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Háj u Duchcova vybuduje novou náves
Tisková zpráva č. 5/2014
V obci Háj u Duchcova se rozhodli vyřešit nezvyklý problém. Obec nemá v podstatě
žádný uspořádaný „střed“ a místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tedy
jakousi náves. Obec nyní získala dotaci z ROP Severozápad a rozhodla se tento
problém vyřešit.
„V současné době se většina akcí koná na malé ploše mezi budovou obecního úřadu a
garážemi. Ta však kapacitně nedostačuje a není vhodným, důstojným a reprezentativním
místem,“ popsal problém Karel Drašner, starosta obce.
Obec se rozhodla tento nedostatek vyřešit a na konci loňského roku podala žádost o dotaci
z ROP Severozápad na kompletní revitalizaci veřejného prostranství v obci. „Žádost o dotaci
ve výši 6,59 milionů korun byla úspěšná a obec se tak nyní může pustit do realizace. Projekt
by měl být celkově ukončen v prosinci 2015. Následně dojde k proplacení dotace,“ uvedla
Michaela Valtrová ze společnosti G-PROJECT, která žádost o dotaci zpracovala.
Pro vytvoření veřejného prostranství bude využit pozemek sousedící s budovou obecního
úřadu, který je nyní občany využíván k parkování. „Chceme zde vybudovat reprezentativní
místo k pořádání takových akcí jako je dětský den či rozsvěcování vánočního stromečku,“
popsal výstupy projektu starosta.
Souvisejícím nově vybudovaným veřejným prostranstvím pro volnočasové aktivity bude nyní
zatravněná plocha ve vzdálenosti 650 metrů pod budovou obecního úřadu. „Vedle kompletní
revitalizace zeleně sem umístíme tři cvičební prvky pro dospělé,“ dodává starosta.
V rámci projektu budou rovněž rekonstruovány chodníky a dojde k výměně zábradlí podél
Hájského potoka. Zábradlí podél potoka je nyní nebezpečné a neplní svoji funkci, nechrání
proti pádu do potoka. „Nebezpečí pádu je umocněno chybějícími obrubníky k potoku. Při
upadnutí na kluzkém povrchu chodníku hrozí pád chodce do potoka, což se v minulosti už
bohužel několikrát zejména u dětí stalo,“ dodal starosta.
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Současný stav chodníků, zábradlí a zeleně
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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