Zhodnocení volebního období listopad 2018 – září/srpen 2022
Milí spoluobčané,
vzhledem k blížícím se komunálním volbám mi dovolte stručně shrnout a
zhodnotit uplynulé čtyři roky.
Po stránce územního rozvoje obce došlo během uplynulého volebního období
k realizaci některých strategických investic a ke schválení několika důležitých
dokumentů.
V roce 2018 se jednalo především o rozsáhlou opravu a sanaci malé vodní
nádrže, která byla spolufinancována z dotace Ministerstva zemědělství.
V roce 2019 došlo ke zkapacitnění veřejného osvětlení. Dalšími většími akcemi
v tomto roce byly stavební úpravy hřbitova. Jednalo se především o úpravu
stávajících cestiček a zřízení nové sypané cesty a pořízení zábradlí ke schodům.
V rámci dalšího projektu byl zrekonstruován objekt bývalé márnice. Také u
památných lip u hřbitova byl proveden zdravotního řez a další arboristické
ošetření. Financování těchto akcí probíhalo za podpory Plzeňského kraje.
V roce 2020 byl dokončen a schválen jeden z nejdůležitějších dokumentů obce,
a to územní plán, který byl též spolufinancován za pomoci finančních
prostředků kraje. Rovněž došlo k bližšímu rozpracování a návrhu pro nově
plánované parcely u nádraží ve formě územní studie pro parcelaci a
komunikaci. Z důvodu zvýšení bezpečnosti v centru obce byl pořízen ukazatel
rychlosti. Arboristicky byly ošetřeny ostatní lípy podél hřbitovní zdi.
Nejrozsáhlejší a nejdražší, ale zároveň strategická investice pro všechny
obyvatele v letech 2019–2021 byla revitalizace vodních zdrojů, přičemž bylo
vyměněno stávající potrubí, revitalizovány stávající zdroje pitné vody a
především došlo ke zkapacitnění zdrojů pitné vody. Byly zbudovány dva nové
zářezy, ze kterých voda gravitačně putuje do vodojemu. Akce byla podpořena
ze SFŽP.
Uplynulý rok 2021 se nesl ve znamení rozsáhlé opravy rybníka na návsi. Rybník
byl znovu zatěsněn včetně osazení nového výpustního zařízení a lávky. Dotaci
na tuto akci jsme obdrželi z Plzeňského kraje. Situace se tak zlepšila, nicméně
přes všechny opatření, i vzhledem k malému přítoku, se nedaří udržet v rybníku

tolik vody, kolik by bylo potřeba. Na posílení přítoku je dále myšleno v rámci
realizace průtahu, během něhož bude přesměrován přepad z nádrže. Dále Byl
zpracován a schválen pasport místních komunikací.
V současném roce 2022 jsme dokončili realizaci místní komunikace Loučim Libkov, jejíž část bude sloužit také jako příjezdová komunikace k novým
stavebním parcelám v dolní části obce a dále pak jako spojnice mimo
frekventovanou silnici I. třídy na Libkov a Dobrou Vodu. Akci finančně podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň jsme se věnovali stavební přípravě na
opravu hřbitovní zdi. Rozhodnutí o dotaci je vydané. V současnosti hledáme
vhodného dodavatele. Rovněž jsme žádali o dotaci na opravu komunikace
Loučim - Chodská Lhota, která ale schválená nebyla.
V průběhu uplynulého volebního období byl pořízen a zakoupen i další drobný
majetek jako např. světla do společenského stanu, výčepní zařízení, zábradlí u
nádrže, informační vitrína apod. Bylo nutné také organizovat některé větší či
menší opravy (např. prasklá kanalizace, komunikace po přívalových deštích ..)
Byly zpracovány a projednány projektové dokumentace za účelem stavební
připravenosti dalších akcí, jako např. pro opěrnou zeď; na komunikaci pro nově
vznikající obytnou zónu u nádraží; na průtah obcí. Byl vypracován a schválen
nový provozní řád vodovodu. V rámci DSO jsme se podíleli na pořízení
cyklostudie pro trasu z Domažlic přes Kdyni, Loučim s návaznosti na okr.
Klatovy. Docházelo také k menší výsadbě okrasných a ovocných stromů.
V číslech je možno shrnout, že jsme za uplynulé volební období financovali
investice, opravy a nakoupili majetek za cca. 9 600 000 Kč, celková výše
finančních dotací činila cca. 6 700 000 Kč. Obec během tohoto volebního
období doplatila úvěr na vodovod, v současnosti nečerpá ani nesplácí žádný
úvěr a ke konci volebního období zůstane na účtech odhadem 4 000 000 Kč.
Nejen stavby a hmotné investice určují kvalitu života v obci. Přesto, že téměř
polovina tohoto období byla poznamenána pandemií a s ní spojeným
omezením pohybu a setkávání, podařilo se zachovat či obnovit tradiční akce,
které nás každoročně provází, či zakotvit nové. A to především díky našim
spolkům SDH Loučim, TJ Sokol Loučim a nově vzniklému spolku Zlaté časy.
Některé z těchto akcí probíhají ve spolupráci s obcí nebo se na nich obec

finančně a organizačně podílí. Přínosem je také Univerzita třetího věku, která
se oblibě v obci těší již radu let.
Rok 2019 nás provázel hned několika akcemi církevního charakteru. Ve
spolupráci s farností jsme uspořádali oslavu u příležitosti žehnání nového
zvonu. V rámci poutního procesí jsme si připomněli výročí 600 let přenesení
Madony do Neukirchenu, měli jsme jedinečnou příležitost prožít slavností
chvíle se zapůjčenou původní soškou, která byla vystavena spolu s její kopií na
oltáři v našem krásném kostele. U této příležitosti jsme též iniciovali a podíleli
se na vydání publikace Zdeňka Procházky, která přehledně zmapovala nejen
historii poutí. V rámci dotace Dispozičního fondu Euroregionu Šumava se pořídil
společenský stan.
V rámci úřadu probíhala různé další jednání, které sice nejsou tolik vidět, které
jsou ale neméně důležitá a časově a odborně náročná. Nic nepadá samo do
klína a na rozvoj obce je třeba vyvíjet neustálé úsilí a energii. Některé z
připravovaných akcí sice zatím neměli dopad na obecní rozpočet, nicméně je s
nimi třeba počítat do budoucna.
V souladu se schválenými společnými opatřeními v rámci pozemkových úprav,
se nám podařilo u Pozemkového úřadu dojednat realizaci stavební projektové
dokumentace pro stavbu a rekonstrukci komunikace nad roklí. Tato
komunikace je v současné době vzhledem ke svému stavu nepoužitelná, přesto
ale důležitá, protože je to jediná oficiální přístupová cesta z obce k lesům nad
obcí. V současné době je již vydáno stavební povolení a věřím, že v
nadcházejících letech ji bude možno v gesci Pozemkového úřadu také
realizovat.
Téměř po celou dobu volebního období probíhala jednání s ŘSD a dalšími
dotčenými orgány ohledně průtahu obce. Postupně byly prosazovány a do
projektu zapracovány připomínky obce a jednotlivých občanů. Jedná se o
složitou stavbu, která v sobě zahrnuje komunikaci, obecní chodníky, oddělení
splaškové a dešťové kanalizace, propustky, přechod pro chodce, osvětlení... V
rámci projektu bylo nutno dobře promyslet a navrhnout trasu obecní
kanalizace včetně přípojek podél hlavní silnice. Projekt je ve stavu vydaného
územního rozhodnutí. Proběhla již také jednání na Státním fondu dopravní
infrastruktury týkající se možné dotace.

Další jednání probíhala s ŘSD na základě výsledků technicko-ekonomické studie
ohledně případných obchvatů. V uplynulých letech nechalo ŘSD zpracovat
technicko-ekonomickou studii, která měla za úkol zhodnotit jednotlivé úseky
silnice I. třídy č. 22 od Draženova až po Horažďovice a na základě
nadefinovaných kritérií stanovit stupně výhodnosti (diskontní skóre) realizace
případných budoucích obchvatů. Obec Loučim byla hodnocena také jako
samostatný úsek, nicméně nebyla z důvodu velké ekonomické náročnosti (i v
důsledku nutného přemostění části úseku) vybrána k bližšímu projektovému
rozpracování. Na základě dalších jednání, velké podpory ze strany Policie ČR i
ŘSD Plzeň, které rovněž hodnotí úsek v k. ú. Loučim jako velmi problematický
především z hlediska bezpečnosti a komplikovaného směrového vedení,
nechalo ŘSD Plzeň náš úsek přehodnotit a zpracovat tzv. Ekonomické
hodnocení stavby medodou HDM-4. Nicméně ani v rámci tohoto přehodnocení
se nepodařilo dosáhnout příhodnějších ekonomických výsledků. Záležitost
zatím ale není uzavřena, budou pokračovat jednání s Ministerstvem dopravy.
Náročnou akcí byla rovněž příprava nových stavebních parcel za účelem
zlepšení demografického vývoje v obci. Akce byla podmíněna směnami
obecních pozemků, realizací územní studie a zpracováním projektové
dokumentace pro příjezdovou komunikaci včetně řešení přípojek technické
infrastruktury a poměrně zdlouhavého jednání s ČEZ ohledně přeložky. Na
realizaci komunikace nám byla v letošním roce schválena dotace z Plzeňského
kraje.
V důsledku sucha a kůrovcové kalamity bylo též zapotřebí vyvíjet intenzivní
činnost v obecním lese, což znamenalo na jedné straně příjem za prodej dřeva,
ale také zvýšené výdaje na činnosti s tím spojené. I v tomto směru získáváme
průběžně finanční podporu z vyhlášených dotačních programů.
Od roku 2020 byly připravovány a uzavírány nové smlouvy na nájem
hřbitovních míst a schválen nový provozní řád hřbitova. Také v oblasti odpadů
došlo ke změnám. Jednak dochází k útlumu a uzavírání skládky komunálního
odpadu, která zde fungovala více než 30 let, a zároveň jsme změnili dodavatele
svozu odpadu.
Je to malý průřez uplynulými čtyřmi roky, který vyžadoval týmovou práci.
Chtěla bych velmi poděkovat zastupitelstvu za pomoc, konstruktivní přístup k

řešení a vstřícnost k hledání cesty ke shodě. Zvláště pak místostarostovi
Richardu Honkovi za velkou podporu, pomoc a angažovanost. Také bych chtěla
poděkovat účetní obce, paní Anně Gröslové , za výborné vedení účetnictví, což
každoročně potvrzují závěry finanční kontroly a auditu hospodaření obce.
Poděkování patří mnohým a mnohým z Vás, občanům, kteří již léta konáte a
zabezpečujete činnosti a úkoly, bez kterých by se chod obce neobešel, ať už se
jedná o vedení webových stránek a fotodokumentaci života obce, péči o obecní
les, péči o obecní zeleň a o vzhled obce, veřejné osvětlení, o vodovod, vedení
kroniky, knihovny, úklid, za práci výborů a komisí, za Vaší brigádnickou
činnost, za rady a mnohé smysluplné podněty. Děkuji našim spolkům za
spolupráci, aktivitu a vytváření příležitostí k setkávání.
Jsem velmi ráda, že se v letošních volbách zvýšil počet zájemců o práci v
zastupitelstvu i za to, že jsou další kandidáti ochotni na sebe převzít
zodpovědnost při rozhodování o obecních záležitostech. Odměnou za to bude
potom zvoleným zastupitelům Vaše projevená důvěra a později snad také
uznání za dobře vykonanou práci.
Jana Dirriglová, starostka

