
Zpráva starostky 

 

Určeno: zasedání ZO 

 

Dne: 05.08.2021 

 

Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci.  

 

Letošní chladnější a deštivější léto nám umožnilo posekání místních luk. 

V loňském roce jsme kvůli suchu tyto louky nesekali. K hezčímu a 

upravenějšímu prostředí přispělo i osazení 7 ks laviček v parku za garážemi, 

které mohou místní využívat k odpočinku při procházce. V současné době 

probíhá výměna světelných bodů našeho veřejného osvětlení, které by mělo být 

dokončeno v měsíci září. V září rovněž započne oprava chodníků v centrální 

části obce. Ještě do konce roku by mělo v parku v osadě Kolová dojít k  

rekonstrukci současné vodovodní šachty, její zastřešení a revitalizace zemních 

zářezů a vyčištění drobné tůně od usazenin. Výsledek žádosti o dotaci doposud 

není znám. 

 

Minulý měsíc bylo ukončeno výběrové řízení na ředitele naší ZŠ a byla vybrána 

Mgr. Jaroslava Marečková. Do funkce bude jmenována 1.10.2021. K tomuto 

datu rovněž odstoupí ze své funkce Mgr. Bohuslava Panská, která na naší škole 

působila 26 let a nyní odchází do důchodu. Za její dlouholetou činnost jí patří 

uznání a velké poděkování. 

 

Podaná žádost o dotaci na rekonstrukci stravovacího zařízení v ZŠ byla ze strany 

MF zamítnuta pro velký počet uchazečů. Tu samou žádost jsme podali i přes 

MAS Sokolovsko a tam byla naopak doporučena ke schválení a odeslaná na 

SZIF. Konečný výsledek zatím není znám. 

 

V minulém týdnu jsem opět navštívila pana Oldřicha Krejčíka, který je naším 

opatrovancem a žije v domově Dukla ve Vejprtech. Daří se mu úměrně ke 

svému zdravotnímu  stavu a věku a na Libavské Údolí stále vzpomíná.  

 



Na dnešním zasedání budeme také projednávat finanční výpomoc obcím 

postiženým tornádem. Žádná sbírka oblečení a potravin organizována nebyla, 

neboť postižené obce žádali pouze finance, které s ohledem na místní znalosti 

využijí nejefektivněji. 

 

Tolik k mé zprávě a děkuji za pozornost.  


