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Pøedání srubové stavby
Ve ètvrtek 28. kvìtna se konalo fyzické pøedání zrekonstruované srubové stavby v Soutìskách, která je financovaná Evropskou unií v rámci projektu "Z mlýna do srubu a zpátky"
z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu pøeshranièní sploupráce
2007-2013 mezi Èeskou republikou a Svobodným státem
Sasko. Rekonstrukci provedla firma Benešovské stavebniny
za kterou ji pøedával její majitel pan Barták. Za obec Høensko se pøedání zúèastnili starosta obce Jan Havel, místostarosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, zastupitel Stanislav Køížek,
vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová, vedoucí hospodáøské èinnosti Robert Drnovec, ing. Václav Pavlík, projektant firmy VaM Liberec, která je autorem projektu a stavební dozor provádìjící Bc. Alena Bílková.

Statrosta obce Jan Havel podìkoval panu Bartákovi za dobøe
odvedenou práci, která byla dokonèena v požadovaném termínu.

Dále podìkoval projektantu ing. Václavu Pavlíkovi za vypracování projektu a rychlé reagování na nenadálé situace, které
nastaly a vyžadovaly architektonické øešení.

Spoleènì prošli celou zrekonstruovanou stavbu a dùkladnì
zkontrolovali její provedení. Jak všichni konstatovali, práce
na stavbì byly odvedeny ve výborné kvalitì. Jako na každé
takové stavbì se vyskytly drobné závady, které však nebrání
provozu srubu. Ty byly sepsány a v nejbližší dobì budou odstranìny. Kromì samotného srubu byly zkontrolovány také
další souèásti, které s touto stavbou souvisejí - veøejné WC a
èistírna odpadních vod. I zde bylo shledáno vše v poøádku.
Protože tomu nic dalšího nebránilo, byla stavba od fimy Benešovské stavebniny pøevzata. Interiér stavby, který je v souèasné dobì pøipravován, bude zprovoznìn až po jeho dokonèení. Byl zprovoznìn kiosek pro veøejnost a v nejbližší dobì
bude zprovoznìno WC.

Je na místì podìkovat i dalším, kteøí se na této stavbì velkou
mìrou podíleli- Bc. Alenì Bílkové za stavební dozor a také
vedoucí obecního úøadu Jaroslavì Antonové, kterou nyní èeká ještì hodnì práce s "papírovým" zúøadováním stavby.
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Jak to bylo pøed rokem - kvìten a èerven
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