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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci. Tou nejlepší zprávou na úvod 

je, že život nás všech se vrací do normálu a přestáváme být jakkoliv omezováni. 

Bohužel pandemie zapříčinila řadu nepříjemných aspektů. Jedním z nich jsou 

váznoucí dodávky stavebních i jiných materiálů a jejich nepříjemné zdražování. 

Toto vše se v nejbližší době projeví při všech investičních akcích.  

 

Ze SZIF jsme konečně obdrželi odpověď, že naší žádosti o prominutí nesplnění 

kritérií z důvodu uzavřených škol, vyhovují a již můžeme konečně podat žádost 

o proplacení dotace na knihovnu.  

 

Na plánovanou opravu chodníků v centrální části obce jsme získali dotaci ve 

výši 50 % celkových nákladů, tj. cca 300 tis. Kč. Na příštím zasedání nás 

komise pro výběrová řízení seznámí s výsledky výběrového řízení na zhotovitele 

této akce a bude uzavřena smlouva s vítěznou firmou. Zároveň podáváme další 

žádost o dotaci ve výši cca 60 tis. Kč. na přístřešek a doplnění prvků 

k víceúčelovému a dětskému hřišti – v souladu s naším strategickým plánem.   

 

Minule jsem vás informovala o průběhu dokončení PD na rekonstrukci 

rybníčka. Krajský úřad nám potvrdil neexistenci jeho přítoku a nyní čekáme na 

vyjádření odboru životního prostředí v Sokolově. Zatím to vypadá, že vše vede 

ke zdárnému konci a na podzim budeme podávat na základě dokončené PD a 

stavebního povolení žádost o dotaci. 

 

Tento týden také došlo k jedné trestuhodné události. Při kontrole parku za 

garážemi, který nyní důsledně čistíme, upravujeme a připravujeme umístění 

několika laviček, jsem zjistila, že někdo úmyslně zapálil památný buk. Přivolaní 

hasiči doutnající zbytky kořenů uhasili a předali k šetření Policii. Bylo velké 

štěstí, že se nevznítil okolní les. Rozhodli jsme se, že vzniklý kráter zasypeme 



zeminou a vysadíme nový mladý buk. Doufejme, že ten již zůstane bez 

povšimnutí vandalů.  

 

  

Tolik k mé zprávě a děkuji za pozornost. 


