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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci.  

 

Od posledního únorového zasedání se začala dramaticky zhoršovat epidemická 

situace i v naší obci a začaly stoupat počty nakažených. Bohužel v důsledku 

šíření tohoto onemocnění došlo i k 6 úmrtím našich spoluobčanů. Se všemi 

pozůstalými velmi soucítíme a všem byla nabídnuta ze strany obce pomoc při 

vyřizování pozůstalosti.  

Do naší ZŠ a našim občanům jsme předali více než 2 tis. roušek a cca 200 

respirátorů přidělených ze státních hmotných rezerv. Dále jsme nakoupili 300 ks 

respirátorů FFP2, které jsme rovněž rozdali sociálně slabším, seniorům a dále 

těm, kteří si ho nestihli včas obstarat před vydáním vládního opatření respirátory 

používat v ochodech, u lékaře atd. Všem, kteří projevili zájem, jsme pomáhali 

tisknout a vyplňovat formuláře nutné pro opuštění uzavřeného okresu či území 

ČR. 

Během celého tohoto náročného období probíhali 2x týdně v odpoledních či 

podvečerních hodinách videokonference s hejtmanem KK, který starosty 

informoval o všech aktuálních událostech. Díky tomu jsem mohla předávat 

důležité informace i našim občanům. Nyní již videokonference probíhají pouze 

1x týdně, a to v pátek odpoledne. Zaměstnanci OÚ jsou pravidelně testováni 1x 

týdně antigenními testy na přítomnost vitu v těle.     

 

Při žádosti o dotaci na úpravu místní knihovny jsme se ještě v době před 

pandemií zavázaly splnit podmínku, že se v této knihovně budou konat akce ve 



spolupráci s naší ZŠ 4x do roka. To se nám však nepodařilo z pochopitelných 

důvodů splnit a tak jsme požádali SZIF o prominutí tohoto kritéria a posunuli 

žádost o platbu. Ze SZIF nám přišla odpověď se žádostí o trpělivost, ale ještě ani 

na konci dubna netušíme, zda nám bude vyhověno. 

 

Žádost o dotaci na rekonstrukci stravovacího zařízení v ZŠ byla podána na 

MFČR 15.4.2021. Výsledky by měly být známy do konce 8/2021 a realizace do 

konce roku 2021. Termín ze strany MF jsou zvlášť napjaté, a tak z tohoto 

důvodu bude podána tatáž žádost i přes MAS Sokolovsko, kde jsou termíny 

realizace posunuty až do roku 2022. Dle výsledků se rozhodneme, kterou 

z dotací (pokud ji získáme) využijeme.  

Dále byla reklamovaná parkovací plocha u ZŠ, kde dochází k uvolňování 

dlažby. Firma, která práci prováděla, opravu provede v polovině května.  

Jistě jste si také všimli zdevastovaného veřejného prostranství téměř po celém 

katastru obce od divokých prasat. Školní zahrada byla zryta komplet i přesto, že 

jsme osadili nový plot. Nakoupili jsme a osadili pachové ohradníky a doufáme, 

že budou alespoň trochu účinné. K této mimořádné invazi prasat zřejmě přispěla 

i těžba v okolích lesích, čímž tato zvěř byla vyhnána ze svých současných 

útočišť. 

 

Tolik k mé zprávě a děkuji za pozornost. 


