitelstva obce, tam Se o všem hovoří, vše se
projednáváa schvaluje.Činnostvolených organůobce se
"/-,'
odvíjí ve čtyřletýchvolebních obdobích a tak alespoň
'*:.f_1.
připomenuto nejdůleŽitější'
co se od roku 2006 událo'
ť1;
Na konci roku 2006 a na jďe 2007 anketa občanůa
-4
roáodnutí zastupitelswaobce určilopoprvév dějináchnaší
vesnice nánvy ulic. Všichni jsme si již zvykli, orientace
napÍ.záchrannýchsloŽekje mnohemlepší.
obec vstoupila do Spolku pro obnovu venkova a vpžívá
vzájemnéspolupráce obcí i s tímto orgiínem.V tomto
pliínuobce.
obdobíse zaěa|ypřipravovat změny územního
Byly urěeny nové lokality pro rozvoj prumyslu, bydlení,
zeleněa dalšíregulačníprvky rozvojeobce.
Uskutečnilse konkurz na ředitelku mateřskéškoly (tu dle
výsledku konkurzu a rozhodnutízastupitelstvajmenuje a její práci hodnotístarostaobce). By|y zahájeny
projektovépráce a pozdějiprvníkroky plynofikacevytápěnímateřskéškoly(od otevřeníV roce 1979bylo vše
na elektriku). Zastupitelstvorozhodlo o postupnýchkrocích zvýšeníbezpečnostichodců'předevšímŽaků
přechodůu školy,úpravychodníku,ýjezdovázrcadla, projektosvětlení
zék|adniškoly(novévytaznéznačeru
přechodů'měřičerychlosti atd.).
Již v zimé 2008 obec zadala vypracovríníprojektovédokumentacek územnímuřízení pro splaškovou
kana|izaci(napojenína hranici s Horními Ředicemi a odváděnína čističkudo Holic). Stavebníuřad Holice,
rozhodujícívodoprávníorgiín'kteý schvaluje změny rozvoje našíobce, roáodl o nutnosti aktuálně řešit
odkanalizoviíní
obce. obec proto nyníza pomoci možné
dotacetuto obrovskouinvestici a stavbupřipravuje.
jednríní
ProbíháuzemníŤizeni,je zadánprojektpro stavebnííizení,v r.20| l se uskuteční
s vlastníkydotčených
jímek.
pozemkůa upřesněnítrasykanalizacea umístění
odpadních
kurt, park ...). odborné
Zaěátkemr. 2008 zastupitelstvoobce schválilo postuppracív centruobce (parkoviště,
firmě bylo zadánozhotoveníelektronickéostrahyobecníchobjektů,změnil se nájemcehostince,opravovalase
mateřskéškoly
a doplňovalatechnikapro hasičea pro údržbuobce. obec podalažádosto dotaci na zatep|ení
(e dokoněeno).obec vstoupila do dotovanéhosystémutříděníodpadůpřes firmu Ekokom, jednala s firmou
na
Formagrauo budoucíýstavbě novéhaly a plánovanémchodníkuv Dašickéulici (pozdějise neuskutečnilo
úkornovésilnice v tétoulici). PruběŽněse pracovalo na podkladechpro změny územníhoplánu' úpravách
centraobce,úpraváchv hostincia pravidelnéúdrŽběpotoka.

Zastupitelstvoobce roáodlo v tomto roce o novémnájemci bytu v mateřskéškole, pracovní četaobce
likvidovala černouskládku odpadůpři silnici na Dašice, obec zadala vypracovrínístudie protipovodňoých
opatřenína potoce,byl vylepšensystémsběruskla, plastua papíruposílenímsběrovýchmíst,doplněnoveřejné
osvětlenív obci. opět se dovybavovala hasičskátechnika, byla zadána studie možnépřístavby tělocvičnya
rekonstrukcezák|adntškoly,došlok přehodnocení
komplexníhopojištění
obecníhomajetku(budovy,technika,
zařízeníatd.).
Na konci r. 2008 proběhloýběrové Ťizentna účetní
obce,zastupitelswoobce rozhodlo o dalšímvyužitíFondu
rozvoje bydlení(půjěkyobčanům
na úpravydomůpro bydlení),byl připraven výběr nájemcůprovozoven
sluŽeb(hostinec,modelríž
nehtů,masétže),
byl připravovrínprojekt na sazenístromůa keřův obci s výraznou
stáÍrídotací,by| zadántepelnýaudit obecníchbudov k úspořeenergiía v obci zavedenpýlový svoz plastůa
tetrapaků.
Na přelomu let 2008 a 2009 proběhly vnitřní úpravy zasedacímístnostina obecnímuřadě. Zastupitelswo
posuzovaloprojekt Ředitelswísilnic a dálnic na R35 (čffiroudá rychlostnísilnice) procházející
v budoucnu
nďím katastrem.
Rok 2009 byl ve znameníhodnocenía příslušnýchopatřenív nájmu hostince,provozu fitcentraa provozoven
služeb.obec připravovala legislativně i technicky možnostvďení v hospodě (povoleníKrajskéhygienické
stanice,projektkuchyněatd.).V tomtoobdobíbylo jednanos několika ťrrmamio moŽnostivýstavbyrodinných
domůa položeníinženýrskýchsítív lokalitě Dašická(loukamezi Dašickouulicí a farmoup. RuŽičky).Dnesje
jížzrea|izoviíno
a výstavbasoukromouťrrmoubudepravděpodobně
v r.201l zahájena.
Dále obec zafinancovalaúpravyparkovišťpřed samoobsluhou(pozemkyJednoty!),rozvíje|ase aktivněčinnost
DobrovolnéhosvazkuobcíHolicka (starostanašíobceje místopředsedou
svazku)v oblastipřípravyspolečných
projektůobcí na sběrovédvory, cyklostezky,úpravyveřejnýchprostranství,hasičskýchzbrojnic, kulturních
památekapod.By|azahájenarekonstrukcemateřskéškoly,řešilose i personálníobsazenív tétoškole.
Proběhlaopravastřechya fasádyhasiěskézbrojnicea mysliveckéklubovny za aktivníhopřispěnítěchtosložek.
Na obecnímuřadě by|o zšízenopracovištěCzech Pointu (veřejnostjej hojně využívánapř. při poÍízeruqýpisu
zkatastru nemovitostí,výpisu zrejstříku trestu, ...).Za pomoci finančnídotacebyl zatep|enobecníuřad a
vyměněnaokna.
Velkým zásahemdo dopravyv obci byla stavbadvou mostůpřes potok,tímvyústildlouholetýintenzivnítlak
obce na správce potoka a silnice vzhledem k ochraně obce před
povodní(prutokpod mosty se zvětšilo 1/3).
Zastupitelstvo obce dále řešilo technický stav hostince, byl pořízen
posudek statika, sfudie úprav a připravována projektová dokumentace

pro
generální
rekonstrukci
v několika etapách.
Byly zhotoveny nové asfďtové
powchy
místních komunikací
v ulicíchKarla Poura a Malá strana.
recyklátem opraveny ostatní ulice (vzhledem k velkému provozu nejen
osobníchvozidel je povrch nevyhovující_ obec má připraveny projekty na
postupné
dalšíúpravy,logicky spíšpo stavběkanalizace!).
V tétodobě zastupitelstvorozhodlo o postupuziskáníobjektubyvalýchjatek
v areáluzemědělského
druŽstva,bylo intenzivnějednanos vlastníkypozemků
a správcemkonkwznípodstaty(nyníje jiŽ obec vlastníkembudovy,pozemky
koupív r. 2011).
V obci intenzivněpůsobíněkolik realitníchkanceliaí,kteréjednajís vlastrríky
vhodnýchlokďit pro bytovou ýstavbu a dnesje již 20 nových parcel (u Bellindy, u bývaléhozahradnictví
Horríkoqých,
a v uliciZaMostem) prodiírro
novýmobčanům
obce,zatímtedyspíšstavebníkům.
;,uŠnoplů..
V tomtor. 2010 řešilozastupitelstvoobceproblematikuspolufinancování
dotovanýchakcí- zatep|enimateřské

školy, výsadby ze|eně v obci, poŤízeníprojektové dokumentace pro stavební řízení na kana|izaci a koupě
objektu bývalýchjatek s pozemky. Velkou investicíjak pro obec tak pro nájemce hostincebyly úpravyhostince
pro vaření a kulturnějšíposezenív tétoprovozovně. obec zvelebila i předsálí a jeviště (nyní se bude malovat
sál).
Pro sportovní činnostna šatnya sklad u kurtu byla zakoupena stavebníbuňka,
zároveň by|a zadána bezpečnostnírevize spottovišt' v obci. Před obecním
úřadem byla provedena 1. etapa úprav parkoviště a přechodu pro chodce,
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dokončeníse předpok|áďáv r' 2011. V průběhuroku se několikrát upravovalo a
projednáva|o zadání změn ě' 2 uzemního plánu. Na objektu mateřské školy se
rekonstruovala střecha a v areálu MŠ proběhly úpravy zeleně a venkovních
zaŤízeni.
Zastupitelstvo obce připravuje s výhledem realizace cca 2-5 let kompletní
rekonstrukci hospody se sálem, přístavbutělocvičnyk základní škole, rea|izaci
další výsadby ze|eně podél polních cest a silnice na Drahoš, úpravy
zakoupenéhoobjektu v areálu JZD nahasičskouzbrojnici, garážea dílny iďržby
obce, výstavbu sběrovéhodvora a stavbu splaškovékana|izace. Plány jsou to
velmi smělé,ale problémbude předevšímv jejich financování.o tom příštěv 1.
čísleDolnoředickéhozpravodajev r,2011.
Všem zastupitelům,členůmporadníchvýborů zastupitelstvaobce, pracovníkůmobce i ostatním,kdo se na
chodu obcejakkoli podíleli osobně děkuji, do novéhoroku přeji všedobré.
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oslava ] 00. narozenin nejstaršíobčanlryp, Slabé

1.9.2010
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Letní tábor ve Slatině nad Zdobnicí

9]. narozeniny oslavila p. Šotolová
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