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Práce se rozjíždí naplno
V návaznosti na informace o investičních akcích
z minulého Občasníku upřesňujeme aktuální stav.
Oprava opěrné zdi a koryta Valovky se blíží ke svému
závěru a jsme rádi, že práce nenarušily žádné vodní
katastrofy. Společně s těmito pracemi je připravena
část této oblasti i na další investiční akci svěšování
vrchního el. vedení a pokládání do země. Tato
příprava spočívala v položení chrániček, aby se
nemuselo do nového díla zasahovat. Akce ČEZu však
zasáhne podstatně větší část obce - od ZD až ke
hřbitovu a obecnímu úřadu. V polovině června proběhla
přípravná schůzka nad projektem přímo v terénu a dle
harmonogramu budou prováděny nejdříve výkopové
práce a pokládání podzemního vedení. Se startem akce
se počítá v polovině prázdnin. K tomu se obec připojí
v souběhu s trasou (a místy i mimo ni) a bude pokládat
vedení veřejného osvětlení a instalovat nové sloupy
s Led osvětlením. V této souvislosti žádáme občany o
shovívavost a pochopení s možnými omezeními
dopravními či bezpečnostními a s výkopovými pracemi i
vznik místního nepořádku.
Již naplno se rozběhly práce na zainvestování 15
pozemků pro RD v lokalitě za školou. Ostrý start prací
mírně zpozdil provedený archeologický výzkum, který
v sejmutých oblastech pro komunikaci označil cca 20
drobných lokalit, ve kterých prováděl podrobný
výzkum. Ten však „naštěstí“ nepřinesl žádné ovoce ve
formě nálezů. V současnosti je položen vodovodní
hlavník a začínají práce na kanalizačních sběračích.
Práce budou probíhat po celé léto do září.
Zhruba v srpnu bude SŽDC provádět opravu přejezdu
u vlakové zastávky. Jsme rádi, že na náš nátlak by mělo
být napraveno „ nesmyslné“ řešení přechodu kolejí,
které chodce vyhánělo do komunikace. Chodník by měl
přecházet přímo přes koleje a přechod by měl být
osazen výstražným zařízením.
V přípravách jsou záměry osazení vlakového přejezdu
na místní komunikaci na Pekla výstražným zařízením a
závorami. Dále ŘSD připravuje opravu nadjezdu přes
I/35 na Pekla. K uvedeným stavbám obec poskytuje svá
stanoviska, ale o termínu realizace nerozhoduje.

Akce kompostéry

Řada dotazů směřuje na termín dodání kompostérů,
které byly předmětem ankety. K této akci několik
informací a vysvětlení: předně výsledky ankety, které

byly nad naše očekávání pozitivní a zájem Vás, občanů,
potěšující – celkem bylo zaregistrováno 166 žádostí.
Toto množství je dostatečné pro naplnění minimálního
objemu pro poskytnutí dotace. I přes to zastupitelé
rozhodli do žádosti o dotaci zařadit i mobilní
štěpkovač.
Uvedené
podklady
a
další
řada
požadovaných informací byly předány agentuře, která
připravuje a administruje žádost o poskytnutí dotace.
Termín ukončení příjmu žádostí je 31. červenec. Poté
bude teprve známo, zda náš projekt vyhoví všem
podmínkám dotace. Následovat bude výběrové řízení na
dodavatele a s dodáním tedy můžeme počítat nejdříve v
předjaří 2019. Nic není prostě jednoduché a hned, a to
zejména u dotací. Takže prosím vydržte.

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, pardubická
krajská policie by ráda dala občanům několik cenných
preventivních rad. V první řadě bychom rádi apelovali na
rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení
neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty
pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty
a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu
poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot,
oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo
teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě
vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto
policisté radí řidičům, aby:
 byli zvláště pozorní a ohleduplní,
 na cesty se vydávali odpočatí a s časovou
rezervou,
 zajistili si během cesty dostatek tekutin,
 cestu si naplánovali, případně si aktualizovali
navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
 a při cestování měli řádně upevněný náklad ve
vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a
chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při
snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je
poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory,
které mají prověřený personál, tábory, které poskytují
kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O
dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít
přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na
místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných
návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí.
Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani
dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z
probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro
zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo
domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy,
aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné
jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.

