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Milí spoluobčané,
dovolte mi Vám přiblížit dění na radnici, v obci a okolí. Nikdy nevím, jak začít, tak
snad, že všemu navzdory tady máme nádherný podzim, sluníčko nás dobíjí a je
opravdu nádherně. Pokud naváži na dubnový zpravodaj, tak můžeme konstatovat, že
máme splněno. Skutečně, stěžejní stavební akce ale i ty kulturní proběhly bez
větších komplikací. Společně jsme zvládli, po čtyřech letech, nám nejbližší volby do
zastupitelstva. Bylo znát, že nabídka kandidátů byla pestrá a volební účast 55,6 % to
potvrdila. V zastupitelstvu se objevily tři nové tváře a doufáme tedy v čerstvý vítr do
plachet naší obecní bárky. Zastupitelstvo má za sebou ustavující zasedání a může
tedy naplno začít pracovat. Naplno může pracovat i starosta, který je opět, po 22
letech, uvolněný a bude tedy zaměstnancem obce na plný úvazek již od prosince.
Ostatní členové zastupitelstva, včetně místostarosty, jsou neuvolnění, tak jako
doposud. Od května tohoto roku již nezaměstnáváme technického pracovníka
obecního úřadu. Tuto funkci vykonávají vybraní členové zastupitelstva na tzv.
dohodu dle potřeby.
Zastupitele čeká příprava a schválení rozpočtu obce na rok 2023. V příštím roce
musíme zohlednit ceny energií, současně již připravujeme úsporná opatření. Jako
příklad lze uvést postupnou výměnu svítidel veřejného osvětlení za tzv. led
technologie. Ovšem i přes trend některých měst a obcí se prozatím nechystáme
veřejné osvětlení vypínat, dáme přednost tlumení intenzity světla v nočních
hodinách, to budou led světla umožňovat. Myslím, že pocit bezpečí, díky osvětleným
ulicím, je důležitý a je také nástrojem prevence kriminality. Ohledně zavádění
úsporných opatření již koukáme po připravovaných dotačních programech. Pro příští
rok, jak jistě víte, je stanoven cenový strop na plyn a elektřinu. Jak pro domácnosti,
tak pro veřejnou správu, zde se chystají i společné nákupy těchto komodit. Tyto a
další informace pomoci domácnostem a kam se případně obrátit, umíme společně
vyhledat a nasměrovat. Pokud máte přístup k internetu, stačí zadat do vyhledávače
„drahecesko“, zde potom v různých odkazech naleznete návody, kam se případně
obrátit.
Současná doba není jednoduchá, ovšem nemůžeme podlehnout všem těm
negativním zprávám, pojďme alespoň trochu věřit, že to naše zřízení je nastaveno
správně, určitě není dokonalé, ale pod tlakem okolností z něho nakonec vypadne to
nejlepší řešení.
Takže, do konce roku nám už mnoho nezbývá, ale něco se šušká o Mikuláši a
rozsvícení stromečku. Těším se na setkání s našimi důchodci, vymysleme termín.
No a hospoda, ať patří obci nebo kraji, tak k tomu abychom se tam mohli potkat, je
potřeba něco uskutečnit. To je výzva pro spolky, doufám, že se budeme prát o
termíny, tak jako každý rok.

To je v rychlosti z radnice prozatím vše, hezké podzimní dny. Jiří Beran - starosta

