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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2022
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou poslední letošní vydání našeho obecního čtvrtletníku, který jako již
tradičně vychází v čase adventním. V nadcházejících dnech nás čekají vánoční svátky
a letošní rok se již pomalu chýlí ke svému konci.
Jako každý rok, tak i letos v tomto čase pro vás máme připravené nové kalendáře našeho Mikroregionu Bystřička. Tentokrát jejich předání bohužel nemohlo proběhnout u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku, ale máte možnost si je vyzvednout v naší obecní
knihovně. Rovněž, si zde můžete vyzvednout malou drobnost, ručně vyrobené perníčky.
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Otěhřibu, byl z větší části dokončen
projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, které bych vám rád objasnil podrobněji.
Stávající osvětlení bylo nahrazeno LED osvětlením. Na hlavní ulici jsou použity světelné
zdroje o příkonu 49 W se speciální vyzařovací optikou s inteligentním stmíváním během noci. V bočních uličkách jsou použity LED světla o příkonu 30 W a 18 W. Celková
cena projektu činila 1 158 322 Kč. Projekt byl podpořen z dotačního titulu Ministerstva
průmyslu a obchodu EFEKT 2021 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení částkou 656 454 Kč. Zbývá tedy závěrečné hodnocení akce a vyhodnocení
celého projektu dle skutečného provedení.
V rámci obnovy osvětlení jsme se rozhodli osvítit i dolní rybník, což bude možné
využít především při zimních sportech. Firma ELNERMONT s.r.o., zde nainstalovala
6 ks LED reflektorů o příkonu 6×100W na celkem třech osvětlovacích stožárech.
V rámci rekonstrukce osvětlení byly instalovány již dříve zmiňované ukazatele rychlosti. Pevně věříme, že instalace ukazatelů bude mít pozitivní vlit na dodržování maximální povolené rychlosti v obci a tudíž na zvýšení bezpečnosti všech občanů naší obce.
A dle výpovědí mnohých z vás, se tak již děje.
V měsíci říjnu a listopadu proběhla menší rekonstrukce a opravy klubovně obecní
hasičské zbrojnice. Byl zde opraven strop, elektroinstalace, proběhla výmalba stěn a z
dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu byly pořízeny nové stoly,
židle a skříně.
Tyto zrekonstruované prostory klubovny mohou ke své činnosti či schůzkám využívat všechny spolky působící v obci. Bližší informace a rezervace prostoru jsou na podatelně OÚ.
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Otěhřib vám bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete také zakoupit

na obecním úřadě a v obecní knihovně.

