Číslo2/2007

Občasník obecního úřadu v Křišťanovicích

duben

Vážení občané,
držíte v rukou vydání zpravodaje, které Vám opět přináší informace o dění v obci.
13. března se konalo 3. zasedání zastupitelstva obce. Usnesením byl schválen prodej
pozemků, záměr odprodeje bytů č. p. 139 a 140, bylo schváleno pořízení změny územního
plánu č. 2 a další záležitosti pro chod obce. Zasedání se zúčastnila, kromě zastupitelů, jedna
obyvatelka obce, které touto cestou děkuji.
Dne 12.dubna se konalo další, čtvrté zasedání zastupitelstva obce, jehož hlavním
bodem bylo schválení konečného prodeje bytů č.p. 139 a 140 konkrétním zájemcům,
schválení pověření na provedení změny Územního plánu č. 2. Opět připomínám, že obec má
v úmyslu pořídit změnu územního plánu obce č. 2 se záměrem odstranění nesrovnalostí v a
na změnu využití jednotlivých parcel tak, aby lépe odpovídalo potřebám obce, hlavně co se
týče bytové zástavby. Pokud má někdo z Vás nějaké připomínky k současnému územnímu
plánu, nechť je uplatní na obecním úřadě nejpozději do konce května, aby mohly být
v případě oprávněnosti zahrnuty do změny.
V březnu jste dostali do svých schránek informační letáček o způsobu likvidace
papírových obalů od mléka, džusů, krabicového vína a podobně. Poněvadž byl tento leták
dost nejasný, připomenu znova zásadní informace. Tyto papírové obaly od nápojů, tzv
tetrapaky je možno odkládat do žlutých kontejnerů na plasty označené oranžovou
nálepkou. Žádám Vás o vymývání těchto obalů, aby kontejnery při letních teplotách
nepříjemně „nezaváněly“. Během měsíce května nebo června dojde k rozšíření počtu
kontejnerů na tříděný odpad a to přidáním jednoho na plasty u obecního úřadu a jednoho na
barevné sklo u OKALŮ. Do podzimu by měli být rozmístěny ještě nádoby na sběr bílého
skla, přesné podrobnosti zatím neznám, ty budou zveřejněny při rozmístění nádob.
Ve Zpravodaji č. 1/2006 jsem nabídl občanům, kteří nemají vlastní popelnici a platí
za její nájem, že obecní úřad zařídí hromadný nákup těchto popelnic, nechá je dovézt a bez
zisku je zájemcům prodá. V současné době stojí popelnice 785,- Kč plus za dovoz (celkově
předpokládám cenu do 900,- Kč). V maloobchodě cena popelnic začíná někde na 1 100,- Kč.
Připomínám, že roční nájemné činí asi 180,- Kč, o které by se vám snížila částka za známku.
Zájemce o nákup popelnice tedy vyzývám, aby se nahlásili na obecním úřadě nejpozději
do 30. dubna, během května by byly nádoby dodány. Tato nabídka je jednorázová, nebude
se již opakovat.
V dubnu obdržela obec finanční dar od Charity Odry ve výši 2101,- Kč jako podíl
z Tříkrálové sbírky. Tato částka bude společně s 2 737,- Kč z výnosu za provoz hracích
automatů použita na výrobu fotbalových branek na hřiště u obecního úřadu.
16. dubna nastoupil na veřejně prospěšné práce v obci jeden pracovník. Protože se
zvýšila finanční náročnost obce na jejich zaměstnání, nebude za těchto podmínek již
zaměstnáno tolik pracovníků jako v minulých letech. Proto žádám občany k větší důslednosti
při udržování pořádku v obci, ve kterém se proti minulosti polevilo. Je to vidět hlavně na
místech, kde se večer schází mládež a na hřišti u obecního úřadu. Stačí jeden den a na těchto
místech se válejí plasty od nápojů, obaly od cukrovinek a podobně. O čekárnách u
autobusových zastávek ani nemluvím. Apeluji na rodiče, aby své děti vedli k větší
odpovědnosti za pořádek na místech jejich her a večerních dýchánků. Chtěl bych touto cestou
rovněž požádat „obětavce“, který z nedostatku jiné činnosti soustavně olupuje omítku
v čekárně u kostela, aby se u mě přihlásil a já mu dám možnost uplatnit svou zálibu na veřejně
prospěšnou činnost a ještě mu za to zaplatím.

V nejbližší době bude provedena výměna krytiny a svodů střechy obecního úřadu a
oprava komínů. Dále je naplánována výměna hlavních železných dveří v kulturním domě za
plastové. Tyto akce spořádají většinu finančních prostředků určených pro letošní rok a tak na
obci budou uskutečněny pouze akce menšího rozsahu, většinou terénní úpravy a údržba.
Dnem 31.12.2007 zanikne platnost povolení vypouštění odpadních vod, která nabyla
právní moci do 31.12.2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. V praxi to
znamená hlavně větší tlak na majitele objektů s jímkami na odpadní vody, aby tyto byly řádně
utěsněny a voda z nich nevsakovala do okolního terénu. Pokud někdo uvažuje o výstavbě
čističky odpadních vod v příštím roce, je zapotřebí, aby si příslušná povolení začal vyřizovat
již letos na podzim, protože vyřízení trvá kolem půl roku. V poslední době o výstavbu
čističky projevilo zájem již několik občanů. Předběžně jsme se domluvili, že bychom
společně vybrali jednu nejvhodnější firmu, která by vyřídila všechna povolení a poskytla
množstevní slevy. Pokud má tedy někdo zájem se připojit, nechť se u mne přihlásí do konce
léta pro bližší informace.
Všichni jsme již zaregistrovali, žena na nás jaro udeřilo v plné síle. Zmiňuji to proto,
že šíleným tempem začala růst tráva a brzy ji bude potřeba sekat. Většinou se dnes již
používají motorové sekačky, jejichž nevýhodou je velký hluk při provozu. Protože obec zatím
nechce jít cestou omezování a určování doby požívání těchto hlučných strojů pomocí obecně
závazných vyhlášek, chtěl bych, aby se každý občan obce i rekreant nad tímto zamyslel a
dobrovolně omezil práci s hlučnými stroji (motorové kosy, pily, sekačky a podobně) o
víkendech tak, aby v sobotu navečer a v neděli a ve svátky odpoledne byl v obci klid a všichni
si mohli užívat příjemné chvilky odpočinku a posezení s přáteli. Toto dobrovolné omezení
práce s hlučnými stroji vyhlásili již v několika obcích a drtivá většina obyvatel i rekreantů se
přizpůsobila a pochvaluje si to.
Od 7. března 2007 lze na městské úřadě v Moravském Berouně získat na požádání
výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z obchodního rejstříku. Cena je 50,- Kč za každou
zpoplatněnou stránku. Bližší informace lze získat na telefonu 554 773 120.
Od počátku letošního roku lze též vyřídit na počkání výpis z rejstříku trestů a to
v budově Krajského soudu v Ostravě, Sokolovská 935/16. Toto využijí hlavně zájemci o
urychlené vyřízení výpisu.
Poslední číslo Zpravodaje v prosinci jsem ukončil potěšením nad pěkným a teplým
počasím. Jsem rád, že toto mohu konstatovat i nyní a popřát nám všem, aby počasí vydrželo a
my jsme si užili co nejvíce pěkných dnů i večerů při pochůzkách přírodou a při posezení na
zahrádkách.
V Křišťanovicích 18.4.2007
Josef Koleňák, starosta obce

