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Jaro je v plném proudu a krásně se nám rozsvítilo sluníčko. Zastupitelé se sešli
v březnu a měli napilno, jen přiblížím naše jednání.
Důležitým dokumentem je rozpočet na letošní rok, dále schválení cen vodného a
stočného a cen za svoz odpadů. U všech těchto položek zvýhodňujeme trvale žijící
obyvatele, tak jak si myslíme, že je to ještě udržitelné pro náš rozpočet. Argumentem
může být například výnos z turistického ruchu. Slovíčko udržitelné je na místě, proto
o odstavec níže uvedu, co všechno bychom rádi z letošního rozpočtu ještě
zainvestovali.
Získali jsme dotaci na obnovu stávajícího dětského hřiště. Jde o dotaci z fondu
Nadace ČEZ a v projektu „Oranžová hřiště“ jsme získali 190 tis. Kč, přidáme něco
z našeho rozpočtu a cílem bude dětské hřiště přibližně podobné tomu, jaké jste si
vybírali v proběhlé anketě k tomuto tématu. Jsme ve fázi výběru dodavatele a
realizace by mohla proběhnout v létě. Ing. Veronika Tomková z revitalizace Kuks,
která je administrátorkou celého projektu, zkusila ještě oslovit ČSOB pomáhá
regionům, kde budeme soutěžit s naším projektem o další finanční podporu.
Z dalších věcí projektujeme záchytné parkoviště, přilehlý chodník podél silnice od
břízek až k hlavní silnici – to už je zadané. Trochu s tím souvisí ještě rozšíření
veřejného osvětlení podél tohoto chodníku až na „Obr Kuks“, to je cesta ze strany od
benzínky až ke kapličce, tam máme ještě tmu a prozatím pouze slibujeme.
Rádi bychom naprojektovali první etapu rekonstrukce čističky odpadních vod.
Reálně se projektuje ještě kousek komunikace k č.p. 3 od cesty k bytovému domu, je
to ještě součástí odvlhčení a sanace domu.
To jsou všechno věci, na které chceme v budoucnu získat dotace, tak abychom
zaplatili pouze část nákladů těchto akcí.
Z investic, které jsou již ve fázi, můžeme stavět, tak to jsou dva projekty. Jde o
kanalizační přípojku od bytového domu čp.48/65 a hasičárny – čekáme na schválení
dotace. Další je rekonstrukce opěrné zdi za bytovým domem čp. 56, jde vlastně o
demontáž té stávající zdi a stavbu nové – čekáme na schválení dotace.
V letošním roce máme v plánu investice do bytového fondu, nejde jen o běžné
opravy, ale v jednom z bytů vyměníme okna a topení, máme za sebou již jednu
koupelnu. U bytového fondu jsou to nekonečné investice a tak po delší době (10 let)
přijde na řadu zvýšení nájemného, to však nepřekročí 20 % a předpokladem je
vzájemná dohoda obou stran.
Na budově obecního úřadu bychom letos rádi provedli rekonstrukci střechy, krásně
řečeno v zadání díla „revitalizace střešního pláště“. Tady se to nedá odkládat
vzhledem k tomu, že již poněkolikáté nám silný vítr pomohl s devastací střešní
krytiny. Těch věcí je strašně moc, ale jak jsem uvedl na začátku, musí to být
udržitelné pro nastavený rozpočet.

V letošním roce máme rovněž rozpočtovánu částku na zpracování Nového
územního plánu. Tento dokument by měl být v nejbližší době k dispozici pro
projednání na stavebním úřadě a potom snad již pro naše potřeby k diskutování
veřejností. Budeme se k němu moci každý vyjádřit a podat případné připomínky a
podněty k zapracování, termínově to vidím spíše okolo letních prázdnin.
V průběhu května dojde k přetavbě našich internetových stránek, náš web bude
omlazen a přizpůsoben dnešní době „mobilní“.
Pro lepší komunikaci, směrem k Vám, jsme zřídili informační kanál „infokanál“,
komunikace od nás prostřednictvím mobilních telefonů a emailů. Z důvodu toho, že
dnes máme již každý mobilní telefon, tak je to nejrychlejší a zaručený způsob, jak
Vás informovat o záležitostech tykajících se obce a úřadu. Opět čerpáme ze
zkušeností okolních obcí a oblíbenosti této služby u jejich občanů. Podmínkou je
samozřejmě registrace, elektronicky prostřednictvím našich internetových stránek,
nebo fyzicky na naší poštovní přepážce.
Protože začíná být venku krásně, tak je to příležitost jít ven. Tak aby bylo proč vyjít
ven a prokličkovat se mezi hordy turistů a „kolistů“, tak jsou otevřené zahrádky a
máme také novou kavárnu, Lori café – je potřeba prověřit, jsou naši. No a také už se
hraje fotbal, naše TJ mimo mančaftu chlapů vychovává také dorost, v den utkání je to
svátek a je také párek v rohlíku apod., takže další zastávka. Nezapomeňte na letošní
čarodějnice, které pořádají Sokolové, tradičně 30.4. a samozřejmě na další jejich
akce nohejbaly apod. V červnu tradičně pořádáme, všichni společně, Dětský den,
letos opravdu 1.června. No a ještě před tím všechny ty sběry odpadů, sběr železa si
užijí hlavně hasiči, tak je podpořte, vyndejte staré železo a elektrospotřebiče před
dům, 4.5. je to letos. Sbírka pro Diakonii bude 6.-10. května.
Doufejme, že nás letošní léto nespálí a neusuší nadobro. Podle stávajících odběrů
v Kašově, 10 m3 denně o víkendech, to nemůžeme ustát a bude zle. Bohužel k tomu
bude negativně přispívat odlesnění v kašovském lese. V souvislosti s kůrovcem se
bude těžit i nadále a negativně to ovlivní udržení vláhy a podzemní vody v této
oblasti. V Kuksu na vrtech by se mělo začít pracovat v nejbližších dnech ale i pokud
se to povede bude to sázka, zda se voda posbírá do původní vydatnosti. Takže
v této souvislosti se modleme za, na vláhu, vydatnější období.
Pokud se vrátíme ke „státnickým“ povinnostem, tak jsme měli možnost potkat se
s panem hejtmanem zde tady na domácím hřišti. Pan hejtman PhDr. Jiří Štěpán,
v souvislosti s prezentací obnovy Braunova Betléma tady v Kuksu, ještě za
přítomnosti ministra kultury, projevil zájem potkat se osobně se starostou obce.
Děláme z toho tradici, protože před rokem jsme se osobně potkali na vinohradu.
Probrali jsme otázky možnosti dotačních příležitostí ze strany kraje (využíváme),
podporu činnosti místních spolků jak z krajských, tak národních zdrojů. Využil jsem
příležitost připomenout nutnost rekonstrukce silnice III. tř. vedoucí přes Kuks na
Stanovice a podporu této akce ze strany kraje. S ohledem na cestovní ruch potom
nutnost vybudování kapacitního parkoviště v obci pro osobní auta a autobusy. Pan
hejtman přislíbil součinnost kraje k uvedeným tématům a nutnost dalšího setkání.
V souvislosti s obnovou Braunova Betléma, máme možnost být v centru dění
prostřednictvím Revitalizace Kuks o.p.s., která celou přípravu koordinuje. Protože
budeme v létě projednávat Územní plán, rád bych v souvislosti s tím vyjednal
možnost představení studie obnovy Braunova Betlému a současně, také studie
plánovaného parkoviště a celého parteru vstupu do obce, ovšem pokud bude do té
doby k dispozici.
Dvoustránka tohoto Zpravodaje končí a mně nezbývá než popřát Vám pěkné léto.
Jiří Beran-starosta

