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Milí spoluobčané,
jaro je již v plném rozpuku ( i když zima se ještě stále připomíná…), a tak přicházíme
s informacemi týkající se naší obce
Jako každoročně bychom chtěli vyzvat ty, kteří ještě nemají zaplaceno za svoz
komunálního odpadu, aby tak obratem učinili. Z počátku roku byly trochu zmatky ve
vývozech komunálního odpadu. Bylo to způsobeno změnou posádky, a tak všem,
kterých se to týkalo, děkuji ještě jednou za pochopení. Když už sněhová nadílka
nekryje naše okolí, je o to víc vidět, co každému odpadlo takříkajíc od ruky (lístky
z autobusu, papírové kapesníky, obaly od cukrovinek, nedopalky apod.) a někomu i
od jiné části těla – především opět výkaly našich miláčků. Je to naše společné
prostředí, a tak si myslím, že nešvar vypustit tyto členy rodiny bez dohledu není na
místě. Měli byste mít na paměti, že vždy to po vás někdo musí uklidit!! Chápu, že je
to pořád dokola, ale dokud po sobě nebudeme uklízet, bude připomínka stále
aktuální. Ti, kterých se to netýká, pusťte tyto řádky takříkajíc z hlavy 😊
Upozorňuji vás, že naši zaměstnanci a mnohdy to
dělají i řadoví občané – tímto jim také veřejně děkuji,
vytahují z kontejnerů věci, které tam nepatří a dál,
respektive po vás, kontejnery vytřídí. V nádobě na sklo
jsou často igelitové tašky, keramické střepy, porcelán.
Naopak v kontejnerech na plasty nalézáme skelnou vatu, krabice, plínky a pod. Asi
stále někteří občané mají problém rozpoznat, který odpad kam patří, proto
připomínám:
Žlutý kontejner - plasty – sem patří folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných
výrobků, balící folie od spotřebního zboží, další výrobky z plastů.
Zelený kontejner – sklo – (netřídíme jej podle barvy, vhazujte všechny druhy skel)
lahve od kompotů, salátů, kečupů, různých nápojů, tabulkové sklo z oken a dveří. Do
kontejneru nepatří keramika a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované sklo.
Modrý kontejner – papír - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka.
Můžete sem vhazovat obálky s foliovými okénky, bublinkové obálky vhazujte bez
plastového vnitřku. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Do kontejneru
naopak nepatří uhlový, mastný a jakkoliv znečištěný papír. Nepatří sem použité
dětské pleny!!
Šedý kontejner – kovy – stojí u obecního úřadu a je možné tam odhodit plechovky od
paštik, rybiček, různých jiných výrobků, plechovky od piv, barev, alobal, jiný drobný
kovový odpad.

Hnědý kontejner – bioodpad – kuchyňské zbytky ovoce a zeleniny, plevel, květiny,
tráva, seno, listí, zbytky rostl. jídel a chleba, piliny, nasekané větve z křovin a stromů.
Pro vaši informaci uvádíme přehled, kolik stál vývoz odpadů za naši obec v roce
2018:
Směsný komunální odpad
115.037,- Kč
Bioodpad
18.836,- Kč
Využitelné odpady (papír, plasty, sklo) 83.449,- Kč
Velkoobjemový a nebezpečný svoz 48.575,- Kč
265.897,- Kč

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, se bude
letos konat v sobotu, 30.03.2019 od 8:00 hodin.

Rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo životního
prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
na bezúročné půjčky na předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů v domácnostech formou bezúročné
návratné finanční výpomoci.
Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude nově pro
majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a
Karlovarském kraji jednodušší. Na nový pilotní program ministerstvo vyčlenilo
celkem 740 milionů korun, které umožní přejít na ekologické topení minimálně
sedmi tisícům domácností. Seznam výrobků a technologií podporovaných v
dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR je uveden na této
adrese: https://svt.sfzp.cz/
Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou
moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí.
Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatíte ani korunu navíc. Moderní ekologicky
šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, které by nemohly tak velkou
částku naráz zaplatit.
V návaznosti na výše uvedené bychom vás chtěli požádat o sdělení vašeho zájmu
o toto financování.
S nadcházejícím jarem bude pomalu třeba myslet na čištění
spalinových cest. Někteří si zajišťujete tyto služby sami, někteří
využíváte společného dodavatele, kterého dojedná obecní úřad.
Oslovil nás letos s kominickými pracemi nový dodavatel, který
nabízí čištění komínového průduchu s revizní zprávou za 300,-Kč.

Součástí nabízených služeb je vyčištění kouřovodu, výběr odstraněných sazí, úklid po
kominické práci vysavačem, kontrola spalinové cesty a Zprávu o provedení kontroly
dle aktuální Vyhlášky č. 34/2016 Sb. Kdo by si chtěl termín domluvit osobně,
přikládáme kontakt: Mlčoch David, 747 53 Jakartovice 45, tel: 770611211 nebo na
facebook.com/Topkominictvi. Firmu dojednám podle vašeho zájmu.
V záloze máme samozřejmě kontakty na již osvědčené kominíky – pana Gardoně –
734498699 a na pana Rášu - 737611314. Tak se prosím, ozvěte.

Na obecním úřadě jsou uloženy nalezené klíče (několikery). Kdo
nějaké postrádá, má možnost se na ně s bližší identifikací dotázat
v úřední hodiny popř. po domluvě kdykoliv.
Český statistický úřad nám sdělil, že do 26. 5. 2019 můžou
naši obec navštívit speciálně vyškolení tazatelé, kteří budou
pro ČSÚ shromažďovat údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel. Šetření bude anonymní, pracovníci se budou
prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Šetření je dobrovolné.
Na posledním veřejném zasedání se opět otevřelo v této době tolik
diskutované téma – likvidace odpadních vod. Je zřejmé, že naše
malá obec si nemůže dovolit zbudovat centrální ČOV, ale je jisté, že
nastane doba důslednějších kontrol likvidace odpadních vod. A jako
vhodné řešení se nabízí výstavba domovních ČOV. Proto se i
zastupitelstvo zabývá možností, jak občanům finančně vypomoci a hledá
nejvhodnější řešení změny pravidel dotace na výstavbu domovních ČOV.
Mnohdy se stane, že je špatně slyšet hlášení obecního rozhlasu. Nabízí se tedy
možnost, toto hlášení zaslat do vašich domácností formou krátké
sms zprávy. Je to samozřejmě na dobrovolnosti, bylo by k tomu
třeba doložit souhlas s uložením osobních údajů včetně použití
vašeho telefonního čísla. Pokud byste měli o tuto službu zájem,
zjistíme podrobnosti a sdělíme bližší podmínky.
Přikládám zprávu od mjr. Mgr. Gabriely Pokorné, vrchní komisařky KŘ
PČR. V poslední době policii často znepokojuje situace tzv. „Volajících
vnuků“ Jistě jste tuto skutečnost zaregistrovali i v médiích, tak si dovolím
přidat tyto řádky i do našeho zpravodaje. I když se Vás to určitě netýká,
ale možná máte známé nebo přátele, které by bylo vhodné na tento nešvar upozornit:

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou
nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a
Opavsku, dva případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté započali v pátek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení
seniorů, které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3.
2019 jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající představili. Způsob
spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala
vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily volajícího křestním
jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při telefonátu užíval.
Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky v rozsahu set
tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek.
Oslovené seniorky a senior zareagovali správně, požadavky volajících
nereflektovali a následně byla učiněna oznámení policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné
bohužel desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně informovali.
Vzhledem ke znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě
opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace. Také díky
osvětě většina seniorů finance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a
požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal
účastníkem dopravní nehody, má různé problémy – potřebuje finance na právníka…),
požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen
rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“
tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka,
peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých
příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou událost sdělte
policistům na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli,
nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající
představí jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně
(nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč
nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají jiného člověka. Doplňte, aby
zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby. mjr. Mgr. Gabriela Pokorná

Minulý týden nás oslovil telekomunikační poradce, že by chtěl naše
občany informovat o produktech a možných službách mobilního a
internetového připojení. Protože naše obec má přijato nařízení o zákazu
podomního prodeje, nepovolil jsme pochůzky po jednotlivých domácnostech. Ale
abychom vás nepřipravili o nabídku nových možností, domluvili jsme se na této
informaci v našem zpravodaji. Nabízí připojení přes kabel či LTE, různé tarify na
volání, příjem televizních programů IPTV přes internet, satelitní nebo mobilní TV,
zpětné zhlédnutí TV programů aj. Pokud by tedy někdo chtěl získat bližší
podrobnosti, obraťte se telefonicky na pana Vladimíra Lišaníka, tel.: 728017075.

Trochu mne mrzí, že když na obecním úřadě, nebo před budovou vytvoříme nějakou
sezónní dekoraci, blíže neurčení nenechavci si vezmou, co se jim líbí, nebo různě
věci přemístí. Kdo by chtěl, má možnost vzít si obecní výzdobu na starost. Může se
ukázat, realizovat, popustit uzdu své fantazii….
Těm, co zahradničí přeji hodně elánu do jarních prací, na zahrádkách co nejméně
krtků a ostatním hezké jarní chvíle
V pátek 08. 03. 2019 odpoledne se v zasedací síni obecního úřadu konalo posezení
u příležitosti Mezinárodního dne žen. Myslím, že kdo přišel, nelitoval. Tak kteří jste
to nestihli, snad příště…..

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na nejbližší kulturní akce pořádané
naší obcí. Pozvěte k nám příbuzné, blízké i známé, ať se nás sejde co
nejvíce:
• Sobota 27. 04. 2019 od 14 hodin – lidový vypravěč a bavič Franta Uher a
lidová muzika k tanci i poslechu
• Pátek 10. 05. 2019 od 15 hodin – posezení na Den matek s vystoupením dětí
z MŠ Dvorce
• Sobota 18. 05. 2019 od 17 hodin – tradiční Kácení májky
• Sobota 29. 6. 2019 od 14 hodin – zahájení prázdnin - den dětí - Křišťanovický
den …. (jak se to komu bude líbit)
•

zpracovala Jitka Rozkošná 25. 03. 2019

