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Hranicko - Investični plány
patří vŽdy k jednomu z hlav-
nich témat nejen předvoleb.
nÍch plánů a bojů, ale i napřÍ.
klad při schvalovánÍ roz-
počtu k následujÍcÍmu roku.
Pokud jde o obce na Hranic-
ku, mohou se zde obyvatelé
těŠit na multifunkční budo-
vu, kanalizaci, vodovod a dal-
ŠÍ zajÍmavé projekty.

Je to vŽdy stejné' obyvatelé
kaŽdého města nebo kaŽdé
vesnice by nejraději viděli v
tom svém bydliŠti co nejvÍce
změn a budovánÍ. V obcích na
Hranicku tomu samozřejmě
nenÍ jinak. ,,Pro letoŠnÍ rok
jsme si jako jeden z hlavnich
cilů dali dobudovánÍ sokol-
ských Šaten, které jsme zapo-
čali uŽ v loňském roce,.. pro-
hlásil starosta obce Bělotín
Eduard Kavala. Tato investi-
ce spolkne celkem pět milio-
nů korun, ale v obci nebude
zdďeka jedinou. 

''JeŠtě

chceme dokončit rekon-
strukci bytového domu v
Nejdku' který je jeŠtě pořád
poničený po povodni. Tam se
počÍtá přibliŽně s třemi mili
ony korun,., přidal další in.
formaci Eduard Kavala.
Kromě těchto dvou akcÍ se
mohou těšit i obyvatelé Kun-
čic' kde obec chystá generál-
ku obchodu přibliŽně za půl
milionukorun.

K hodně velké částce v ob-
lasti investování se chystají v
obci Býškovice' ,,Na podzim
bychom rádi poŽádali o dota.
ci na stavbu multifunkčnÍ
budovy v obci a také se chys-
táme budovat infrastrukturu
pro rodinné domky,.. řekla
starostka obce Jana SvětlÍ-
ková. Zejména stavba multi.
funkční budovy je hodně vel-
ká akce, protoŽe v jejÍm roz-
počtu se počitá celkem s pat.
nácti miliony korun.

Poněkud skromnějšÍ plány
majÍ zatÍm v opatovicÍch. Zde
dobíhá jeden z rozjetých pro-

jektů. ''U nás právě dobÍhá
investice na výstavbu inŽe.
nýrských sÍtí pro rodinné
domky. Pokud jde o nějaké
dalši akce, tak se zatím ne-
chceme přiliš rozmachovat a
zkoumáme, na co by bylo
moŽné ziskat dotace,.. pro.
hlásil starosta opatovic Ja.
roslavKuchař'

Naopak na větší akci se pro
letoŠnÍ rok chystajÍ předsta.
vitelé obce ČernotÍn. MÍstní
obwatelé se mohou konečně
těšit na vybudování kanali
zace, ktetá obci uŽ dlouhou
dobu chyběla. ,,Naší hlavní
akci, kterou bychom rádi do-
končili' je stavba kanalizace.
Ještě ale nejsou podepsány
smlouvy s fondem Životního
prostředí, protoŽe se musí
neustále něco dokládat'.. řekl
k tomu trochu skepticky sta-
rosta obce Jiří Andrýs. To, Že
sejedná opravdu o velkou ak-
ci' dokládá i rozpoČet na ni
určený. Ten se pohybuje cel.
kem okolo částky 17 milionů
korun. Kromě toho by v obci
rádi dokončilÍ úpravu návsi'
která spolkne přibliŽně pět
milionůkorun.

Podobně velká investice
čeká i obec olšovec' Zde loni
na podzim začali budováni
vodovodu, který chtějí letos
dokončit. ''Jedná se o poměr-
ně velkou částku okolo 14 mi-
lionů korun. ProtoŽe jsme
poměrně malá obec, tak nic
jiného zatÍm neplánujeme,..
přidal k tomu starosta olŠov.
ce AntonÍn Folter.

Na větŠÍ mnoŽstvÍ přibliŽ.
ně stejných investic se mo-
hou těšit obyvatelé městyse
Hustopeče nad Bečvou. Kro-
mě nutných oprav po povod-
ních zde plánují jeŠtě mini-
málně další tři větší investi-
ce. ,,V letošním roce budeme
pokračovat v opravě kultur-
ního domu a také samozřejmě
pokračuje oprava našeho
zámku,.. potvrdil investice ta-
jemník úřadu městyse Vác-
lav Vomáčka. Pokud jde o
opravu kulturního domu, tak
ta spolkne přibliŽně čtyři mi-
liony korun. DalšÍ větŠí akci'
kterou v HustopečÍch plánuji'
je revitalizace návsi v části
Vysoká' Zde se počÍtá s část-
kou okolo tři a půl milionu
korun.


