
Co máme za sebou - co je před námi

Drazí sousedé,

uplynuly téměř tři měsíce od nástupu nového vedení obce a my bychom Vám rádi přednesli, 

jak tyto tři měsíce proběhly a co je v plánu v měsících následujících:

byla zajištěna kontinuita veškerých služeb - pravidelný vývoz komunálního i tříděného 

odpadu, údržba zeleně v obci, zimní údržba silnic a chodníků, provoz ekodvora

po téměř dvouleté práci všech zainteresovaných orgánů byla zastupitestvem obce 

schválena změna č. 1 územního plánu obce

po ročním úsilí odborné skupiny dobrovolníků byly spuštěny nové webové stránky obce

navštívili jsme místní základní školu, kde jsme se zevrubně seznámili nejenom s vizí a 

plány do následujících několika let, ale především s problémy, se kterými se škola potýká 

(zastaralé kotle, nevyhovující stav tělocvičny, špatná akustika ve školní jídelně a mnoho 

dalších)

na hasičce jsme se setkali se zástupci jednotky dobrovolných hasičů, kteří nás detailně 

seznámili se strukturou jednotky, organizací práce, vybavením a s plány do budoucna. I 

zde jsme se zabývali problémy, které jednotka řeší (především nevyhovující technický 

stav cisternové automobilové stříkačky)

byl vypracován a schválen rozpočet na rok 2023 a dlouhodobý výhled na roky 2024 a 

2025

v reakci na narůstající ceny v oblasti odpadového hospodářství bylo zastupitelstvem 

schváleno navýšení poplatku za vývoz komunálního odpadu na 600Kč na osobu na rok, 

zároveň ale byli od platby osvobozeni občané nad 75 let a děti do 6 let

na pomoc občanům, kteří se ocitnou v akutní sociální nouzi v důsledku vysokých cen 

energií, bylo z rozpočtu obce vyčleněno celkem 150.000Kč

v rámci kulturních aktivit jsme si 17. listopadu připomněli odkaz boje za svobodu a 

demokracii zapálením svíček u sochy TGM, společně s dětmi a milými hosty již tradičně 



V roce 2023 máme před sebou kromě běžné agendy i řadu úkolů a plánů, mezi které patří 

například:

Výčet není úplný, ale budeme se snažit Vás o dalších záměrech a plánech včas informovat. 

Přejeme Vám spokojený a úspěšný rok 2023!

S úctou,

Hana Rakšány Dvořáková, starostka

Martin Ondroušek, místostarosta

rozsvítili před obecním úřadem kanický vánoční strom, s žáky 9. ročníku ZŠ na úřadě 

oslavili svátek svatého Mikuláše, v prosinci potom v budově ZŠ společně přivítali 8 

nových kanických občánků

pro příznivce sportovních aktivit jsme zajistili bruslení (jednu hodinu týdně po celou zimní 

sezónu) na kluzišti v Řícmanicích pro kanické občany zdarma

vypracování nového konceptu odpadového hospodářství

postupné zpracovávání dotačních pobídek - zejména na rekonstrukci veřejného osvětlení 

a možná energetická opatření

řešení nevyhovujícího stavu tělocvičny v ZŠ

realizace akustické stěny v jídelně ZŠ

řešení nevyhovujícího stavu místní komunikace v lokalitě Chocholky

řešení průjezdu v lokalitě Padělky s ohledem na petici, kterou místní občané podali v 

minulém roce

běžná plánovaná oprava místních komunikací na základě posouzení aktuální situace

v rámci digitalizačního procesu zajištění videozáznamů z jednání zastupitelstva obce

úprava prostranstvi před obchodem na návsi

v oblasti sociálně-kulturní plánujeme rozběhnout program setkávání se seniory, pro 

mládež a zejména náctileté chystáme tzv. "Zastupko" a výtvarný Ateliér

nadále podporujeme a budeme se podílet na organizaci kulturních, společenských a 

sportovních aktivit pořádáných místními spolky


