práce na naplnění představ. Na té se
podílely i děti např. sběrem a plněním
plastových lahví, ze kterých byla
vytvořena kopretina. Na dokončovacích
pracích se podíleli i rodiče. Součástí je i
relaxační část v zadní části s hudební
stěnou, která přispěje k hudební a
rytmické výchově. Dobrodružství a
možnosti setkávání budou moci děti
prožívat ve dřevěné chýši a vrbovém
bludišti. V parných dnech přijde vhod
mlhoviště. Z dětí se také mohou stát
zahradníci, kteří si na vyvýšených
záhonech budou pěstovat dobroty a
budou moci sledovat růst od semínka
ke konečné rostlince. Budou mít
možnost sledovat život drobného hmyzu
ve hmyzovištích a dalších živočichů.
Jaro novou zahradu probudilo a tak se
již začínají plnit naděje pro společné
prožívání,
pozorování,
zkoumání,
zdokonalování
environmentálních,
pohybových, hudebních výtvarných a
pracovních
dovedností
a
rozvíjení
poznání na základě vlastních zážitků.
Všem, kdo se na tvorbě podíleli, patří
velký dík. Nezbývá než se o výsadbu
řádně starat a udržovat vybavení, aby se
vybudovaná zahrada stala zdrojem
poznání
a
příjemně
prožitých
společných chvil.
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí
ČR a na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.

Míčový sedmiboj bude
I přes očekávané rozvolňování opatření
probíhaly přípravy a příjem přihlášek na
tradiční již 16. míčový sedmiboj dvojic,
který proběhne ve dnech 12. a 13.
června 2020. První den programu bude
v areálu školy a sobota proběhne na
hřišti. V případě zájmu se je možno
přihlásit u pořadatele P. Novotného.

Zamýšlené opravy
pandemie nezastavila

Virové problémy naštěstí neohrozily na
jaro připravené opravy. Výrazné změny se
dočkaly záchody na koupališti a to včetně
toalety pro personál, která je upravena při
přestavbě i pro vozíčkáře. Dále na základě
loňské
zkušenosti
byla
položena
protiskluzová fólie v části dna u schodů
do bazénu.
Značnou proměnou prošel tenisový kurt,
který si vyžádal výraznou rekonstrukci po
těch mnoha letech používání. Rozšíření
kurtu, výměna oplocení, nové lajny,
doplnění antuky to jsou věci zřetelně
prospívající kvalitě sportoviště. Navíc byla
vystavěna tréninková zeď, kterou díky
rozšíření zpevněné plochy vně kurtu bude
moci využívat i při hře na kurtu. Na

uvedenou opravu jsme zažádali o finanční příspěvek Pardubický
kraj. Vše vypadalo nadějně…… až do vypuknutí pandemie.
Z úsporných důvodů byl nejen tento dotační titul zrušen a tak
veškeré opravy nese na svých bedrech obec.

Otevření škol se stalo realitou
Dnem 25. května skončila odstávka všech základních škol a také
mnohých mateřských škol. Byly vypracovány podmínky, za kterých
je možno bezpečný provoz zabezpečit a tak se děti mohou
dobrovolně vrátit ve stanovených 15 členných skupinách do
studijního procesu. V pátek 22. května v obou našich školách
proběhla prostorová dezinfekce dezinfekční mlhou a tak by vše
mělo probíhat v takto ošetřených prostorách.

Co nás letos investičně čeká
Na letošek plánované investiční akce by se většinově měly podařit.
Jednou z těch, které jsou v přípravách nejdále, je rekonstrukce
elektroinstalace v místní škole. Práce jsou naplánovány na tři
etapy, z nich každá je plánována na školní prázdniny. Výběr
zhotovitele proběhl a tak se dějí přípravy na zahájení akce, až
nastane ten správný čas pro první (patrně tu technicky a finančně
nejnáročnější – cca 1,5 mil. Kč) etapu.
Další a tou finančně nejobjemnější investicí bude vybudování
cyklostezky vedoucí od Základní školy k obci Bučina. Projekt pro
toto potřebné dílo byl podkladem pro žádost o dotaci na SFDI.
Předlouhé chvíle čekání na výsledek rozdělování dotací na
cyklostezky skončily, a to pozitivně. Naší obci byla přislíbena 85 %
dotace na uznatelné náklady a tak celková náročnost bude o více
než 3,5 mil. Kč menší. O zbytek nákladů se obě obce podělí dle
smlouvy uzavřené při přípravě projektu. Uvedenou stavbou by mělo
dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců mezi
oběma obcemi. Navíc tak dojde k bezproblémovému spojení nově
rostoucích rodinných domů se zbytkem obce. Začátkem července
by se také měly rozeběhnout práce na druhé fázi budování
chodníku na staré návsi, který by měl dosahovat až na křižovatku
na Újezdec. Tomu však bude předcházet výměna vodovodního
řadu, který je položen pod plánovanou trasou chodníku. Tato
výměna by měla vypuknout cca v polovině června dle kapacit firmy
Vodovody.

Hasiči i přes odklad oslaví výročí
Letošní rok je rokem výročí 135 leté historie, kterou začali psát
místní hasiči jako organizovaný spolek bojující proti ohni, ale i
s vodou. Proto byla plánována na místním hřišti velkolepá
okrsková soutěž. Tyto plány se však rozplynuly s příchodem viru a
s tím spojenými opatřeními. Nyní po uvolňování omezení se hasiči
rozhodli uspořádat pro týmy, které budou mít zájem, Pohárovou

soutěž k tomuto jubileu. Jako termín byla zvolena sobota 20.
června v odpoledních hodinách. K vidění bude soutěž ve štafetě
4x100 metrů a dva útoky požární. Věříme, že i vy všichni budete
zvědavi na výkony našich skvělých týmů, ale i jejich soupeřů a
přijdete nás povzbudit. Občerstvení bude zajištěno a prosíme o
dodržování základních hygienických požadavků, které dosud platí.
Podrobnosti najdete na plakátech, které budou vyvěšeny.
Opakované téma odpadů se vine jako červená nit
v průběhu vydávání zpravodaje. Marné jsou stesky nad tím, že
pro větve a části stromů je určen kontejner u cesty na Dlouhá
luka. Marné jsou prosby na sešlapávání plastů a papírových
krabic. Jednání o kratších intervalech svozu jsou zatím
neúspěšná a tak jsme nuceni jít cestou navyšování kontejnerů,
i když víme, že to donekonečna nejde. Trn z paty částečně vytrhl
sběr papíru ve škole. V těchto dnech by měl být přidán
kontejner na papír na Vápenicích a další na plast a na papír u
školy u Jílkových. Zde však asi tyto kontejnery nezůstanou a
přesunou se v této lokalitě do prostor, kde je více místa a
nebude to svádět projíždějící řidiče z okolních obcí, aby nám zde
hyzdili vzhled.
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