
Zpráva starostky 

 
Určeno: zasedání ZO 

 

Dne: 13.02.2020 

 

Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.  

 

Nejdříve bych vás ráda informovala o tom, že proběhlá vichřice Sabina nenapáchala v naší 

obci naštěstí žádné větší škody. Spadlý smrk u čp. 82 naštěstí nikoho nezasáhl a dopadl na 

louku. Druhý smrk, který stál vedle něj, a také hrozilo, že se vyvrátí, pokáceli na naši žádost 

kynšperští hasiči. 2 stromy se rozlomili u hřiště na fialkách a jeden strom, který stál na 

pozemcích lesů ČR, poškodil stodolu u čp. 34. Ve spodní části obce na rozdíl od horní části 

k výpadkům el. proudu nedocházelo. 

 

Proběhla další schůzka s projektanty propojovací komunikace a rekultivace rybníčka, kdy 

jsme hledali řešení jak zajistit vypouštění rybníčku a odvodnění komunikace. Rozhodli jsme 

se celou věc ještě konzultovat se zástupci Lesů ČR. O výsledcích vás budu informovat na 

dalším zasedání. 

 

Projektanti, kteří budou zpracovávat projekt na obnovu veřejného osvětlení, již zmapovali 

celou obec vč. Kolové a došli k závěru, že na některých místech neodpovídá hustota svítidel 

současným normám a bude potřeba kromě výměny svítidel i osvětlení rozšířit.  Vše bude 

zahrnuto do společného projektu a po té budeme žádat o dotaci SFŽP.  

 

Dále jsem podala žádost na Karlovarský kraj o dotaci 1 mil Kč na opravu komunikace od 

garáží k hřišti. Jen pro zajímavost uvádím, že žádosti se podávali elektronicky od 3.2.2020 od 

9.00 hod. Naší žádost se podařilo protlačit v 9 hod a 57 sekund a to byla již 33. v pořadí. 

Doufejme, že budeme úspěšní.  

 

Dne 6.3. se uskuteční tradiční oslava MDŽ, která bude letos spojena i s menším workshopem 

ohledně naší knihovny, která je ve velmi zanedbaném stavu. Ráda bych seznámila přítomné 

s plány na její vylepšení, tak aby mohla sloužit pro setkávání jak mládeže, tak i seniorů. 



Vzhledem k těmto plánům jsem zaslala žádost o dotaci 150 tis. Kč na nadaci ČEZ. Pokud 

budeme úspěšní, můžeme z této dotace např. zaplatit stavební úpravy, nové police na knihy, 

televizi, masážní křeslo, počítač, sedací soupravu apod.   

 

Poslední týden je naplánovaná další schůzka s projektantem, Dopravním inspektorátem a 

zástupci firmy Immogard, kde budeme řešit realizaci křižovatky při výjezdu z Libavského 

Údolí na Sokolov. O výsledcích vás rovněž budu informovat na příštím zasedání.   

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


