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Vážení občania,

Čas dovoleniek, prázdnin a krásnych slnečných dní plných pekných
zážitkov sa nám pominul, slniečko
pomaly, ale isto padá na oblohe stále
nižšie, čo je istá známka toho, že sa
neskôr rozvidnieva a skôr stmieva.
A my už cez deň nestihneme toho
urobiť toľko ako v čase vrcholného
leta. Prišla k nám jeseň so svojím
čarom – zberom úrody zo záhrad,
polí, meniacou sa prírodou hrajúcou
tisíckami farebných odtieňov, proste
prišla zmena, ktorá nás znova a
znova núti zamyslieť sa nad svojou
jedinečnosťou a nádherou.
Obzrime sa však, vážení občania,
do minulého leta a posúďme spolu,
či sa nám podarilo v obci splniť tie
zámery, ktoré sme si predsavzali.
Aj keď je leto obdobie charakteristické pre čas oddychu a načerpania
nových síl, spoločenský, kultúrny
a pracovný život nesmie zastať, ba
vyžaduje si ešte vyššie tempo.
V tomto roku sme nezačali so
žiadnou veľkou investičnou akciou.
Na jar sme dokončili výstavbu 8-bytovky a v súčasnosti terénne úpravy.
V druhom polroku sa sústreďujeme
na rôzne dokončovacie práce, ktoré
boli započaté v priebehu minulých
rokov, prípadne také, ktoré je potrebné vykonať. Jednou z takýchto akcií
je aj vybudovanie asfaltovej plochy
pred obecným úradom a kultúrnym
domom, dokončovacie práce pri
dobudovaní univerzálneho viacúčelového ihriska, sústavná úprava
cesty na Dieloch, výmena okien a
dverí v materskej škole, jej oplotenie
a rôzne údržbárske práce na obecnom majetku. Ku každodennej práci

zamestnancov obecného úradu patrí
kontrola správnosti chodu čističiek
odpadových vôd, v čase jarných a
letných dní aj kosenie verejných
priestranstiev. A keďže sa obecný
majetok značne rozmnožil a sú často
vykonávané aktivity v oblasti športu,
kultúrnych a predajných akcií, je potrebné pomáhať s presunom nábytku
a pri upratovaní a koordinovaní práce
spoločnosti vyvážajúcej odpad atď.
V tomto roku by sme chceli ešte
stihnúť opravu lavičky, jej nafarbenie, nafarbiť aj strechu obecného
úradu a zvoničku, upraviť chodník
pri potoku a pripraviť podklad
aspoň polovice cesty na Dieloch
pod asfaltovanie, príp. betónový
povrch. V tomto roku sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu
na výstavbu chodníkov pri hlavnej
ceste. Na ich výstavbu budeme žiadať financie z fondov EÚ v rámci
programu rozvoja vidieka. Projekt
vypracováva firma Premier Consulting, spol. s r.o., s ktorou bola
už uzatvorená zmluva. Naša obec
patrí v rámci prideľovania financií
z fondov EÚ do oblasti Programu
rozvoja vidieka, ktorej gestorom je
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Na prideľovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ má ministerstvo
ako jediné vypracovaný systém bodového hodnotenia, podľa ktorého sa
budú financie prideľovať. Musíme
teda pevne veriť a dôverovať firme,
ktorá bude projekt pripravovať, že
bude vypracovaný tak, aby sme získali podľa kritérií čo najviac bodov.
V rámci spolufinancovania zatiaľ
nie je rozhodnuté, či daň z pridanej

Verejná schôdza k Veternému parku

Asfaltovanie cesty pred Ocú a KD
hodnoty bude financovať obec alebo
štát. V prípade ak by náš projekt bol
úspešný a obec by musela hradiť
zo svojich príjmov daň z pridanej
hodnoty, bol by značne zaťažený
rozpočet obce a teda pozastavené
investičné zámery v budúcom roku.
V rámci aktivít Mikroregiónu
Radošinka sa spracovávajú konečné
zámery na základe ktorých smerujú
aktivity zúčastnených obcí do získania finančných prostriedkov na
výstavbu autobusových zastávok a
úprav obecných priestranstiev.
Ponitrianske združenie pre separovaný zber, ktorého sme členom
a o ktorom sme vás už informovali
v predchádzajúcich číslach našich
novín podalo projekt na Ministerstvo životného prostredia SR
za účelom získania 150 miliónov
Sk (4.979.087,83 €) z fondov EÚ
na vybudovanie celého systému
separovaného zberu. Ďalší projekt
v hodnote cca 140 miliónov SK
(4.647.148,64 €) podáva Združenie
do konca septembra. Tento projekt je
zameraný na výstavbu kompostárne
vo Výčapoch-Opatovciach.
Dňa 18. augusta sa uskutočnilo
stretnutie vlastníkov parciel, na
ktorých má obec zámer vybudovať
cestu. Vybudovaním cesty by sa parcely rozdelili a v dôsledku toho by
vznikli nové stavebné pozemky, na
ktorých by vlastníci mohli budovať
rodinné domy, prípadne by ich mohli
odpredať za ceny, zodpovedajúce
stavebným pozemkom. V súčasnosti
sú tieto pozemky evidované ako
záhrady, príp. orná pôda v podstatne
nižšej cene ako stavebné pozemky

a sú prakticky nepredajné z dôvodu
veľkej výmery. Obec navrhla, aby
bola pôda na výstavbu cesty pre obec
darovaná, príp. predaná za symbolickú hodnotu, pretože výstavba
infraštruktúry bude veľmi nákladná.
Na jej vybudovanie bude potrebných
mnoho miliónov korún. Avšak vybudovaním infraštruktúry sa pozemky
zhodnotia a budú sa môcť predávať
za omnoho výhodnejšie ceny. Drvivá
väčšina vlastníkov sa k návrhu obce
postavila kladne, avšak niekoľko rodín s tým nesúhlasilo aj napriek výhodám, ktoré by tým získali. Dúfam,
že tieto rodiny prehodnotia svoje
názory a pristúpia na návrh obce.
Od roku 2005 prebiehajú prípravné práce na výstavbu jednej veternej
elektrárne, ktorej výstavba je naplánovaná v Čabskom háji. O tomto
zámere sme vás už tiež informovali
v obecných novinách. Za týmto
účelom bolo vykonané aj verejné
prejednávanie výstavby s občanmi
našej obce, ktorého sa niektorí občania zúčastnili. 20. septembra sa
niektorí z vás zúčastnili aj exkurzie
v Rakúsku, aby ste sa vizuálne presvedčili o vplyvoch na okolité prostredie. V prípade, že máte aj napriek
tomu nejasnosti, príp. nesúhlasíte
s umiestnením v katastri obci Čab,
vaše vyjadrenie môžete zaslať na
Ministerstvo životného prostredia
SR (presná adresa je na obecnom
úrade). Je nám veľmi ťažké vyjadriť
sa zodpovedne k výstavbe, pretože
o skutočnom prínose veterných
elektrární existujú tie najrôznejšie
protichodné informácie.
(Pokračovanie na 2. strane)

