Dotace v roce 2012
Vedení obce se z několika důvodů rozhodlo nepouštět se v roce 2012 do větších
akcí. Dokončili jsme spoustu stavebních akcí, jako byla rekonstrukce místních
komunikací, oprava veřejného osvětlení a instalace nových stožárů veřejného
osvětlení, výměna oken v č.p. 101 aj. S dotacemi a samotnými stavbami je spojena
poměrně značná administrativa, takže bylo zapotřebí všechny akce dořešit i po
formální stránce. Dalším důvodem byl nákup sokolovny a s ní spojený úvěr. Kromě
úvěru na sokolovnu jsme museli rovněž formou úvěru předfinancovat rekonstrukci
místních komunikací. Proto jsme nechtěli obec zatěžovat dalšími většími závazky.
Vsadili jsme na jistotu a pustili se jen do dotace z Programu obnovy venkova, kde je
vyšší pravděpodobnost získání dotace a finanční náročnost akce není pro obec
nikterak dramatická. Skutečně jsme dostali grant na výměnu oken a opravu
palubkové podlahy v sokolovně. Obojí se podařilo zrealizovat a sokolovna díky
finanční pomoci JČ kraje získala krásná nová okna a světlou hladkou bezpečnou
podlahu. Občané se mohli s vylepšeným vzhledem uvnitř sokolovny seznámit již na
několika kulturních akcích – hasičská zábava, benefiční koncert skupiny JIMI BAND,
přednáška o Karlu Klostermannovi, o historickém lenorském skle, divadelní
představení pro děti Kuba a loupežníci či komedie pro dospělé Nejkrásnější válka
aneb Sen noci svatomářské. Vánoční dílna a Mikulášská nadílku je za dveřmi.
Na rok 2013 máme připraveno několik projektů, na jejichž přípravě jsme po celý rok
2012 pracovali a nyní musíme počkat, jak dopadnou naše žádosti o dotace. Pokud
se vše podaří, dočkají se občané chodníku od pošty k chatě, sokolovna dostane
novou fasádu a upraví se okolní prostranství, investice by se konečně mělo dočkat
naše malé sklářské muzeum, měly by přibýt lavičky a odpadkové koše, do sokolovny
si snad pořídíme vlastní technické vybavení, jako je dataprojektor, plátno a ozvučení.
Pevně věřím, že alespoň na něco z našich plánů dotaci dostaneme.

