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Předkládá: Bc. Miroslav Bobčík
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych Vás seznámil s aktuálním děním v obci. Asi nejvýznamnější
investiční akcí poslední doby byla investice do rekonstrukce kulturního zařízení, a to i přes
některé kritiky, které jsme slyšeli. Rekonstrukce je hotová a dle reakcí, které jsme na
slavnostním otevření slyšeli, dnes můžeme spokojeně říct, že tato investice byla správným
krokem. Nyní máme v obci velmi krásný, moderní a důstojný společenský sál, který bude
využíván nejen k obecním akcím, ale také našimi občany k jejich radosti a potěšení. Samotné
slavnostní otevření, bylo myslím také pro mnoho občanů příjemným kulturním zážitkem,
soudě podle toho, jak dlouho se zde zdrželi a dokázali se za zvuku živé hudby bavit. Už méně
příjemné však bylo zjištění, že stoly a židle, které měla dodat do kulturního zařízení na
základě rozhodnutí zastupitelstva obce firma Jakuba Macha, nám po několika urgencích
sdělila, že židle a stoly dodat nemůže, neboť je ve finančních problémech a objednávka byla
z naší strany stornována. Na dnešním zasedání tedy budeme opětovně řešit nákup zařízení.
Také další připravovaná investice, čímž myslím zateplení budovy OÚ č.p. 110, naváže
na kulturní zařízení. Jak jste si již mohli povšimnout, v programu na dnešní zasedání bude
jedním z bodů, schválení smlouvy s vítězem výběrového řízení na zajištění projektové
dokumentace, vydání stavebního povolení a výkon auditorského dozoru. Zároveň bude
součástí této akce i zajištění žádosti o poskytnutí dotace na realizaci stavby.
Rád bych zde poděkoval členům komise pro sport a kulturu včetně jejich pomocníků,
kteří u příležitosti svátku Dne dětí připravili dětem krásné pohádkové odpoledne. Tentokrát se
počasí nepokazilo a děti si odpoledne užily. Tyto tradiční obecní akce zde mají své místo a
nesmíme dopustit, aby zanikli a neměli jsme jednou našim dětem co předávat.
Zajímavou informací pro naše občany je jistě skutečnost, že soukromý dopravce z Aše
požádal Krajský úřad v Karlových Varech o udělení licence na zřízení linkové autobusové

dopravy na trase Karlovy Vary – Cheb

se zastávkou přímo v naší obci. Cílem tohoto

dopravce je přepravovat zaměstnance společnosti Playmobil přímo k této fabrice, kde dle
mých informací pracují také naši občané. Tato skutečnost může opět přispět ke zvýšení
pracovní příležitosti pro naše občany, kteří by měli zájem o práci v této fabrice.
Bohužel však mám i méně příznivé informace. Neznámý pachatel odcizil obecní
pumpu na čerpání vody zde nad obecním úřadem, čímž zkomplikoval v době sucha zalévání
plodin místním zahrádkářům. Nová pumpa již byla zakoupena. Dále nám byly poškozeny
párty stany po slavnostním otevření kulturního zařízení, kdy tyto jsou nenávratně poničeny a
budeme muset bohužel pořídit nové.
Tolik k mojí zprávě, další aktuální informace se dozvíte během jednání. Děkuji za
pozornost.

