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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, v dnešním posledním čísle zpravodaje tohoto volebního období bych Vás rád
---------/2014
informoval nejen o probíhajícím dění v obci a osadách, ale ve druhé části zpravodaje bych se také vrátil
zpět v čase a v krátkosti zrekapituloval volební období stávajícího zastupitelstva.
Ve středu 17.9. se uskutečnilo přivítání občánků do obce. Letos se obřadu zúčastnilo 9 dětí, které
obdržely od obce památeční list, hračku a také finanční příspěvek. Odpoledne uvedly děti ze základní a
mateřské školy pásmo recitace, za což jim stejně jako paním učitelkám patří dík.

V sobotu odpoledne 20.9. bylo uspořádáno tradiční setkání rodáků. Nejprve vystoupil folklorní
soubor Růže a poté zahráli k poslechu a tanci Kameňáci. Pro rodáky a další hosty pak bylo připraveno
občerstvení. Celou akci uspořádal tak jako takřka všechny společenské akce obce kulturní výbor,
kterému touto cestou děkuji za činnost v uplynulém období.
V srpnu začala rekonstrukce veřejného osvětlení v Zubčicích, a to možná na nejfrekventovanější
trase - na cestě k autobusové zastávce na hlavní silnici. Byl vyměněn poškozený kabel a nahrazeny
sloupy a světla. Zároveň byla přidána jedna lampa pro bezpečnější pohyb chodců po komunikaci.
Největší investiční akcí letošního podzimu je bezesporu výstavba komunikací v rámci pozemkových
úprav. Jedná se o cesty spojující Zubčice a Markvartice, dále pak do Pasek a směrem na Záhorkovice. Tyto
cesty již před lety vybrala komise složená z vlastníků pozemků. Výstavbu provede firma Swietelsky,
která vyhrála výběrové řízení pořádané pozemkovým úřadem. Ten bude také zajišťovat technický
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dozor a po výstavbě předá komunikace do správy obce. Výstavbu hradí pozemkový úřad z evropských
dotací.
Souběžně budou probíhat také drobné opravy komunikací v osadách, propadlé překopy nebo
utržené krajnice. Oprava propadlé horské vpusti v Zubčické Lhotce však bude muset počkat až na jaro,
poškození je příliš velké a bude proto nutné tento odvodňovací prvek vybudovat znovu.
V říjnu bude také probíhat výstavba přístřešku na kontejnery za obecním úřadem, nejdříve se
odstraní zídka a vybudují základy, samotný přístřešek bude dřevěný s krytinou z pálených tašek. Podlaha
bude ze zámkové dlažby. Celá stavba pojme osm kontejnerů pro separovaný odpad. Doplnění kontejnery
a výstavba přístřešku je částečně hrazena z dotace kraje. V průběhu dalšího období by měly být
kontejnery instalovány také do dalších částí obce. V osadách by měly být pořízeny nové kontejnery a také
zajištěna výstavba přístřešků, nejlépe s pomocí některého z grantů.
Během podzimu bude také vyměněn kotel v kulturním domě, centrální topeniště by mělo zajistit
teplo jak pro restauraci, tak také pro tělocvičnu a sál. Kotel bude automatický na uhlí s elektronickou
regulací, na sále budou osazeny nové radiátory. Výměna je hrazena z větší části ze získané dotace.
Díky dotaci ze SZIFu se letos podařilo také realizovat rekonstrukci povrchu místní komunikace
v Zubčicích, výměnu krytiny na střeše základní školy, a z dotace POV se pořídilo vybavení na údržbu zeleně křovinořez, rozmetadlo, nůžky na trávu atd. V měsíci září také skončilo čištění rybníka, letos se vytěžil sediment
z hlavní, tzv. biologické části nádrže. Vytěžený kal byl odvezen na vybrané pozemky obce. Byla upravena
kalová přepážka a to jednoduchým způsobem - přesunutím panelů z cesty a dosypáním lomového
kamene. Tím se zvětšila usazovací část takřka o 50% za minimální náklady.
V průběhu prázdnin bylo dokončeno vybavení školní kuchyně nerezovým zařízením, částečně
hrazených školou a částečně obecním úřadem. Nyní by tedy mělo vybavení kuchyně odpovídat všem
platným předpisům a mělo by umožňovat vařit stravu pro všech 70 strávníků.
Bohužel ne vše se povedlo podle představ, ze státního fondu životního prostředí se nepodařilo
získat dotaci na zateplení budovy obecního úřadu a kulturního domu. V příštím období tak bude nutné
pokusit se opět zažádat v některém programu, pokud tedy budou vyhlášeny.
Pokud se ohlédneme za minulými čtyřmi roky dosluhujícího zastupitelstva, můžeme konstatovat,
že naprostá většina investičních akcí byla spolufinancována prostředky z evropských dotací. V roce 2013
bylo vybudováno dětské hřiště v Markvarticích a Zubčicích. Byly provedeny stavební úpravy v přízemí
obecního úřadu - nová knihovna vybavená moderním počítačovým vybavením, přebudováno bylo sociální
a skladové zázemí obchodu. V kulturním domě byla provedena oprava plesnivých stěn, vymalovalo se,
vyměnilo osvětlení a v restauraci se nainstalovaly nové bezpečnostní dveře. Byla zakoupena nová
informační tabule před OÚ, provedeno čištění venkovní kanalizace a započalo se odbahnění rybníka
Zubčice v sedimentační části.
Hasiči si v tomto roce zakoupili kompresor a zásahové rukavice, byla opravena betonová podlaha
v garáži na hasičské auto. V roce 2012 došlo na stavební úpravy v základní škole, byl navýšen počet tříd
přestavbou služebního bytu. Při stavebních úpravách obecního úřadu byly upraveny kanceláře, byt i
schodiště. V tomto roce byly také zajištěny na náklady obce projekty na polní cesty v rámci pozemkových
úprav, oprava místní komunikace v Zubčické Lhotce a oprava odvodňovacího žlabu v Markvarticích. V
kulturním domě bylo pořízeno venkovní posezení včetně židle a stolů. V roce 2011 byla vyměněna okna v
základní škole, opravena místní komunikace v Zubčicích. Byl vybudován kanalizační sběrač v Zubčické
Lhotce, provedeny opravy tělocvičny v KD a zakoupeno vybavení - žíněnky a tenisové stoly. V témže roce
byla pořízena prosklená úřední deska a vybavení na údržbu zeleně - sekačka , automobil s přívěsem atd.
Z výše v krátkosti uvedeného je zřejmé, že zastupitelstvo obce po celou dobu svého mandátu
plnilo své závazky uvedené v programu rozvoje obce. Na dalším zastupitelstvu nyní bude pokračovat
v opravách a budování cest, kanalizace, veřejného osvětlení a v údržbě obecních budov.
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