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Zpravodaj je občasníkem a nechce aspirovat na periodikum, přináší Vám informace
z radnice takové, jaké ve skutečnosti jsou.
Zprávy a informace najdete samozřejmě na našich internetových stránkách, rovněž
sdílíme informace na Facebooku a pokud požádáte o přátelství, tak jistě
neodmítneme.
Po delší odmlce je Zpravodaj opět u Vás a pojďme na slibované informace:
V Kašově jsme úspěšně zkolaudovali stavbu přivaděče vody, který je ještě ve
zkušebním provozu, ale již spolehlivě dodává upravenou vodu do vodojemu a
následně ke koncovým uživatelům. Vzhledem k tomu, že jsme v období sucha a
chceme předejít nedostatku vody v Kašově, požádali jsme Vodoprávní úřad o vydání
opatření, na dobu tří měsíců, se zákazem zalévání a dalších zbytných činností, mimo
užití vody v domácnosti. Přesto, dle našeho dohledového systému, někteří uživatelé
nedbají nařízení a nejspíše zalévají, či doplňují bazény klidně ve 4 hodiny ráno.
Tímto apelujeme na nezbytnou kázeň při používání vody z vodovodního řadu
v Kašově.
V Kašově jsou dokončeny Komplexní pozemkové úpravy a je vystaven Návrh
řešení k připomínkování. Tento měsíc bude dokončena úprava komunikace, která
nespadá do navrhovaných rekonstrukcí cest v Kašově, ovšem zajišťuje dopravní
obslužnost spodní části Kašova a byla z větší části poškozena stavbou přivaděče.
Vzhledem k zajištění bezpečnosti křižovatky „U křížku“ na státní silnici v Kašově, zde
bude nainstalováno dopravní zrcadlo.
První kroky jsme učinili při tvorbě Nového územního plánu, týká se obou katastrů,
byla podepsána smlouva o dílo a předány potřebné materiály zpracovatelské firmě.
Vzhledem k tomu, že máme zpracovány podpůrné strategické dokumenty, tak
doufáme v hladký průběh zpracování územně plánovací dokumentace. Tímto
prosíme o dodání Vašich žádostí o změny v území našich katastrů, např. když si
budete chtít na zahradě postavit dům, je dobré si to rozmyslet nyní a připojit svoji
žádost o změnu k Návrhu nového územního plánu.
V letošním roce hospodaříme s více než 10 mil. korun, částka je stejná jak
v příjmech, tak ve výdajích. Je pravda, že máme od banky půjčeno téměř 4 300 tis.
ale jsme kontrolováni pravidelnými audity a naše zadluženost nemůže přesáhnout
neúnosnou hranici.
Když se podíváte do hospodaření, tak máme půjčeno a splácíme plynofikaci (3
roky), komunikace (5 let), vodovod Kašov (5 let) a nově financujeme úvěrem nákup
pole na vybudování parkoviště (5 let). Takže chod samosprávy (1,2 mil.), údržbu,
opravy a rekonstrukce majetku, služby, případné spolufinancování menších projektů
jsme stále schopni z takového rozpočtu zajistit.
Z rozpočtu stále dotujeme vodné, stočné a likvidaci odpadů. Mimo jiné financujeme
chod pošty, jednotku hasičů a jiné nezbytné služby.

Přispíváme na činnost místních spolků a současně, k oboustranné spokojenosti,
necháváme spolkům zaslouženou část odměny z parkovného při kulturních akcích.
Říká se, že žijeme v nejlepší době za těch 100 let od vzniku našeho samostatného
československého státu. Ovšem není to zadarmo a tento „blahobyt“ bychom měli
společnosti vracet. Nabízí se dobrovolnická činnost a to i u nás na vsi. Vedoucí
našich spolků mi jistě potvrdí, že lidí kteří chtějí něco dělat je žalostně málo.
Zřizujeme jednotku hasičů, tímto jednak ctíme zákon, dále přispíváme svou troškou
do plošného pokrytí jednotkami v kraji a zajišťujeme pomoc především pro nás a
naše majetky. Hasiči jsou rovněž dobrovolníci a zde opravdu potřebujeme nabrat do
jednotky nováčky a mohou to být i ženy, v jednotkách běžně působí. Pokud projevíte
zájem, hasiči, sokol, fotbal nebo šipkaři, pak prosím přijďte, kde si myslíte, že by jste
mohli pomoci ku prospěchu obce a spolkovému života. Mimochodem k té letošní
slávě (100 let) přispějí místní hasiči sázením stromů svobody, celorepubliková akce.
Budeme sázet na podzim 27.10., den před velkým svátkem, o akci budeme včas
informovat.
Na obecním úřadě došlo k obměně zaměstnance, všimli jste si, že Karla dělá Jirka.
Pan Karel Benček odešel do penze a na jeho místo nastoupil pan Jiří Roleček,
současně místostarosta. Víte, že se můžete na nás obracet se svými starostmi, je
jedno na koho, informace si předáváme a snažíme se řešit k Vaší spokojenosti.
Zmínil jsem se o období sucha a nedostatku vody. V Kuksu bohužel již přes rok
řešíme ztrátu vody nejen v souvislosti se suchem. V současnosti je situace taková,
že máme důkazy o špatném postupu vrtařské firmy, konkrétně máme k dispozici
Zprávu o provedených vrtacích pracích, ze které jednoznačně vyplývá špatný postup
při vrtání a výsledkem je nezatěsněný vrt. Jaký bude postup k odstranění stávajícího
stavu se dozvíme na další schůzce s firmou a podle toho dohodneme další kroky.
Jak víte máme zpracovanou Územní studii k zeleni v obci, byla představena na
veřejném jednání. Zeleň roste samozřejmě dále, nekompromisně svádíme předem
prohraný boj. Na letošní rok jsme měli připraveno ošetření památných stromů před
„Hostincem u Slunce“ a několika dalších. Současně jsme se zavázali k ošetřování
zeleně na Špitálním hřbitově, tady nám vyšla vstříc správa hospitálu, pan Libor Švec.
O zeleň se starají vzorně dále, dokonce na letošní rok měli objednanou údržbu řady
lip okolo hřbitova. Dohodli jsme se na tom, že ošetření lip zafinancujeme společně,
tak abychom zamezili několika havarijním stavům. Takže odkládáme ošetření lip zde
na tomto břehu, nelze zafinancovat obojí.
Pokračují opravy bytového domu čp. 3 a 4, již na Jaře se podařilo opravit všechny
známé komíny a plánujeme dokončení sanací v tomto bytovém domě.
V roce příštím se zaměříme na rekonstrukci prázdného bytu a konečně snad
začneme s fasádou, projektujeme úpravu prostranství před objektem a současně na
nás hrozí padající opěrné zdi nejen před poštou. Ve dvou bytech pak vyměníme
topidla na pevná paliva za vytápění plynem a elektřinou, o plynové topení se
pokusíme také na Obecním úřadě.
Další ze zbylých bytových domů, čp. 48, zde v jednom z bytů proběhla rekonstrukce
koupelny a další opravy a rekonstrukce na sebe nedají dlouho čekat.
Léto je v plném proudu, probíhají kulturní akce, snažíme se pořadatele tlačit do
volňásků pro místní, většinou máte až do poštovních schránek. Tuto praxi ovšem
budeme měnit na systém – volňásky k vyzvednutí na poště, kdo bude mít o kulturu
zájem lístky si vyzvedne, případně si je koupí v den konání akce.
Užijme si dny plné slunce a hlavně buďme v pohodě.
Jiří Beran

