Tak a je to tady vážení občané!
Jestliže se kladně vyjádří ZO a všechno půjde podle plánu začnou příští týden do
naší Vídenské ulice najíždět stavební stroje, aby vytvořili v letošním roce
v Lichnově hodnotu díla ve výši cca 100 mil. Kč. Postupně vznikne několik
pracovišť v různých částech obce s cílem Odkanalizování obce Lichnov
ukončit ještě v letošním roce. Úkol je to odvážný, ale když tomu věří zkušení
*Zhotovitelé, věřme i my občané Lichnova. Překonali jsme společně v minulosti
při výstavbě naší obce nemalé překážky, doufáme, že se vypořádáme i s tímto
úkolem. Má-li být průběh výstavby úspěšný musíme se všichni alespoň
vstřícností k tomuto dílu postavit. Obrníme se proto trpělivostí a s pochopením
přistupujme k problémům, které nás čekají. Nejedná se jen o hloubení stok
v jednotlivých částech obce a přerušování provozu, ale i skladování materiálu.
Zejména s uskladněním zeminy budou velké problémy. Hledáme každý
přijatelný prostor včetně nájmu soukromých pozemků. Zodpovědně jsme spolu
se zhotovitelem projednali také všechny vaše došlé připomínky, bohužel ne
všechny se podle přání občanů podařilo vyřešit. Podpora ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí bude
ve vztahu ke schválenému projektu (který byl připravován několik let) přísně
kontrolována kompetentními pracovníky fondu. Zhotovitel si již nemůže dovolit
provádět podstatné změny podle přání občanů. Doufáme, že se vypořádáme i
s tím, že Lichnov bude v letošním roce jedno velké staveniště. Jsme si vědomi
toho, že ne všichni kanalizaci fandí, ale zároveň jsme přesvědčení, že se jedná o
dílo, které stejně jako ZŠ, MŠ, „Alkocesta“, plynofikace, Kabelová televize,
sportoviště atd. posune naši obec do vyšší kvality, vylepší naše obydlí,
jednoznačně zlepší životní prostředí a Javornička se stane čistým potokem a ne
stokou.
Vážení občané v příštích dnech a měsících se budeme setkávat kromě
pracovníků Zhotovitele se jmény: Ing. Vizina (byl na veřejné schůzi dne
7.10.2010) a Ing. Stojaník, kteří mají mimo jiné úkol hájit zájmy naší obce.
Jednejme s nimi korektně, mají naši plnou důvěru.
Výstavbě zdar!
Jan Kahánek
starosta
*Zhotovitel: RI-STAV s.r.o., HAKOV s.r.o., VHS a.s.

