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Čabanský zpravodaj 2/2012
Vážení spoluobčané,
opět Vám přináším informace o dění v naší obci. Chtěl bych Vám přiblížit, co se letošní rok
již povedlo a co ještě plánujeme.

Odkup pozemků
V předchozích měsících obdrželi někteří z Vás nabídku na odkup zemědělských pozemků. Jak
jistě víte, nacházíme se v oblasti se zvýšeným zájmem o těžbu štěrkopísku. Z tohoto důvodu Vás
žádám o obezřetnost při prodeji Vašich zemědělských pozemků s ohledem na opětovně se
objevující snahy o těžbu.

Školka
Dále bych Vám chtěl sdělit informace týkající se volných míst v mateřské škole. V současné
době nemá mateřská škola takovou kapacitu, abychom mohli přijmout všechny děti. Z tohoto
důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo zrekonstruovat bývalou budovu mateřské školy, která není
v současné době nijak využita.
Tato akce však vyžaduje spoustu času a nemalé finanční prostředky. Nyní se zpracovává
projektová dokumentace na rekonstrukci budovy. Po vyhotovení projektové dokumentace bude
potřeba zažádat o stavební povolení a vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Poté můžeme
provést samotnou rekonstrukci. Jelikož všechny tyto kroky jsou časově náročné, otevření nové
zrekonstruované mateřské školy předpokládáme v létě roku 2013.

Akce 2012
V letošním roce se nám již podařilo několik akcí dokončit. Provedli jsme plánovanou úpravu
oken v kulturním domě. Také jsme převedli obecní a školní kroniku do elektronické podoby, ta je
k nahlédnutí na našich stránkách www.bohuslavice.cz .
V současné době provádíme obnovu zeleně na fotbalovém hřišti. Přestárlé stromy byly
vykáceny a místo nich vysázíme nové. Keře a stromy jsme vysadili i za novou výstavbou
rodinných domků u ulice Za Hřištěm a kolem hřiště. Dále probíhá budování místní komunikace Za
Hřištěm, předpokládané dokončení je v červnu tohoto roku.
Během letních prázdnin proběhne výměna podlahy v kulturním domě. Kromě toho plánujeme
výstavbu nového dětského hřiště v prostoru za autobusovou zastávkou. Podmínkou k realizaci této
akce bylo přidělení dotace. Letos jsme zažádali o dvě dotace: 1) od ministerstva pro místní rozvoj
na dětské hřiště (dotace je 229 tisíc Kč z 327 tisíc Kč bez DPH), 2) od Olomouckého kraje v rámci
Programu obnovy venkova na místní komunikaci Za Hřištěm (dotace je 500 tisíc Kč z 2,2 miliónu
Kč). V obou případech jsme byli úspěšní a dotace jsme získali.
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Kultura a sport
V březnu uspořádala škola maškarní karneval, který hodnotím jako velmi úspěšný. Dále
proběhl turnaj v nohejbale. U této akce doufám, že se na ní bude v budoucnu aktivně podílet více
našich spoluobčanů. Letos ještě plánujeme uspořádat Den matek 27. 5., Dětský den, Čabanské
odpoledne, na podzim Vítání občánků a tradiční vánoční Turnaj ve stolním tenise. Již 19. 5.
pořádají místní hasiči okrskovou soutěž, tradičně poslední srpnovou neděli 26. 8. pak hasičskou
pohárovou soutěž.

Ostatní
Místní skládka je od začátku dubna otevřena i ve středu od 17 do 18 hodin. Takto bude
otevřená do konce října. V této souvislosti na Vás apeluji kvůli třídění odpadu. Čím lépe budeme
odpad třídit, tím menší budeme mít náklady na provoz skládky odpadů.
Kominíky budeme opět objednávat hromadně v podobném termínu jako minulý rok.
Dále chci upozornit na nedodržování kázně ohledně využívání splaškové kanalizace. Bohužel
někteří z občanů vyhazují opět do kanalizace věci, které tam v žádném případě nepatří (např. fáče,
gázy). Tímto způsobili poruchu kalového čerpadla na čističce, obci tak vznikly zvýšené náklady.
V budoucnu budeme nuceni tyto zvýšené náklady na provoz promítnout i do ceny stočného.
Připomínám, že kvůli poplatkům za stočné má vlastník nemovitosti ohlašovací povinnost na
počet osob trvale bydlících nebo se zdržujících v nemovitosti. Ne všichni tuto povinnost respektují
a nehlásí osoby, které sice u nás nemají trvalý pobyt, ale jsou dlouhodobě ubytováni
v nemovitosti.
Další ohlašovací povinnost se týká nahlášení psa. Poplatek za psa se platí ode dne dovršení 3
měsíců věku a nahlášen musí být do 15ti dnů. V této souvislosti zmíním ještě jeden problém, který
nás trápí. Všichni jste si již určitě všimli velkého množství psích exkrementů, které jsou po celé
obci. Tímto bych chtěl požádat ty vlastníky psů, kteří si po svých psích miláčcích neuklízí, aby tak
začali činit.
Velkým problémem, který nás trápí je kamionová doprava. Na podzim minulého roku jsme
spojili síly s obcemi Lukavicí a Dubickem. Společně jsme podali žádost na umístění návěští, které
by omezovalo průjezd na silnici Dubicko – Lukavice. Naší žádosti bylo po osobním jednání s
oddělením dopravy částečně vyhověno a bylo umístěno návěští s omezením průjezdnosti u vozidel
s nosností nad 20 tun. Bohužel toto omezení se týká pouze mostu v Lukavici u školy a netýká se to
mostu těsně před vjezdem do Lukavice směrem od Bohuslavic. Zde je sice osazena značka
s omezením průjezdnosti vozidel s nosností nad 16 tun, na který se původně vztahovala naše
žádost. Ovšem podle sdělení Správy silnic Olomouckého kraje má tento most výhradní nosnost 56
tun, pouze není takto označen. Toho využili provozovatelé kamionové dopravy a přes naši nevoli
vydalo oddělení dopravy v Zábřehu rozhodnutí o umístění dodatkové tabulky na tento most, která
umožní přes něj jezdit kamionům s vyšší nosností.
I přes tuto poslední nepříznivou zprávu Vám přeji jménem svým a celého zastupitelstva hezké léto.
Luboš Vlček, starosta
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