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Vážení spoluobčané,
současná situace trvá již více než rok a je to jistě unavující. Dokonce jsme svědky
toho, co jsme si jen těžko dokázali představit, jako uzavírání okresů a téměř “celní“
kontroly na vjezdu do obce. Podle statistik, z toho jako obec vycházíme celkem dobře
a tímto bych chtěl všem poděkovat za přístup k testování a respektování vydaných
nařízení. Není třeba spekulovat kdo a jak to nařízení vydal, chce to mít jen zdravý
selský rozum, rebelství v tomto případě není namístě a nikomu nepomůže. Mnozí
cítíme strach o své blízké, o budoucnost. Je to pochopitelné a lidské. Pokud je ale
strachu příliš a trvá dlouho, je pro nás stejně nebezpečný jako zákeřná nemoc.
Nebojme se tedy těch příliš špatných zpráv, které bohužel denně slyšíme a čteme.
Berme je jako informace, které je třeba správně vyhodnotit a třídit, někdy je potřeba si
od nich dát pauzu. Nyní prožíváme zlé časy, více než dříve si uvědomujeme, že život
je vzácný dar a může náhle skončit. Také proto, nejenom v této době, k sobě buďme
ohleduplní a nemračme se na sebe, potěší, když se na ulici pozdravíme a usmějeme
se na sebe, nic nás to nestojí.
Poděkování patří rovněž trpělivým rodičům, kteří mají své ratolesti na krku a distanční
výuka k tomu, hlídací babičky nemohou fungovat a organizované kroužky rovněž ne.
S omezením jsme otevřeli dětské hřiště a jak to počasí dovolí, tak na hřiště s mičudou
už to taky půjde, tak snad už bude lépe. Velkou změnou je, že se děti těší do školy.
Společně se chceme vrátit k normálnímu životu, zdá se, že naději přináší očkování.
Prosím přistupujte k tomu racionálně a nenechte se ovládnout dezinformacemi. Je
řada nemocí, které už známe pouze z vyprávění, ty se povedlo vymýtit právě díky
očkování. Všichni, kteří nevíte jak a kdy se zaregistrovat, prosím klidně se obraťte na
pracovníky úřadu či na děvčata z pošty. Z historie víme, že každá epidemie má svůj
konec, a proto buďme optimisté, tento boj vyhraje člověk, ne virus.
Život jde dál, a i život obce dále pulsuje. Zastupitelé obce se za přísných hygienických
podmínek sešli a společně schválili rozpočet na letošní rok. Pokud si přečtete zápis
z jednání na našich stránkách, dozvíte se, jak je naplánován rozpočet obce na letošní
rok. Ovšem je to pouze plán a záleží na okolnostech. O turistech jsme hovořili minule,
uvidíme, snad přijedou až to bude možné a přispějí do rozpočtu. Ovšem prozatím jsme
na tom dobře a projekty, které máme rozpracované, máme v úmyslu realizovat. Jak
jste si všimli, jedním z projektů je rekonstrukce silnice, od hlavní silnice (I.třídy) přes
obec na Stanovice, termín ještě není znám, ve hře je už letošní léto. Součástí
rekonstrukce je také chodník od hlavní silnice k parkovišti, ten je v naší režii, a i zde
se pokusíme o finanční podporu z kraje.

Současně je potřeba umístit nové veřejné osvětlení, staré betonové sloupy a vrchní
el. vedení zmizí, zde již máme rozehranou dotaci na nové lampy z CZ/PL spolupráce,
pod vedením Revitalizace Kuks o.p.s. (dotace schválena).
Dále jste si mohli všimnout stanovení ceny vodného a stočného. Stejně jako poplatek
za odpady je i zde cena dotována z rozpočtu obce, například v Kašově je to poměrně
vysoká dotace, tak aby měli obyvatelé stejnou cenu jako v Kuksu i když náklady jsou
odlišné, tomu se říká solidarita.
U svozu odpadů je to hra o udržení rozumné ceny při současném neustálém
zdražování skládkovného, při zachování týdenního svozu se zaměřujeme na vážení a
oddělení podnikatelských popelnic. Samozřejmě v ceně paušálu poplatník dále
využívá možnost třídit odpad a možnost ukládat bioodpad. Bioodpad v letošní roce se
změnou, přestaneme svážet od domu, umožníme jednou týdně ukládat odpad do
přistaveného kontejneru, bude letáček s instrukcemi, cílem je to celé zlevnit a funguje
to tak v okolních obcích bez větších problémů. Pokud mám zahrádku, mám možnost i
kompostovat, potom ztrácí smysl dávat bio jednou týdně před dům a zatěžovat celý
svozový systém. Pro Kašov to platí dvojnásob, zde zajišťujeme svoz popelnic sami,
právě kvůli udržení rozumné ceny. Svozová firma nám do Kašova odmítá jezdit
s velkým vozem, malý vůz jsme poptávali u konkurence, ale neuspěli jsme.
Jednou z položek rozpočtu je také příspěvek na výměnu starých kotlů na uhlí. Jak
můžeme pozorovat, máme v obci několik komínů, které kouří opravdu strašidelně a
jeden takový, ať už je to obsluhou, nebo palivem, dokáže zaneřádit celou obec. Během
několika let v takovýchto „hloupých topeništích“ nebude možné uhlím ani topit, proto
na to reaguje i náš rozpočet. Přednostně v obecních bytech projektově připravíme
přechod na vytápění plynem. Pokud to rozpočet umožní, tak podpoříme výměnu
topidel i u ostatních bytů.
Investice do bytovém fondu, máme sice v rozpočtu, ale zůstaneme jen u nezbytných
oprav. Stále je ve hře obnova fasády na č.p.3, alespoň část, budeme soutěžit firmu a
to chvíli trvá, budeme nachystaní na další rok. Podobně jsme na tom s Kaskádovým
schodištěm, tady si můžete všimnout opravdu vydatně proudící vody po kaskádách,
po dlouhé době je to zážitek. Ovšem projevuje se katastrofální stav památky a pokud
to stavební řízení umožní a budeme mít povolení, tak budeme žádat o zajištění
některých částí schodiště proti destrukci.
V Kašově pokračuje těžba dřeva u stromů zasažených kůrovcem, počasí umožňuje
současně i výsadbu nových stromků a zalesnění již nejenom monokulturou. Mimo les,
na základě iniciativy místních občanů, jsme požádali o dotaci na výsadbu ovocných
stromů podél příjezdové cesty, bude to původní odrůda jablek a slivoní. Další zeleň
potom přibude na spojnici mezi Kuksem a Kašovem z projektu Komplexních
pozemkových úprav, rovněž alej stromů podél komunikace.
Pokud jde o kulturu, všichni věříme, že Hudební léto Kuks v letošním roce již proběhne
a opět tu bude živo. Na konec srpna je naplánován jubilejní ročník divadelního
festivalu, ale nepředbíhejme. Uvidíme, jaká bude situace, ale věřme že vše bude
v normálu již brzy.
Především hodně zdraví přeje, Jiří Beran - starosta

