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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci.  

 

Jak jste se již mohli dozvědět z místního zpravodaje, několik žen z naší obce vytvořilo pěkné 

polštářky, které jsem následně předala jako poděkovaní za jejich práci na oddělení ARO 

v Sokolově, pečovatelkám do domu pro seniory v Pochlovicích a kynšperským hasičům. 

Všichni byli mile překvapeni a náš počin ocenili i na sociálních sítích.  

 

Minule jsme vás informovala, že jsme nechali vypracovat předběžnou cenovou nabídku na 

rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Ta se vyšplhala v hrubém odhadu na 2 mil Kč, z toho 

téměř polovinu tvoří náklady na povinnou výbavu gastro zařízení (lednice, mrazáky, ohřívače, 

vařiče, trouby atd). Konečně jsme se také dočkali vyhodnocení žádostí o dotaci na úpravu 

místní knihovny, kdy nám byla přiznána dotace ve výši 114 tis. Kč. Dále jsme provedli 

několik drobných oprav, jako např. opravu komunikace okolo kanálové vpusťte u čp. 65, 

opravu vjezdu u čp. 72, opravu cesty ke garážím za OÚ a opravilo se několik světelných bodů 

veřejného osvětlení. Dále jsme vybudovali zátaras u silnice vedle čp. 117 -118, aby 

nezodpovědní občané nemohli v těchto místech parkovat neboť nejen, že tvořili překážku na 

silnici, ale hrozil i propad kanalizace, která v těchto místech vede. 

 

V letošním roce jsme připravili pro děti setkání s čertem a Mikulášem venku u našeho 

betléma. Účast byla opravdu hojná, všichni poctivě dodržovali hygienická opatření a všech 50 

balíčků s mikulášskou nadílkou bylo dětem za pěknou básničku či písničku rozdáno. I tato 

netradiční Mikulášská zábava měla své kouzlo. Další úspěšnou akcí byla soutěž o nejhezčí 

vánoční výzdobu. Tak jako letos snad nikdy okna a domy vyzdobeny v naší obci nebyli. Bylo 

velmi těžké vybrat ty nejhezčí a pochvalu si zaslouží úplně všichni. Na Velikonoce bude 

soutěž vyhlášena znovu. 

 



Dále bych vás chtěla informovat, že jsme obdrželi dopis od ze ZKD (Západočeské konzumní 

družstvo) Sušice, které řeší ztrátovost prodejen. Všem zastupitelům jsem tento dopis také 

přeposlala, aby mi i oni poslali své postřehy. ZKD žádá o podporu příslušné obce, kde se 

jejich prodejna nachází. Jen pro informaci uvádím příklady podpory obce naší místní prodejny 

a troufnu si říct, že laťka z naší strany je hodně vysoko. Možná spíše než žádost o podporu 

bychom očekávali poděkování. Jedná se o: 

       Instalaci bezpečnostních mříží z boku prodejny, nové schody k prodejně – cca 200 tis. 

Kč 

       Nákupy dárkových poukázek pro jubilanty – cca 6 tis. ročně 

       Nákup balíčků pro opatrovance cca 2 – 2,5  tis ročně 

       Vybudování parkoviště u prodejny 

       Odkup nepotřebného pozemku u prodejny 

  Nákup občerstvení pro MDŽ a podobné akce. 

 

V tuto chvíli mne nenapadá žádná další možná podpora ze strany obce. Možná by bylo 

vhodné kdyby ZKD nejprve vyhodnotilo své zbytné a nezbytné náklady, našlo efektivní cestu 

úspor a to obzvlášť v případě když v naší obci nemá žádnou další konkurenci. V tomto duchu 

jim bude zaslána odpověď a vyčkáme, jak se bude situace dále vyvíjet. 

 

Důležitým bodem dnešního jednání je také schvalování rozpočtu. K tomuto bodu bych chtěla 

předeslat, že nemá smysl bědovat nad tím, že predikce daňových příjmů je dosti zoufalá, ale 

musíme se s tím nějak popasovat. Věřím, že se nám podaří všechny důležité projekty 

zrealizovat, a to především díky finančním přebytkům, které jsme uspořili v minulých letech. 

I nadále je však nutné zachovat určitou finanční rezervu pro nenadálé situace. 

 

Vážení zastupitelé, vážení občané přeji všem ať se vám v příští dobře co nejlépe daří, ať jste 

šťastní, zdraví a vedete spokojený život. Ať je mezi vámi mnoho lásky, úcty a pochopení. 

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


