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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám přiblížit dění na radnici, v obci a okolí. Tak jak jste zvykli, dočtete se, co se

nám společně povedlo a co nás tepwe čeká.
Při pohledu z okna vidíme to pravé aprílové počasí, to je čas, kdy už máme ten letošní rok
téměř naplánovaný. Jde především o rozpočet obce a projekty, které bychom rádi
realizovali. Z rozpočtu lze vyčist, jaké očekáváme příjmy, ale především, jak jsou rozloženy
a kam jdou výdaje rozpočtu. Mimochodem, zastupitelé schválili dotace těch poplatků, které
nás neminou a pomohou našim občanům překonat budoucí zdražování prakticky všeho.
Jde o cenu odpadů a vodného/stočného, tak aby bylo udržitelné. Současně se nám daří u
odpadů udržet týdenní svoz, což už není obvyklé, uvidíme jak se do systému promítnou
ceny pohonných hmot. Bohužel, nejsme schopni pomoci v otázce zdražování energií, zde
snad pouze opakovaná kotliková dotace. Pokud jde o budovy a prostory provozované obcí,
tak u energií máme tzv. zafixováno, ale musíme počítat s vývojem cen do budoucna.
Z těch nejviditelnějších stavební akci je bezesporu realizace 11. etapy rekonstrukce páteřní
komunikace (silnice llL tř.), současně bude-dokoněen -příslupový chodník až-k pěší zóně.
Podobu uzavírky máte možnost shlédnout na našich stránkách, v podstatě práce již začaly
a po Velikonocích, v pondělí 18.4., začneme částečnou uzavírkou komunikace, začne
výstavba opěrné zdi komunikace. Dále potom od května bude komunikace uzavřena kvůli
stavbě úplně a to od parkoviště až pod obecní úřad, včetně křižovatky, bude snaha tuto
křižovatku zprovoznit co nejdříve. Stavba by měla trvat do poloviny června. Doufejme tedy,

že se termín povede dodržet a sezona již bude bez těchto dopravních problémů. Nosným
tématem v souvislosti s touto stavbou a nejenom s ní, je letošní obměna přibližně 20 ks
stožárů veřejného osvětlení. Současně projektujeme vybudování veřejného osvětlení
vposlední části Kuksu od parkoviště téměř až kvinohradu, tento projekt byl jedním
z odložených kvůli pandemii. Bohužel ani pandemie ani současná „krize" není výmluvou ale
skutečností. To ovšem neznamená, že rezignujeme na další rozvoj a složíme ruce do klina,
z dalšího uvidite, že na to se rozhodně nechystáme.

Nelze pominout to, co se děje nedaleko od nás na východ. Zdá se, že ruský medvěd má
zálusk na celý svobodný svět a to nejenom v podobě válečného tažení, ale i v podobě
dezinformací, které na nás vypadávají ze všech možných zaručených zpráv.
Myslím, že se nemáme za co stydět v podobě naší podpory strádajícím lidem přicházejicim
z válečného konfliktu a většinově jsme dobře zakotveni v evropském společenství, které
nám dává jistotu a naději na normální a svobodný život. Současně je potřeba postavit se
tomu nepředstavitelnému zlu a zde myslím také nestojíme v koutě a dokonce jdeme
příkladem. Věřme, že naše vnímání světa nakonec vyhraje, i když nás to bude stát nemalé
úsilí a také snížení životní úrovně.
Z toho příjemného si můžeme vybírat přímo tady u nás, umíme si to udělat hezké.
V letošním roce už proběhnou kulturní a spohovní akce v normálním režimu a budeme mít
možnost navštivit divadlo a muzikály přímo tady na hospitálu. Přehled akcí máme ve

vitrínkách a na stránkách my, hospitál nebo informační centrum, ovšem je potřeba se

proklikat a včas si koupit vstupenky, tak neváhejte.
K těm našim obecnim plánovaným akcím patří Pálení čarodějnic, Dětský den, Den obce a
další, které si sami vytvoříme, například sázení ovocných alejí, to je rovněž příležitost
k setkávání a komunitní záležitost jako řemen.
Samozřejmě máme na zřeteli různé opravy „ostatních" silnic, fasád domů, celkově údržbu
obecniho majetku. Máme v investicích, výše uvedených, mimo jiné opravy fotbalových
kabin či oplocení hřiště, investice pro sokolské hřiště, nové sociálky v hasičské zbrojnici
apod. Tak abychom zlevnili financování uvedených investic, tak na co ještě lze získat
dotace, tomu dáváme prioritu -většinou připravujeme rok dopředu. Vime i o budovách,

které si zaslouží investici a nejsou v majetku obce. Například budova vánočních ozdob,
nebo budova vlakového nádraží. Zde oslovujeme majitele a nabízíme zprostředkování
zájemců o investici, či možnost zařazení do programů obnovy.

Obec je rovněž majetkově zastoupena v nemovitostech, ale i movitém majetku společnosti
Revitalizace Kuks o.p.s., která končí svou činnost. Zde probíhá jednání o převodu
uvedeného majetku na spoluzakladatele společnosti (obec/kraj). Zatím nelze předvídat jak
toto vypořádání dopadne, zájmem obce je získat zpět do vlastnictví budovu hospody

(Restaurace Baroque) a objekt čp. 65 -toto vůči kraji prosazujeme.
V letošním roce máme zpracovanou projektovou dokumentaci k obnově kaskádového
schodiště, zde přistoupíme k dílčím opravám s využitím památkového fondu v příštím roce.

Současně jsme zadali zpracování projektu opravy opěrné zdi od pošty až ke kaskádovému

#::jšktgjs3=ěn3ř:;r:::enpeúnzye##okppřLsj,:á:=:ťá#sťeůdmnéam:,šc;:áťern:fpadá.
Budou realizovány některé projekty z pozemkových úprav v Kašově, hodí se nám rozšířeni
historické cesty od mostku za hospitálem až k Zaloňovu, máme kam sázet ovocnou alej.
Realizujeme píojekt ve spolupráci s partnerským městem Bardo v Polsku, jde o veřejné
osvětlení na nábřeží, osadíme nové „neobyčejné" Iampy. Polský parter potom realizuje
zrcadlový projekt v Bardu ,,osvětlení mostu", na slavnostni rozsvícení bude vypraven
autobus, pojedeme na výlet. Dalši projelQ/ sBardem se nabízí a budeme dále
spolupracovat, nemáme projektový tým, ale učíme se to i když po polsky.
Ohledně nového hřbitova, máme studii a naději, že tato bude podpořena památkovým
ústavem, zatím se líbi a jakmile bude jasno projednáme veřejně, nebo dáme na stránky,
abyste se mohli podívat. Je to ještě nadlouho od studie k realizaci, ale začít musíme.
Jak vidíte, tak realizací a záměrů máme požehnaně, to vše je potřeba připravit a zpracovat
po všech stránkách, tak abychom to měli v pořádku účetně v souladu s legislativou a pro
následné finanční kontroly a auditory. Nakonec to musíme nacpat do těch nudných tabulek.

Ona i ta agenda co obecní úřad zpracovává jako samosprávni celek společně s agendou v
přenesené působnosti státu, je celkově nudná, ale patří to k věci a bez toho bychom ty
chodníky neměli.

Nakonec chci poděkovat, Vám, že jste to dočetli až sem. Poděkování patří mým kolegům
na úřadě, děvčatům na poště a zastupitelům. Děkuji našim spolkům za jejich činnost,

společně to posunujeme dál.

Jiři Beran - starosta

