CO SE LETOS POVEDLO A CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
Letošní rok byl opět ovlivněn epidemickou situací a s tím spojenými omezeními. Dlouhodobé zatížení
státního rozpočtu dopady epidemie má negativní dopad také na rozpočty obcí a měst. Již rok 2021
ukázal, že je nutné počítat s výraznějším nárůstem cen obecních investic, napříště i v důsledku zvyšování
cen energií, pohonných hmot atd.
I přes zmíněné těžkosti se v letošním roce podařilo opravit cestu v intravilánu Nynkova s náklady zhruba
800 tis. Kč.
Z návsi v Řebří konečně zmizela stará plechová autobusová čekárna, která byla nahrazena novou.
V současné době jsou zde realizovány drobné úpravy prostoru pro nádoby na separovaný odpad.
K dokončení dojde na jaře příštího roku.
Ve Svojšíně se podařilo završit revitalizaci návesního prostoru , včetně doplnění o nové veřejné osvětlení
u školy a kostela. Navíc oproti projektu zde byla zbudována opěrná zeď před kostelem, která řeší
výškový přechod v terénu a celkově esteticky tento prostor doplňuje. Náklady se zde vyšplhaly na více
jak jeden milion korun. Díky úspornému hospodaření obce mohla být cena za dílo zaplacena z vlastních
prostředků bez zapojení dotací.
Stejně jako v předešlých letech obec pokračovala v dílčích opravách a restaurování zámeckých prostor
za pomoci příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického
dědictví. Konkrétně zde byla provedena sanace stavebních konstrukcí hlavního schodiště zámku, došlo
na opravu klenby na schodišti, výmalbu stěn a podhledů stropů, opravu zábradlí, dveří a schodiště,
to vše od úrovně druhého nadzemního podlaží objektu do půdních prostor.
Je namístě zmínit, že zvýšené náklady na běžný provoz se dotýkají i naší základní a mateřské školy,
a proto zde musíme ocenit vedení školy, že dokázalo udržet stávající úroveň, aniž by bylo nutné
zásadním způsobem do jejího provozního rozpočtu zasahovat.
Co se týká hospodaření v obecních lesích, ani zde není situace vzhledem k trvající kůrovcové kalamitě
jednoduchá a náklady na hospodaření v lesích téměř převyšují výnosy. Tento problém se však bude
promítat do hospodaření obce v nadcházejících letech, kdy lze očekávat zvýšené náklady na sanaci
postižených kultur.
Samostatnou kapitolou je příprava stavebních parcel v části „Nad komínem“. Po celý letošní rok
probíhaly dílčí projekční práce pro vybudování dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě – místní
komunikace a parkovací plochy, vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení atd. V současné době jsou již
veškeré projekty pro územní řízení dokončeny a podány na stavebním úřadě před vydáním územních
rozhodnutí. I s touto agendou jsou rovněž spojeny nemalé finanční náklady. Věřím, že se během příštího
roku alespoň přiblížíme k samotné realizaci navržených stavebních objektů.
Co se týká roku nadcházejícího, je zde v současné době mnoho neznámých, a proto jakékoliv plánování
je poněkud problematické.
Nadále však připravujeme potřebné projekty a budeme vyvíjet úsilí o získání prostředků z nabízených
dotačních titulů, avšak jen tam, kde to má skutečně smysl a odpovídající efekt.
V současné době máme zpracován projekt dětského a workoutového hřiště v prostoru před lesáckými
dvojdomky. Opakovaně jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na opravu cesty
v úseku od hřbitova k bývalým papírenským chatám, neboť v letošním roce jsme s touto žádostí nebyli
úspěšní. Rovněž plánujeme opravu cesty včetně zbudování nového veřejného osvětlení ve východní
části obce. Jako každý rok máme podán návrh na zařazení obnovy zámku do Programu záchrany
architektonického dědictví. Budeme-li úspěšní, mělo by dojít na restaurování vstupních prostor a opravu
několika původních dveří.
Co ze zmíněného se skutečně podaří uskutečnit, ukáže teprve čas. Věříme, že stejně jako v minulých
letech se obdobným způsobem s náročnou situací vypořádáme i v roce 2022 a že tento rok bude
v hospodaření obce rokem využitých příležitostí.
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