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Milé sousedky, milí sousedé,
předvelikonoční čas býval vždy spojen s tradiční jarní, obecní
brigádou. Jelikož nám situace neumožnila uspořádat brigádu
hromadně, o to více mě potěšilo, že se někteří zapojili
samostatně či ve dvojicích jako Verča B. a Simona B. Děvčata si
vzala za svůj úklid kolem toku Beroňky, přes vesnici až
k Vrchám. Parta nadšenců, kteří si tu a tam chodí zachytat ryby
na rybník, taktéž přidala ruku k dílu a proběhla menší brigáda
okolo rybníka. Ořez suchých větví, stromků a podobně. Dále
proběhl úklid kolem silnice na Velkou Bystřici (po dálniční most)
a směrem na Vacanovice. Bohužel jsou příkopy kolem silnic čím
dál více znečištěny odpadky. V poslední době je to také vinou

společnosti, která se zabývá likvidací odpadů a pravidelně přes
naši obec projíždí auta s tímto odpadem. Ne vždy však mají
odpad dostatečně zajištěn na svých velkoobjemových
kontejnerech a ten jim ulétává všude po okolí. O této
společnosti se také točil jeden z dílů v pořadu, Černé ovce na
ČT. Tento díl byl odvysílán dne 14.4. Na internetu je stále
možno tento díl shlédnout.

VODOVOD
rád bych všechny informoval, že naše žádost o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí byla AKCEPTOVÁNA.
Ministr již podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro naši
obec. Nyní probíhá formální kontrola přeložených dokumentů
ze strany fondu. Dále zpracováváme žádost o dotaci na
dofinancování stavby ze strany Olomouckého kraje. Řešíme i
dofinancování spoluúčasti obce. Pokud vše dobře půjde,
během následujících měsíců by mělo dojít k předání staveniště
a měly by začít výkopové a stavební práce. Sdružení firem má
na realizaci akce 10 měsíců od předání staveniště. Musíme
ještě dořešit projektové dokumentace vodovodních přípojek.
Jedná se o tzv. „soukromé“ části, tedy část vodovodu, která
povede na pozemcích jednotlivých majitelů nemovitostí, kteří
se na vodovod připojí. Z tohoto důvodu navštívíme ty, kteří o
projektovou dokumentaci přípojky projevili v dotazníkovém
šetření zájem. Navštívíme vás osobně, a to v nejbližší době.
Promyslete si tedy prosím, zda bude oproti původnímu záměru
přípojky změna či nikoliv, tak, abychom vše mohli dát vše včas
na papír a nechat schválit stavebním úřadem. Budeme se snažit
udělat k realizaci vodovodu veřejnou schůzku, avšak za
předpokladu, že nám to stávající situace dovolí.
Konar Lubomír, starosta obce
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Rekonstrukce komunikace „Průmyslová“
v současné době probíhají práce na komunikaci „Průmyslová“. Na
přelomu roku bylo na tuto stavbu vydáno stavební povolení.
Projekt řeší osazení obrubníků a přídlažby, včetně odvodňovacího
žlabu, který povede až do nové retenční nádrže za obcí. Nově zde
bude položen také finální, asfaltový povrch v celé délce. Výběrové
řízení vyhrála firma JR Stakr, s.r.o. Na tuto akci se nám podařilo
sehnat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Parkovací místa
těch nejspíš není a nikdy nebude dost. Došlo tedy k rozšíření
parkovacího stání směrem do Zmol. Celkem přibylo 5 parkovacích
stání. Původní parkovací plocha byla zkrácena a naproti ní se
vybudovalo nové parkoviště. Tato parkoviště budou oddělena
zeleným pruhem keřů a stromů, aby zde v této části obce zůstala
částečně i zeleň. Děkujeme místním spoluobčanům, kteří se
aktivně podíleli na realizaci této stavby. Dále se letos ještě počítá
s vybudováním parkovacích míst kolem bývalého trafa, dále ven
z obce.

Obchod otevřen, hospůdka taktéž, tož
dojděte….
Obě dvě provozovny jsou již nyní otevřeny. Snažíme se o pestrý
výběr sortimentu. Neváhejte nás tedy navštívit. V pátek 1.5. a 8.5.
obchod uzavřen.
Hospůdka nyní otevřena - čtvrtek, pátek, sobota a neděle od
15.00 do 21.00 dle počasí.

Obecní slavnosti 8.8.2020 – ODLOŽENO
Akci jsme se rozhodli přeložit na příští rok. Obecní slavnosti se
uskuteční 14.8.2021.

