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1 Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou konat volby do zastupitelstev obcí společně s volbami
do Senátu Parlamentu České republiky. Rád bych proto zhodnotil právě končící volební období. Je
to bilance práce rady, zastupitelstva i zaměstnanců MěÚ.
Společnými silami jsme realizovali celou řadu poměrně náročných investičních akcí, které,
jak doufám, přispěly ke zlepšení našich životních podmínek v Kaznějově.
V prvé řadě jsme se soustředili na oblast bydlení. S využitím dotace ministerstva pro místní
rozvoj byl postaven nový bytový dům s 18 byty v ulici Javorová včetně parkoviště, čímž jsme
pomohli vyřešit tíživou bytovou situaci některých našich především mladých občanů. Pro seniory a
občany zdravotně postižené je určen Dům s pečovatelskou službou. Pro zpříjemnění bydlení v něm
bylo vybudováno i parkoviště, přístupové cesty a zahrada včetně altánku. Věřím, že lidé zde našli
svůj nový domov. Značné finanční prostředky byly věnovány i na opravy a případně rekonstrukce
staršího bytového fondu v majetku města. Například proběhla výměna oken v domě č.p. 207 (tzv.
Parlament), zrekonstruovaly se některé byty na Kaolince, kde se zrealizovala i nová kanalizace. Na
sídlišti byly instalovány domovní předávací stanice a dokončeny rozvody tepla.
Podle objemu vynaložených investičních prostředků byly významnou oblastí naší činnosti
komunikace, které se rekonstruovaly ve všech částech obce vždy včetně veřeného osvětlení,
ozelenění a vytvoření parkovacích míst. V Habeši se jedná o ulice Pod Puchýřem, Pod Kolibou a o
ulici Luční, rovněž zde byla opravena místní komunikace K Zámku a po záplavách mostek na
komunikaci Ke Škále. V části obce pod továrnou je dokončena rekonstrukce ulic Horní a Dolní,
chodníku v ulici Pod Továrnou a vzniklo zde nové parkoviště u mateřské školy, aby se zlepšila
bezpečnost provozu. Dále byly opraveny chodníky směrem na Oboru, na křižovatce směrem na
Mrtník a od železničního přejezdu k čerpací stanici. Pro zlepšení podmínek cestování byly
instalovány nové čekárny u autobusových zastávek na náměstí, u základní školy a pod
"Parlamentem". S dopravou souvisí i výměna dopravních značek za reflexní dle pasportu
schváleného Policií ČR (snad nám je někdo nebude ničit).
Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na školství. V budovách základní školy i obou
mateřských škol byla částečně vyměněna okna, mateřská škola U továrny má novou střechu. V
základní škole je nová podlaha v tělocvičně, bazén má vyměněnou vzduchotechniku, rekonstruují se
toalety, modernizují se počítačové třídy a probíhá postupná a pravidelná výměna nábytku a školních
lavic v jednotlivých třídách. Na základě požadavků EU byla vybavena školní jídelna tak, že
odpovídá veškerým hygienickým předpisům. Musím konstatovat, že mezi městem, základní školou
i mateřskými školami i školní jídelnou je velmi dobrá spolupráce.
Celé volební období jsme věnovali značnou pozornost i zlepšování podmínek pro sport a
využívání volného času. Postupně byly prováděny rekonstrukce dětských hřišť a koutků (v sídlišti u
mateřské školy, u tenisových kurtů, na koupališti, před budovou městského úřadu). Tyto byly
vybaveny novými hracími prvky jako jsou skluzavky, houpačky, šplhadla apod. Novým zařízen
byla vylepšena i skateboardová dráha. Na koupališti máme novou přípojku pitné vody a elektřiny,
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tím již nejsme závislí na chemické továrně.
Významnou položkou rozpočtu jsou i výdaje na činnost a vybavení hasičské zásahové
jednotky. Byla provedena přestavba Tatry 148 v celkové částce cca 750 tis. Kč. Firma Pašek se na
opravě podílela finanční částkou 238 tis. Kč. Každoročně se doplňuje vybavení jednotky potřebnou
technikou, náčiním, ochrannými prostředky a oblečením.
Všechna naše rozhodnutí v investiční oblasti se řídila schváleným územním plánem města,
který se stal zákonem. Jeho nejpodstatnější částí je řešení obchvatu města západním směrem kolem
průmyslových závodů. Jednalo se o velmi náročnou administrativní práci.
Z výše uvedeného hrubého výčtu investičních akcí vyplývá, že rozvoji města jsme věnovali
značnou část našich rozpočtových prostředků. Se stejnou pozorností jsme se však věnovali i
podpoře a organizování kulturního, sportovního dění a zájmové oblasti našich občanů. V obřadní
síni městského úřadu probíhají svatby, vítání občánků, slaví se stříbrné a zlaté svatby. Tradicí se
stalo slavnostní předávání závěrečných vysvědčení absolventům základní školy. Při významných
životních výročích navštěvujeme občany s přáním a malým dárkem. Naši senioři mají k dispozici
zařízený klub v budově městského úřadu, kde se pravidelně scházejí každé úterý, středa je zde
vyhrazena klubu historiků. Jejich aktivitu jim lze jen závidět. Ti, ze starších občanů, kteří potřebují
pomoc, se mohou obrátit na naši pečovatelskou službu zajišťovanou velmi dobře paní Mlčochovou,
za což jí jménem svým i jménem seniorů děkuji. Tato služba zahrnuje dovoz obědů a další činnosti
jako jsou nákupy, nutné pochůzky, praní a mandlování prádla.
Významnou součástí života je kultura. V této oblasti podporujeme Taneční školu Takt, která
dobře reprezentuje Kaznějov, jak jsme mohli několikrát vidět při konání Společenského večera
pořádaného městem. V budově městského úřadu má svoje zázemí divadelní soubor Štace, o jehož
činnosti mluvit je jako nosit dříví do lesa. Všichni ji jistě dobře znáte. Myslím, že v oblasti kultury
má svoje významné místo i kino a knihovna, které jsou rovněž financovány z rozpočtu města tak,
aby měly ke své činnosti co nejlepší podmínky.
Stalo se již pravidlem, že rozpočtovanou položkou našich výdajů jsou dotace na činnost
zájmových organizací a spolků. Zahrádkáři, včelaři, myslivci, kynologové, fotbalisté, volejbalisté,
vodáci, tenisté a ostatní sportovci začnou zanedlouho organizovat výroční schůze a také bilancovat
svoji činnost, za kterou bych jim rád touto cestou poděkoval. K čemu by byla finanční podpora bez
aktivních a obětavých lidí.
Tento přehled práce orgánů města sestavuji v době, kdy zbývají ještě téměř 3 měsíce do
konce roku a čeká nás ještě dokončení započatých akcí. Zejména se jedná o rekonstrukci ulice
Drahotínská od křižovatky s ulicí Školní ke křižovatce s ulicí Rybnická. Po její kolaudaci můžeme
říci, že úpravy komunikací na sídlišti byly celkově ukončeny. V současné době se rozbíhá oprava
ulice Špagátovka (opět včetně výměny vodovodního řadu a přípojek), hotovo by mělo být do konce
listopadu. Město se finančně podílí na výměně vodovodního řadu a prodloužení kanalizačního řadu
v ulici Ke Staré mašině, kterou provede firma VAK, a.s. V bytovém domě č.p. 34 "Zámek" se
provádí výměna oken, částečně budou okna vyměněna i u budovy městského úřadu. V ulici U
Nádraží probíhá celková rekonstrukce domu č.p. 108. Výměna střešní krytiny byla již skončena,
nyní je na řadě kanalizace a sociální zařízení, nezapomeneme ani na společnou anténu, vybudují se
nová parkovací stání pro nájemníky domu. V nejbližší době zahájíme stavbu nového bytového
domu v ulici Javorová, na který jsme získali státní dotaci. Vznikne zde 18 nových bytových
jednotek. Stavba by měla být dokončena, včetně parkoviště, na konci roku 2007. Celková hodnota
díla bude cca 20 mil. Kč. Ve srovnání s tím je drobnou prací osazení směrovek, které usnadní
orientaci návštěvníkům naší obce a oprava křížku u kapličky. I toto bude provedeno ještě do konce
roku.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zaměstnancům městského úřadu za jejich dobrou práci.
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Město dobře hospodaří, každoročně to potvrzuje výsledek auditu hospodaření s výsledkem – bez
závad. Rovněž děkuji členům zastupitelstva města, se kterými jsem celé volební období dobře
spolupracoval, a také Vám, občanům města Kaznějov.
S pozdravem
Ing. Petr Sýkora

2 Foto

01 ... parkoviště u MŠ “U Továrny“ a DDM Radovánku
02 ... parkoviště u MŠ “U Továrny“ a DDM Radovánku
03 ... chodník v ulici Pod Továrnou
04 ... bytový dům Javorová ul.
05 ... bytový dům Javorová ul.
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06 ... chodník v Oborské ul.
07 ... rekonstrukce ulice Luční
08 ... rekonstrukce ulice Pod Kolibou
09 ... rekonstrukce ulice Dolní
10 ... obnova fasády kina
11 ... probíhající rekonstrukce Drahotínské ul.
12 ... probíhající rekonstrukce Drahotínské ul.
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13 ... parkové úpravy u DPS a MěÚ (rekonstrukce oken a střechy MěÚ)
14 ... parkové úpravy u DPS
15 ... rekonstrukce ulice Horní
16 ... rekonstrukce ulice Dolní
17 ... nový povrch ulice Ke Staré Mašině
18 ... rekonstrukce mostku v ulici Ke Škále
19 ... rekonstrukce ulice Pod Puchýřem
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