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Slovo starosty 
 

Vážení  spoluobčané,  milí čtenáři, 
 
     blíží se konec roku 2020, roku pandemie, se kterou přišlo mnoho nepříjemných 
omezení, zákazů, opatření a doporučení. Protože zdraví je prioritou, nepořádali jsme 
letos vůbec žádné společenské akce. Bohužel situace se v současné době opět 
zhoršuje. Musíme to tedy vydržet, dodržovat hygienická opatření abychom 
neohrozili ostatní a věřit, že jakmile bude zahájena vakcinace, tak se během 
následujících měsíců bude situace rychle zlepšovat a postupně se budeme moci vrátit 
k životu, na který jsme zvyklí, včetně toho společenského.   
 
     Přeji Vám všem, abyste mohli i v této době prožít vánoční svátky v klidu a ve 
zdraví a přeji Vám do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti 
a také brzký návrat k pokud možno normálnímu stavu. 
     

Petr Křovina, starosta obce 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zprávy o činnosti 

       
Oprava místních komunikací 

     Opravili jsme 2 nejvíce poškozené části komunikace na nádraží položením nového 
asfaltového povrchu, a to nad železničním přejezdem a část na konci obce směrem na 
Hojsovu Stráž.  Celková cena opravy byla 495 tisíc korun, z toho 295 tisíc korun činila 
dotace, kterou jsme získali od Plzeňského kraje z programu PSOV PK 2020 - Projekty 
obcí. 
  

Oprava kulturní památky opěrné kamenné zdi pod kostelem 
     Opravili jsme kulturní památku 40 metrů dlouhou a 3 metry vysokou opěrnou 
kamennou zeď pod kostelem. Zeď, která je v majetku obce byla v havarijním stavu a 
hrozilo její zřícení. Oprava probíhala pod dohledem Národního památkového ústavu 
a musela být provedena předepsaným tradičním způsobem. Celková cena opravy 



 

byla 786 tisíc korun, z toho 650 tisíc korun činila dotace, kterou jsme získali od 
Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby 
obcí Plzeňského kraje 2020.        
 
 Rozpočet na rok 2021 
     Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2020 byl zastupitelstvem obce 
schválen rozpočet obce na příští rok. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 
a výdaji ve výši 3.502.100,- Kč s financováním splátek úvěru za odkanalizování obce 
ve výši – 363.000,- Kč. 
 
 Úprava běžeckých tratí 
     I na letošní zimní sezonu je smluvně zajištěno udržování lyžařské běžecké stopy 
Hamerský okruh v délce 15 km. Trasa vede po modré turistické značce směrem na 
Ostrý až na Stateček, dále kolem Černého jezera a zpět kolem vodního zámku do 
Hamrů. Informace o aktuálním stavu tratě najdete vždy na webových stránkách 
www.bilastopa.cz. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Různé 
 
          Cena vodného a stočného pro rok 2021  
     Cena stočného pro rok 2021 byla stanovena na 49,72 Kč včetně DPH za 1 m3. Cena 
vodného se nemění. 
___________________________________________________________________________ 

 
   Příjemné prožití vánočních svátků,  
   pevné zdraví, hodně štěstí,  
   mnoho osobních i pracovních úspěchů  
   a šťastné vykročení do nového roku  
                          2021  
   Vám přeje zastupitelstvo obce    
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