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Petice za povolení fotovoltaiky
Obyvatelům obcí památkové zóny Osovsko není umožňováno ze strany Národního památkového ústavu
použití fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů. Jako důvod je uváděno narušení pohledu a střešní
krajiny. Vnímáme tuto skutečnosti jako diskriminaci obyvatel PZ Osovsko. Naši občané nemají možnost
svobodného rozhodnutí, zda fotovoltaiku využijí nebo ne. Nemají šanci dosáhnout na dotační podporu státu,
která s ní souvisí.
Proto starostové dotčených obcí zaslali v únoru řediteli Národního památkového ústavu společný dopis
s požadavkem na akceptaci fotovoltaiky. V době energetické krize a nárůstu cen energií NPÚ řeší, že sluneční
panely naruší panoramata. Odpověď byla koncipována podobně jako v zamítavých stanoviscích žádostí našich
občanů. NPÚ fotovoltaiku nezakazuje, každou žádost projednává individuálně. Avšak dle praxe víme, že jsou
žádosti zamítány.
Starostové dotčených obcí připravili za pomoci Mikroregionu Hořovicko petici za plošné povolení
fotovoltaiky v obcích památkové zóny Osovsko. Je pro nás velmi důležitá Vaše podpora, s jejíž sílou budeme
jednat dál na Ministerstvu kultury, pod jehož gesci NPÚ patří. Žádáme všechny občany, kteří ještě Petici
nepodepsali a souhlasí s umísťováním fotovoltaiky v naší obci, aby tak učinili. Děkujeme Vám za Vaši
podporu.

Úpravy na cestě do mlází
V nejbližších dnech bude na cestě do mlází probíhat oprava propustku a po jeho opravě bude upravován
povrch cesty. Po těchto úpravách bude vedle cesty k hájovně umístěn kontejner na bioodpad. Do kontejneru
bude možno vkládat veškerý rostlinný odpad ze zahrady (tráva, rostliny apod). Od okamžiku umístění
kontejneru již nebude možné vozit posekanou trávu a odpad ze zahrady na hnojiště pana Šebka.

Oprava rybníka na návsi
Jak jsme Vás již informovali, máme připravený projekt na opravu rybníka na návsi. Na projekt jsme získali
dotaci 100 420,-Kč ze Středočeského kraje. Nyní čekáme na vyhlášení vhodné dotace na rekonstrukci rybníka,
která by dle našich informací měla být vyhlášena Ministerstvem zemědělství na podzim letošního roku.
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Podání dotace na výsadbu ovocných stromů
Žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů jsme podali Státnímu fondu životního prostředí. Alej
s 83 ovocnými stromy bude v případě získání dotace vysázena podél cesty od pomníku na čarodějnice.
V anketě občanů byly vybrány tyto druhy ovocných stromů: jabloň domácí, slivoň domácí, třešeň ptačí
a hrušeň obecná.

Podání dotace na nákup materiálu k pořádání kulturních akcí
V loňském roce jsme úspěšně žádali o dotaci u SZIF přes MAS Karlštejnsko na nákup party stanů a pivních
setů. V letošním roce budeme žádat o dotaci na další materiál k pořádání kulturních akcí. A to další pivní sety,
tepelné plynové hořáky, osvětlení do party stanů, projektor a promítací plátno. Dále budeme žádat o plechovou
garáž na uskladnění party stanů a pivních setů.

Podání dotace z fondu rozvoje venkova ze Středočeského kraje
Začátkem letošního roku jsme dokončili výměnu veřejného osvětlení. Ještě nám zbývá výměna svítidel
u hlavní silnice. Při opravách železničního přejezdu jsme si nechali protáhnout elektrické vedení k zastávce
a při výměně veřejného osvětlení u hlavní silnice bude vybudována jedna lampa u železniční zastávky. Na již
realizovanou výměnu svítidel požádáme dotaci na Středočeském kraji z fondu obnovy venkova na podporu
rozvoje infrastruktury.

Kontejner na textil
Ve sběrném místě jsme pro Vás umístili kontejner na oděvy, obuv, textil, tašky, knihy a potřeby pro
domácnost. Vložený materiál bude použit pro charitativní účely a k průmyslovému zpracování.

Letní kino v sobotu 16. července
Srdečně Vás zveme na promítání filmu Deníček moderního fotra, který vyhrál v anketě občanů. Promítání
začne v 21:30 hod. Před promítáním se uskuteční sousedské setkání s kytarami od 18 hodin.

Příměstský tábor ve sportovním areálu
Ve dnech 18. - 22. července a 8. - 12. srpna se ve sportovním areálu uskuteční příměstské tábory. V těchto
týdnech bude víceúčelové hřiště pro veřejnost dostupné až od 16 hodin.

Přejeme Vám krásné léto 😊

Zuzana Hůlová

