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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další z dokumentů naší obce, jehož účelem
je informovat Vás o dění. Záměrem je poskytnout Vám informace
o aktuálním dění, plánovaných záměrech a současně Vás možná i lehce
vtáhnout do života v naší obci.
Naše obec nepatří mezi velké obce a i přes tuto skutečnost má
v některých oblastech velké starosti. Na spoluvytváření tohoto
dokumentu se budou podílet i jednotliví zastupitelé. Snad se touto
cestou podaří vnést mezi Vás více informací o dění a plánech a tímto
způsobem nastartovat dialog a vyvolat možné podněty.

Starosta obce

2

Obecní brigáda
28.3. t.r. se uskutečnila obecní brigáda, na které byla poměrně hojná
účast. Lze konstatovat, že se akce velice zdařila. Zúčastnilo se 32 lidí,
včetně dětí. První skupina šla směrem na Vacanovice a zhostila se úklidu
okolí cesty. Další skupinka prováděla výsadbu stromů a keřů, které jsme
dostali po nepříliš dlouhých jednáních darem od Správy silnic
Olomouckého kraje. (10ks lip, 10ks jabloní a 10ks zlatých dešťů).
Poté se přesunuli do Zmol, kde se vysadilo ještě pár stromů třešní a višní,
tyto stromky zakoupila obec. Poslední, nejméně početná skupina ve
složení dvou našich děvčat si odvedla práci v místním parku. Po akci bylo
menší občerstvení v místním pohostinství. Děkuji všem moc za hojnou
účast a budu se těšit na další, stejně úspěšné ročníky.
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
25.4.
V sobotu proběhne u parku každoroční sběr nebezpečného odpadu.
Odpadová firma přistaví kontejner v době od 10:30 do 12:00 hodin
a odpad budou přebírat zaměstnanci firmy. V žádném případě je tam
neodkládejte odpad mimo tuto dobu. Kontejner na velkoobjemový
odpad bude přistaven v pátek v odpoledních hodinách a případně bude
v sobotu ráno vyvezen a přistaven znova. Sběr velkoobjemového odpadu
bude ukončen ve 12:00 hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podílí svou činností na obci. Ať už je to jmenovitě P. Berka,
při vytahování spadlé vrby z rybníka, výpomoc na obecní brigádě při
úklidu starého BIO odpadu u rybníka a srovnání vývozu za Novotným.
Všem klukům Smékalovým, kteří pomáhali při drcení větví, ať už ve
Zmolách, parku nebo na sběrném místě, kam vozíte Vy, spoluobčané.
A ještě jednou Tomovi Smékalovi za výpomoc při čištění nátoku do ČOV.
A v neposlední řadě všem těm, kteří mi opakovaně půjčují přívěsný
vozík, pro práci na obci.

Další…
Vážení spoluobčané, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali těmto
informacím. Už teď je připravována další krátká informace. Zcela jistě
se dotkne provádění obecně prospěšných prací a dalších plánů obce.
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