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S jarem přišly i nové noviny a na co se můžeme těšit ? 

 25. dubna se v Blovicích slavnostně otevírá nová cyklotrasa. Ta vede přes Rohatou do Seče, 
k Barborce a dál. U nás turisti budou kolem 10,30 hod. Zastaví se v infocentru pod kostelem. Při té 
příležitosti bude i na půl hodiny otevřen kostel pro všechny zvídavé. 

9. května po obědě začne 10. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce. V sobotu večer a 
v neděli 31. května  bude opět velkosláva, 2. kolo Západočeské hasičské ligy, kterou tak mistrně 
zajišťují naši hasiči a jejich příznivci a v které velice úspěšně soutěží naše děvčata. 

Rekapitulace i výhled . 

Půl milionu se prostavělo z peněz církve, dotace Plzeňského  kraje a peněz z našich příspěvků 
( a ještě něco z nich zbylo na příští rok ) při opravě střechy na kostele. Podle slov stavebního technika 
Biskupství plzeňského se nikde tak rychle s opravou střechy nepostupuje jako u nás. Příští rok se 
střecha dokončí a budou se muset opravit okna, zajistit odvodnění atd. Práce jako na kostele. Kdo by 
chtěl ještě nějakou částkou přispět, samozřejmě může. Buď rovnou u pátera Marka nebo 
prostřednictvím našeho úřadu.  

Na návsi vyrostly nové čekárny. Připravujeme zvětšení plochy zeleně i změnu vzhledu návsi. 
Od kraje jsme na úpravu veřejných prostranství získali dotaci 200 tisíc. Takže musíme užitečně 
prostavět 333 tisíc, abychom dotaci využili celou. Mimo jiné počítáme s opravou hřbitovní zdi, 
dočasným přemístěním kontejneru na odpad ze hřbitova. Osázením infocentra, úpravou prostranství 
kolem pomníku.  Každý nápad je dobrý a proto, komu na obci záleží, může svou myšlenku na úpravy 
sdělit kterémukoliv zastupiteli. S návsí započneme až po dokončení hřiště. 

Na hřišti se kvapem dokončují nadstandardní záchody, je nové oplocení, nová záchytná síť za 
zadní brankou. Hřiště letos „spolkne“ kolem 150tisíc. A to šetříme peníze za práci. Jen za materiál 
pracují Švecovci a také zdarma i fotbalisti . I když ještě není hotovo, je třeba poděkovat všem. 

 Když děkuji, tak také lidem, kteří považují obec za svoji a třeba uklízejí nepořádek kolem 
hospody, na návsi nebo zametají silnici a nečekají, až to někdo udělá. Co říci těm, kteří ten nepořádek 
dělají? Rozum stojí třeba nad tím, že za kostelem je rok hromada větví a mohou se tam další 
samozřejmě ještě pár dní přidávat, ale kdosi využije vysypaný kontejner, aby do něho naházel ořezané 
vrby a tím zmenšil prostor na skutečný odpad. Hodně lidí si stěžuje na psí výkaly. Vždyť není problém 
venčit psa s pytlíkem na exkrementy v kapse, když to na něj přijde někde na chodníku nebo u hradby. 
Není nás ani 290 a máme problémy jako bychom se navzájem neznali a nežili ve stejné obci. 

Loni jsme skončili rok se 700 tisíci na účtu obce. Proto můžeme věci dokončovat a pouštět se 
do dalších. Letošní krizové příjmy si dokážeme představit jen obrysově. Pracovně počítáme tak jen 
s polovičním příjmem. Když na konci roku bude situace lepší, rozumě investujeme nebo počkáme na 
příští rok. 



V pondělí 6. dubna konečně, ale za pěkného počasí, započnou práce na střeše školky. Z pěti 
nabídek jsme zvolili firmu pana Nováka. Nová střecha vyjde na necelých 300 tisíc. Pátá nabídka byla 
už za půl milionu. Chtěli jsme vyměnit i střechu na hospodě, do které na několika místech zatéká, ale 
jen ji nouzově opravíme . Hospoda vychází dráž než školka. 

U hospody musíme ještě opravit rampu, která se stává nebezpečnou a uhelnu. Po nejnutnější 
opravě střechy konečně upravíme „byt“ na klubovny. Činnost klubu pro děti a mládež zahájíme 
provizorně v zasedačce obecního úřadu. Máme mnoho pěkných stolních her, šipky či fotbal. Ze 
začátku budeme některé hry i půjčovat na víkend domů. Pravidla činnosti klubu včas zveřejníme. 

Na posledním zasedání zastupitelstva jsme projednávali všechny letos  uzavřené smlouvy a jejich 
dodatky ke starším. Nejdůležitější jsou dodatky ke smlouvě na odvoz odpadů. Díky krizi se zdražilo vše. 
Druhotné suroviny přestala Čína odebírat a Evropa si neví rady. Měsíčně dáváme 2 až 3 tisíce navíc oproti 
loňsku. Za rok to bude kolem 40 tisíc. Poplatek za odpady jsme nechali ve stejné výši jako loni. Nechtěli jsme 
vás zatěžovat, když každý chce jen peníze. Ale na příští rok se připravte na 500 korun. 

Druhá významná smlouva je  o pronájmu farské louky a prostor u hřiště od církve. Tím jsme vyřešili 
problém s parkováním, vstupem na hřiště i přístupem chatařů k jejich zahrádkám. Dohoda s panem farářem byla 
snadná, bohužel do toho vstoupili chataři a biskupství a věc se velmi zkomplikovala. Měsíčně za pronájem 
platíme 750 Kč. Neslučujte prosím naši pomoc kostelu s nekřesťanským nájemným. Nemuseli jsme se vůbec 
dostat ke hřišti a nebyla by to věc biskupství. Dělali jsme to, co bylo v dané chvíli možné. Jednali jsme téměř půl 
roku. 

Další pro občany významnou smlouvou je smlouva o zřízení tzv. Czech Pointu, za přispění evropských 
peněz. Naděje na získání dotace a realizaci je téměř 100%. Je to vlastně akce ministerstva vnitra. Cena bude 
kolem 110 tisíc. Obec zaplatí tak 25. Získáme tím nový rychlý počítač, dva monitory, barevnou tiskárnu. Občan 
tím získá možnost obstarat si většinu dokladů a dokumentů ( např. platný výpis z katastru nemovitostí ) bez 
dojíždění do Blovic nebo do Plzně. Bude to samozřejmě za úplatu jako všude. 

Poslední smlouva byla uzavřena s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti. Letos 
přispíváme na to, že nám tady staví autobusy 16800,-Kč. To je ¼ původního příspěvku. 

Dále se na zasedání mluvilo o dočasném přemístění kontejneru na hřbitovní odpad na louku za kostel 
s úpravou přístupu. Prominuli jsme třem pozdním platičům  místních poplatků za odpady penále. 

Zabývali jsme se i projekty na soukromou účelovou  komunikaci k novostavbám ( pole nad Smítkou ) i 
způsobem odvedení dešťových vod z této komunikace a stavebních pozemků i návrhy na jejich připojení k sítím. 

Na mimořádné schůzi jsme připomínkovali územní plán. Teď půjde asi 30 institucím k posouzení a pak 
se s jeho návrhem seznámí veřejnost. Je to velice složitý proces. Ale odpovídá to jeho významu i ceně. Téměř 
půl milionu.  

Kontrola hospodaření za rok 2008 

Každým rokem probíhá na našem úřadě tzv. audit. Letos nám kontroloři z kraje nenašli ani 
malou závadu.   

Starostova cesta do Bruselu 

V úterý 17. února 2009 večer jsem odejel s dalšími kolegy ze zasněžených Čech do předjarního  
Bruselu. Byla to má soukromá akce člena Ligy starostů proti radaru. Moje zpráva  by však mohla  zajímat 2/3 
občanů, jak uvádějí výsledky průzkumu veřejného mínění.  

  Nevyspalí ale odhodlaní jsme byli ráno na místě. Demonstrovali jsme ve dvou etapách. Současně s námi 
na naši podporu probíhaly akce proti novým vojenským základnám USA v Kodani, Berlíně, Římě, Palermu, 
Miláně, Turíně, Budapešti i v Buenos Aires. Část delegace Ligy a hnutí Nenásilí přijata v belgickém Senátu. 
Senátoři vyjádřili naší aktivitě podporu. 


