
Kraj pošIe nA Venkov další peníze
Obce do dvou tisíc obyvatel mohou opravit chodní|<y, siInice či soko|ovny. Zastupite|é nyní chystají rozpočet
LucIr SUKVoVÁ

olomauc _ Další balík peněz
chce olomouckÝ kraj pŤíští
rok poskytnout na rozvoj
a obnovu obcÍ na svém rizemí.
Vesnice do dvou tisic obyva-
tel tak mohou Žádat finance
napŤíklad na opravy chodni.
kri, silnic, sokoloven či veŤej-
nfch prostranství. Nově
hejtmanství podpoŤÍ také je-
jich sdruŽování do spolkri
a společn1f nákup pÓdiÍ na
kulturní akce. Letos do obcí
putovalo pětačtyŤicet milio-
nri. Kraj by chtěl stejnou část-
kou, i pŤestoŽe nenÍ pŤíznivá
finanční situace, zachovat.

Program obnovy venkova
funguje od roku 1991, pod
krajskou samosprávu však
spadá pět let' Zádosti se ročně
sejde.pŤes dvě stě. Podle ná-
městka hejtmana Pavla Ho-
ráka je jich jednou tolik, neŽ
m Že 'kraj uspokojit. ,,Nyní
chystáme rozpočet, takŽe ješ-
tě nemáme konkrétní čísla.
nicméně bychom chtěli opět
nabÍdnout stejn:f objem peněz
jako letos' coŽ znamená kolem
pětačtyriceti milionri. Bude to
ale velmi sloŽité kvuli tisni,
která v rozpočtech nyní je.
Bylo by však pňÍjemné, kdyby
se nám to podaŤilo,.. uveď
Horák.
Aby mohla obec krajskou

dotaci zÍskat, musÍ mít méně
neŽ dva tisice obyvatel. Ma.
ximální vfše pŤÍspěvku je pět
set tisíc korun' Na pŤíští rok
mohou starostové žádat peni-
ze na rekonstrukce obecního
majetku, což jsou chodniky'

veŤejné osvětlení, rozhlas, ale
i tělocvičny' sokolovny a kul-
turní domy. HejtmanstvÍ
chystá na pŤíští rok také no.
vinku.

,,PodpoňÍme obce, které se
chtějÍ spojovat do mikroregi-
on či spolkri, aby si mohly
společně nakoupit zaŤizeni,
která si mohou prijčovat. Jed.

ná se napĚÍklad o pÓdia na
kulturní a společenská vy-
stoupení. Mohou si poŤÍdit
sněŽnou frézuna klid sněhu
či většÍ sekačku na trávu,..
pŤibliŽil Horák. Kraj obcím
pŤispěje i na tvorbu zemně
plánovací dokumentace.

V minul ch dvou letech vy.
uŽili krajské dotace napŤíklad

v Uhelné na Jesenicku na do.
končení bezdrátového roz.
hlasu, ve StŤiteŽi nad Ludi.
nou na Hranicku na dokon-
čenÍ rekonstrukce domu slu.
Žeb obecnÍho ÍtŤadu či v Tiští-
ně na Prostějovsku na opravu
mistní si]:rice. V Moraviča-
nech za peníze opravili areál
hŤbitova. ''UŽ dňÍve jsme pe-

nrze z programu pouzilr na
rekonstrukci obecního Ťa-
du' KaŽdf rok podáváme Žá.
dost. Je to totiŽ mnohem jed-
nodušší administrace. neŽ
kdyŽ chceme ziskat penize z
evropskych fondri. Do bu-
doucna budeme v Žádostech
pokračovat. Je totiŽ dobŤe' Že
se postupně opravuje obecni
majetek. Vesnice by měly
vzkvétat... Ťekl starosta Mo-
ravičan AntonÍn Pospíšil.
V Hraničnfch PetrovicÍch

do dvou tfdn zkolaudujÍ
zhruba pul kilometru chod-
níkri, které lidem ve vsi roky
chyběly. Vesnice je mohla ne-
chat vybudovatjen dÍky dota.
ci z Programu obnovy venko-
va. ,,Jinak bychom se do ta-
kového projektu pustit ne-
mohli. Neměli bychom pení-
ze. V pŤištím roce, pokud
uspějeme s další ŽádostÍ'
bychom chtěli chodník rozšÍ-
Ťit po celé obci,.. uvedl staros-
ta Antonín Palrich'

Podle pŤedsedy Spolku pro
obnovu venkova Eduarda
Kavaly by se na prostŤedky
určené do programu nemělo
sahat a měly by bft ve stejné
vÝ'ši jako letos. ,,Bylo by fér,
kďyby kraj' i pŤestoŽe musí
šetŤit' dal obcím na obnovu
stejné peníze. Program má
dlouholetou tradici nejenom
u nás, ale také v Evropě a pro-
kazuje reálné vfsledky. oblÍ.
benÝ je hlavně proto, Že má
jednoduchá pravidla. Jeho
hlavním cílem a prioritou je
stabilizace obyvatel na vesni-
ci a její tozvoj,,, uvedl pŤedse-
da.
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nnršrĚ. za peníze z kraje mohou nralé obce budovat napÍftlad i dětská hÍ.štá Foto: Moravičany


