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Vážení spoluobčané,
v posledních dnech se nám bohužel rozmohl jeden nešvar ve
Zmolách. Z podzimní výsadby se zde ztratilo několik nově
vysazených stromků. U každého stromku byl informační štítek,
takže si daný pachatel mohl i vybrat. Z tohoto důvodu již
nebudou stromky označovány. V případě, že máte někdo
nějaké informace o pachateli, velice rádi je na obecním úřadě
uvítáme. Předem děkuji.

Obecní brigáda 2016
19.3. t.r.se uskutečnila již tradiční obecní brigáda. Oproti
loňskému ročníku bylo o něco málo účastníků, ale i tak se sešla
dvacítka lidí. Počasí ze startu moc nepřálo a tu a tam ještě
poletovala sněhová vločka. Tak jako v loňském roce šly první
skupiny uklízet odpadky v okolí obce. První směrem na
Vacanovice, dolů ke
křižovatce a do Léskova
a druhá okolo rybníka a
potoka. Nasbíralo se
několik velkých pytlů
odpadků, pneumatiky,
staré obrazy a spoustu dalšího odpadu. Další skupina prováděla
výsadbu. Začalo se u kontejnerového stání, 8ks muchovníků.
Dále u přehrady v Petrovci, kde výsadba navazovala na
odbahnění potoka a Povodí Moravy jako správce toku trvalo na
osázení a ozelenění břehu. Majitelé pozemku nám vyšli vstříc a
svolili k této výsadbě, která bude v budoucnu plnit protierozní
funkci. Zde se vysadilo 10ks olší a 20ks keřů jako zlaté deště,
mochny křovité a tavolníky břízolisté. Třetím místem výsadby
se navázalo na loňský ročník, tedy směrem na Velkou Bystřici.
Zde se sadilo 20ks lip srdčitých a 2ks jabloní, které z loňské
výsadby sešly. Část stromů opět věnovala SSOK. Poslední
skupinka se chopila úklidu na dětském hřišti a natřela plot. Po
akci bylo přichystáno občerstvení v nově otevřené hospůdce.
Ještě jednou všem velké dík za účast na této akci a budu se těšit
příště zase.

Polívkův kříž
Při výjezdu z obce, směrem na Doloplazy, Vacanovice,
Čechovice se po pravé straně nachází kamenný kříž. Na čelní
straně, na bíle desce ve výklenku, je nápis KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ.
Na podstavci pak nápis Postaven nákladem Vincence a
Františky POLÍVKOVÉ 1896.
K tomuto kříži se v obci ústně traduje, že byl postaven na
památku tragického úmrtí švagrové, čeledína a páru koní Čeňka
Polívky po úderu blesku při práci na přilehlém poli. Tato
tragédie se ale odehrála na jiném místě a
dle matriky zemřelých i článků v
tehdejších novinách na zelený čtvrtek
30. března 1899. Obdobně jako u boží
muky tak dochází k tragédii záhy po
postavení kříže. A ta se opět týká rodiny
Dlasků. Matkou bleskem zasažené
Mariany Bláhové a stavitelky kříže
Františky Polívkové byla totiž Anna
Spurná nejstarší vnučka Dlasků,
zhotovitelů boží muky.
Pouze hodně popletený či opilý kameník by v roce 1899 a
později vytesal na podstavec „Postaven… 1896“. Zhotovitelé,
jako pamětníci tragické události, by pak jistě sjednali nápravu.
Podnětem ke vzniku památky mohlo být například narození
Anežky Františky Polívkové v lednu roku 1896.
Standa Zavadil

Dotazník - odpady
V nedávné době jsme se Vás obrátili s dotazníkem, který se
týkal odpadového hospodářství naší obce. Ze všech rozdaných
výtisků se nám jich vrátilo třicet. Otázky se týkaly současného
systému třídění a svozu odpadu. Z výsledku vyplynulo spoustu
zajímavých věcí, například informace o využitelnosti BIO
kontejneru, který je hojně využíván a BIO odpad tedy končí
v kompostárně a nikoliv v popelnicích na komunální odpad,
kam samozřejmě nepatří. Kompletní výsledky dotazníku
najdete na www stránkách obce nebo jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě. Hlavním důvodem, proč tento dotazník šel,
mezi občany bylo zjištění zájmu o nádoby do domácností na
papír a plast. Tyto nádoby by byly zdarma, tak jako před
nedávnem kompostéry. Celých 59% by o další nádoby mělo
zájem. Znamenalo by to tedy, že pokud jdete s „košem“ do
popelnice, vzali byste s sebou také tašku
s papírem a plasty a ty hodili do
připravených popelnic u vás doma. Byl
by zaveden domovní svoz těchto
popelnic, tak jako pravidelný svoz
komunálního
odpadu.
Popelnice
vyhodíte před dům a ty vyveze svozová
firma. Stávající sběrná místa by byla
zachována. Nemusela by se tedy neustále z důvodu
přibývajícího odpadu rozšiřovat jako doposud. Z praxe v jiných
obcích, kde tento systém již funguje, byl tento systém ze strany
občanů velice kladně přivítán. Bylo zjištěno, že se zvýšil podíl
vytříděného odpadu. Tedy, je méně komunálního odpadu a
více toho vytříděného – papíru, plastů, skla a kovů. Celý projekt
se řeší za mikroregion Bystřička pro všechny obce. Pevně věřím,
že pokud bude žádost o finanční prostředky úspěšná a na
dotaci dosáhneme, bude o popelnice zájem i ze strany občanů,
kteří dotazník nestihli odevzdat.

Záměry obce
Rád bych zde zodpověděl pár otázek, co bychom rádi nejen
v letošním roce, ale i v letech dalších stihli zrealizovat. Z dotací
jsme zatím pro letošní rok požádali o rekonstrukci fasády
obecního úřadu, přilehlé budovy na dvoře a vyspravení
betonového valu na dvoře, rozšíření veřejného osvětlení za
dědinou směr Přáslavice – k nově plánované výstavbě. Dále o
generální opravu hasičského vozidla a výsadbu stromů a keřů
kolem Boží muky. U všech dotací je více či méně spoluúčast
obce. Za sebe bych byl velice rád, kdybychom každý rok uspěli
s nějakou větší akcí s využitím dotačních titulů a k tomu přidali
pár akcí z vlastních prostředků, tak jako tomu bývalo doposud.
Z významných dotačních titulů má obec přislíbené peníze přes
IROP na zbudování chodníků ve výši 1,1mil. korun. Je jen
otázkou zda se nám tyto peníze podaří vyčerpat. V úvahu by
připadaly chodníky v obci, zejména směrem na Vacanovice,
prodloužení chodníku od Spurných č.p. 1 podél cesty k obchodu
a dále na Velkou Bystřici, kde by došlo k prodloužení chodníku
k autobusové zastávce. Bylo by velkou škodou tyto peníze
nevyužít. Směrem na Vacanovice se dále plánuje kolem cesty
naproti zástavbě výstavba parkovacích míst. Ze zmíněných
dotací však na tuto akci nelze čerpat a bude potřeba zkusit
sehnat peníze z jiného fondu.
Z vlastních zdrojů se prozatím letos nechala udělat údržba
zeleně u rybníka. Ořezávaly se stromy a jeden se vykácel.
Ohledně veřejné zeleně. Dále proběhla tak jako loni údržba ve
Zmolách. Vysadili se další nové stromy, viz. obecní brigáda. Jak
jste si dále mohli všimnout, před obecním úřadem u potoka se
čeká na vyspravení břehu ze strany Povodí. Na obci zůstává

znovu usazení rour na dešťovou vodu. Probíhá výroba nájezdu
k BIO kontejneru, aby bylo snadnější jeho plnění.
Dále je plánovaná oprava komunikace kolem firmy Havel
Composites dozadu, směrem k autoservisu Autokoma
s využitím asfaltového recyklátu, který obec zakoupila
v loňském roce. Delší dobu se již řeší zpevnění komunikace k RD
Dirbákovi. Nutno podotknout, že tuto cestu si je pan Dirbák
ochoten z větší části zpevnit sám na své vlastní náklady.
Hodláme nechat zpracovat projekt na revitalizaci přehrady
v Petrovci. Tento projekt bude zahrnovat rekonstrukci
vypouštěcího zařízení, zhotovení bezpečnostního přelivu a
zejména odbahnění nádrže. Zde je však velkou otázkou, kam
s vytěženým sedimentem, kterého nebude zrovna málo.
Dlouhodobější řešení si vyžádá rekonstrukce ČOV, kde budeme
žádat o dotaci z Ministerstva zemědělství a o podporu
z Olomouckého kraje.
V neposlední řadě chceme řešit i otázku rozšíření prvků na
dětském hřišti a rekonstrukci vnitřních prostor budovy bývalé
školy.

Závěrem mi dovolte popřát Vám
s přicházejícím jarem všechno
dobré. Plno elánu nejen při
tradičním jarním úklidu a práci
na zahrádce a sluníčko nechť
Vám vykouzlí úsměv na tváři.
Lubomír Konar, starosta obce

