SVATAVSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
uplynulo už půl roku od doby, kdy jste nám dali ve volbách své hlasy a kdy
začalo pracovat nové zastupitelstvo. Je tedy třeba ohlédnout se za naší činností v tomto
období a zhodnotit, co se nám zatím podařilo.
Navázali jsme na program dřívějšího zastupitelstva a naše snažení pokračuje
v již započatých činnostech. K nim patří hlavně péče o vzhled městyse. Naším
prioritním zájmem je zvýšení piety a přístupu k hřbitovu. Došlo k pokácení kaštanů
podél příjezdové cesty, což mezi vámi vyvolalo silné emoce. Ale věřte, že kácení bylo
nutné vzhledem k bezpečnosti návštěvníků - stromy byly přestárlé, ale hlavně
napadené klíněnkou. Dvěma firmami (nezávisle na sobě) bylo už v dřívější době
doporučeno jejich pokácení a bylo doporučeno i nám.
Na základě vypracovaného projektu úpravy příjezdové cesty a parkoviště s osvětlením
jsme přistoupili k vykácení stromů s tím, že místo nich budou vysázeny jiné. V případě
zájmu můžete do vypracované studie nahlédnout kdykoliv v kanceláři starostky nebo
místostarosty. Záměrem zastupitelstva je realizace této stavby do konce roku 2015.
Se vzhledem městyse souvisí i kácení stromů v ulici U Přádelny a na náměstí
před úřadem. I v tomto případě se občané rozdělili na dva tábory, ale i tady sehrála
hlavní roli vaše bezpečnost. Smrky, které byly vysázeny za přispění celé řady z vás,
byly již přerostlé, některé i napadeny mšicemi (což je celorepublikový problém), a tak
bylo opravdu nutné přistoupit k jejich kácení. Současně jsou ale vysazovány nové
stromy, a to javory, kterými je Svatava známá, navíc jejich údržba je snazší a finančně
méně náročná.
Další prioritou je vnitřní rekonstrukce budovy staré školy, jejímž cílem je
vybudování tříd a zázemí pro 1. stupeň ZŠ tak, aby výuka mohla být zahájena v září
2016. Na tuto rekonstrukci by mělo navázat dobudování prostor pro 5. ročník, školní
kuchyň a jídelnu. Tím by byla umožněna i rekonstrukce "školiček" a MŠ.
Dle plánu současného zastupitelstva byla provedena demolice mostu v Pobřežní
ulici, který byl již několik let v havarijním stavu. Pracuje se i na projektové
dokumentaci k demolici a zároveň vybudování nové lávky ve Sládkově ulici.
Jistě vám neuniklo, že se na sběrných místech objevily hnědé kontejnery,
určené pro sběr rostlinného BIO odpadu. Budou umístěny do 31. 10., jak to obcím
ukládá zákon o odpadech. Černé kontejnery určené pro kovy jsou umístěny na dvou
stanovištích, a to v Podlesí a u úřadu.
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Jsme také rádi, že se nám podařilo na škvárovém hřišti vybudovat koutek na
cvičení pro nejméně podchycenou část mládeže, která si své "silácké umění" již
nebude muset vybíjet na majetku městyse, ale právě zde.
A na závěr ještě stručně k uskutečněným akcím, o kterých si myslíme, že byly
úspěšné. Navázali jsme na tradici rozsvícení vánočního stromu, maškarního karnevalu,
zájezdu do divadla ve Františkových Lázních a dětského dne. Velmi nás potěšilo, že se
na akcích vedle kulturní komise podílela i širší veřejnost - pracovnice ZŠ, MŠ, členky
TJ Baník Svatava. Všem bychom chtěli i vaším jménem poděkovat.
Velký dík patří i sponzorům akcí - panu Martinu Štěpánkovi a firmě ept connector
s. r. o., Svatava.

Mgr. Olga Gossová, starostka
Vladimír Adamec, místostarosta
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