V našem tříkrálovém „rajónu“ (Litomyšl a
okolní obce) jsme společnými silami vybrali
353 451 Kč, které poputují především na
provoz Domácí hospicové péče na
Litomyšlsku, dále na podporu rodin s dětmi
v nepříznivé situaci k zajištění školních a
kompenzačních
pomůcek
či
k
spolufinancování lyžařských výcviků a letních
táborů.
Do konce dubna je stále možné přispět do
ONLINE
pokladničky
přes
www.trikralovasbirka.cz.
Po
zadání
variabilního symbolu 57001 a vybrání Farní
charity Litomyšl máte jistotu, že váš
příspěvek využijeme právě my. Příští rok na
viděnou opět s našimi koledníky u Vašich
dveří!
Veronika Peterková Farní charita Litomyšl

Nabídka Zásilkovny = Z-BOX

V současnosti projednáváme nabídku
Zásilkovny na instalaci tzv. Z-BOXu.
Jedná se o bezobslužné místo pro výdej
a podání zásilky. Velikost balíků je
omezena velikostí jednotlivých schránek
– 3 velikosti (max.
45x36x61
cm).
Obsluha je pomocí
aplikace
Zásilkovna.cz
na
mobilním
telefonu.
Obsluha je možná 7
dní v týdnu a 24
hodin
denně
=
dostupné trvale. Nyní
hledáme
vhodné
umístění, aby byl box
volně přístupný a
dostupný.
Tím
bychom mohli rozšířit
možnosti pro výběr a
odesílání zásilek.

Rekonstrukce KONZUMU
Ne nepodstatným zásahem do života
občanů bude plánovaná rekonstrukce
místní prodejny Konzum. Nyní společně
řešíme možnosti prodeje v náhradních
prostorách a to včetně pobočky Pošty
Partner. Varianta úplného uzavření
těchto pro občany důležitých institucí je
oboustranně nepřijatelná. Dle plánů by
práce měly trvat cca 3 týdny a zahájení
rekonstrukce by mělo „vypuknout“
začátkem března.
Náhradní prodej
základního sortimentu plánujeme v čp.
8 v prostorách bývalé pošty – nyní
mateřském centru. Poštovní pobočku
bychom rádi po tuto nutnou dobu
přemístili
do
prostor
bývalého
nehtového studia v prvním patře „staré
školy“. Věříme, že se s provozovatelem
dohodneme
a
splníme
všechny
hygienické i bezpečnostní požadavky na
toto provizorium. Věříme, že toto
krátkodobé omezení přinese zvýšení

komfortu a rozšíření možností pro občany i pro pracovníky
konzumu (změna vnitřních dispozic a uspořádání prodejny,
modernizace vybavení a úpravy vchodu). Prosíme tímto o
trpělivost a pochopení pro nutný přesun služeb na obou
koncích rekonstrukce, které si vyžádá minimální uzavření. Vše
budeme upřesňovat dle skutečných reálných termínů a
výsledků jednání.

Co lze očekávat v roce 2021
Při pohledu na stávající problémy a omezení nám mnoho do
letošní práce optimismu nepřidá. Leč život půjde dál, ale zcela
jistě ne v těch kolejích jak jsme za poslední léta zvyklí.
Předpokládáme, že tradiční společné a společenské akce budou
spíše distanční, tak jako např. masopust. Život obce se však
nezastaví a i letos připravujeme několik akcí, vše však
s ohledem na krácené předpokládané příjmy. S tím si bude
muset poradit zastupitelstvo v připravovaném návrhu letošního
rozpočtu. Pokračovat by tak měla rekonstrukce elektroinstalace
v základní škole a to již v době jarních prázdninách ve dvou
učebnách, aby zbývající dvě patra bylo reálné dokončit v době
letních prázdnin. Dohasínající životnost plynových kotlů je
nutnou otázkou pro akutní řešení, a pokud se podaří zajistit
potřebnou přípravu, výměna by měla také
proběhnout o prázdninách. Dosud nevyřešenou
otázkou je budování víceúčelového hřiště. Vloni
jsme dotaci nezískali, letos jsme požádali opět, ale
počet zájemců je obrovský a tak uvidíme, jak
uspějeme. Projekt, který je v počátcích, varovný
protipovodňový systém, jehož součástí je tvorba
digitálního povodňového plánu a zejména instalace
systému varování pro občany. Jedná se vlastně o
nový bezdrátový vnější rozhlas, který na digitální
bázi umožní i podávání krizových informací
z nadřízeného systému a bude funkční i bez
elektřiny. Stávající analogový systém – nyní již bez
zajištění servisu (včetně domácích přijímačů)
necháme dožít a plánujeme, že budou oba systémy
fungovat, pokud to půjde, souběžně – instalace
spíše až v roce 2022. Mimo to bude mezi plány
další oprava vybraných komunikací, instalace radaru
u Základní školy, oprava zbývající střechy na koupališti, údržba
zeleně z programu Mikroregionu Litomyšlsko, úprava, popř.
přemístění a rozšíření počtu stání pro kontejnery. Tak si držme
palce a buďmě zdrávi.

Počasí 2020 v číslech
Celkově teplotně lze označit rok jako průměrný = o 0,7 stupně
nad průměr. Teplotně výrazně nadnormální byl únor +4,3°.
Výrazněji chladnější byl pouze květen a to o 1,8° oproti
průměru. Minimální teplota -6,5° byla 1. dubna. Naopak
maximum bylo dosaženo 28. července a to 33,3°. Bylo
zaznamenáno 41 letních dnů (nad 25°) z toho 6 tropických (nad
30°). Mrazových dnů bylo 44 (teplota klesla pod nulu) a 6
ledových dnů (pod nulou celodenně).
Srážkově se jednalo o nejdeštivější rok za dobu 25letého
sledování, za celý rok spadlo rekordních 932,9 mm/m2 což je
součet rovnající se 139 % dlouhodobého průměru. Výrazně
podprůměrný měsíc byl duben (10,3 mm/m2 =27 %). Naopak
srážkově nadprůměrné byly 3 měsíce: únor (118,7 mm/m 2 =
318 %), červen (218 mm/m2 = 296 %= největší zaznamenané
srážky v průběhu jednoho měsíce s13 deštivými dny) a říjen
(115,8 mm/m2 = 243 %). Největší srážky za 24 hodin byly
odečteny 3. srpna 49 mm/m2 a 14. října = 45,2 mm/m2.
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