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Představení vybraných projektů ze IV. výzvy
KJH - Minulý týden zasedala hodnotitelská komise MAS Království – Jestřebí hory a vybrala
projekty, které budou podpořeny penězi z dotačního programu LEADER. Těmi, které komise
vybrala, jsou projekty obce Havlovice – Garáže pro komunální a hasičskou techniku, druhým
projekt je obce Malé Svatoňovice – Vodovod a kanalizace pro lokalitu Klůček, poté projekt TJ
Sokol Havlovice na 2. etapu oprav tělocvičny a čtvrtým je projekt obce Batňovice na hřiště u
Základní školy. Nabízíme vám podrobnější představení podpořených projektů:
Obec Malé Svatoňovice: Vodovod a kanalizace pro lokalitu Klůček v Malých Svatoňovicích
Klůček je jednou z novějších zastavěných lokalit v Malých Svatoňovicích. Její část je již na sítě
včetně odpadních vod připojena, ale zbývá zde ještě pět domů, u kterých je vypouštění
většinou řešeno trativodem. Projekt by tak měl vyřešit napojení domů na budovanou
kanalizaci a zároveň dát vzniknout možnosti dalšího budoucího napojení. Vybudování další
části obecní kanalizace by mělo podpořit mladé rodiny usazené v lokalitě zvané Klůček –
zajistit jim lepší podmínky pro trvalé bydlení.
Obec Havlovice: Garáže pro komunální a hasičskou techniku
Projekt se opírá hlavně o nevyhovující situaci s uskladněním hasičské techniky SDH Havlovice
v hodnotě několika milionů korun. Dosavadní hasičská zbrojnice sídlí v pronajatém prostoru,
který je v havarijním stavu, vlhký a bez sociálního zařízení. Polovina přízemí nového objektu
by tedy měla sloužit k umístění vozového parku, výstroje a výzbroje SDH. V druhé polovině se
vybuduje zázemí pro komunální techniku obce, šatna a sociální zařízení, které dosud
chybělo. V prvním nadzemním podlaží nové stavby by do dvou let měla vzniknout i klubovna,
kterou pak budou využívat nejen hasiči, ale i ostatní spolky v obci.
Obec Batňovice: Hřiště u ZŠ v Batňovicích
V současné době se na pozemku u Základní školy nachází dětské hřiště pro Mateřskou školu
– prolézačky, houpačky, skluzavky a pískoviště, ale toto hřiště neřeší volnočasové aktivity a
zázemí pro žáky a žákyně ze ZŠ nebo i ostatní mládež. Cílem projektu je vybudovat hřiště
s umělým povrchem, běžeckou dvoudráhu zakončenou doskočištěm, zpevněnou plochu a
chodníčky tak, aby co nejlépe splňovaly svůj účel. Projekt je zaměřen na mladé lidi do 30 let,
hlavně maminky s dětmi a mládež. Vybudováním hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm se
projekt rozšíří i na okolní obce, školy a spolky, protože bude moci sloužit jako zázemí pro
pořádání akcí.
TJ Sokol Havlovice: 2. etapa oprav tělocvičny (rekonstrukce podlahy)
Aktuální stav podlahy tělocvičny v majetku TJ Sokol Havlovice je špatný. Dřevěná podlaha má
prohnilý podkladní rošt a uvolněné parkety. Zároveň dochází k vlhnutí zdí až k dřevěnému
obložení a únikové dveře z tělocvičny jsou nefunkční. Oprava je nutná pro bezpečné
sportování. Výsledkem projektu by měla být nová podlaha vytvořená speciálně do
tělocvičen, výměna únikových dveří (s tím i vznik bezbariérového vstupu), ventilace a
obložení. To by mělo přinést výrazné zvýšení bezpečnosti sportování a větší zájem o
využívání tělocvičny.
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