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1/2014
Milí spoluobčané, máte v ruce letošní první informace týkající se naší obce Křišťanovice 
V lednu 2014 se konala, troufám si říci již tradiční tříkrálová sbírka. Našim koledníkům, za což jim
vřele děkuji, se podařilo vybrat rekordní částku ve výši 7.480,-Kč. Po léta se polovina z výtěžku
vracela zpět do rozpočtu obce, kdy byla použita na volnočasové aktivity našich
nejmenších. To znamená, že letos to dělá 3.740,-Kč. Pravdou je, že novým
rozpočtovým určením daní ČR se finanční stránka naší obce poněkud vylepšila a tak nás napadlo,
že bychom prostředky z této sbírky skutečně použili na charitativní účely. Vytipovali bychom
několik vhodných příjemců a spolu bychom vybrali příjemce jednoho. Upřednostňovali bychom
někoho z nejbližšího okolí. Protože dárci jste však byli Vy, ještě Vás v této souvislosti oslovíme.
Po mnohaleté práci se paní Zdenka Sedláčková, která vykonávala práci knihovnice v místní
knihovně, rozhodla ukončit tuto činnost. Obec Křišťanovice tedy v návaznosti
na uvedenou skutečnost hledá knihovnici do místní knihovny. Předpokládaný nástup
je v březnu 2014. Smluvní vztah - dohoda o pracovní činnosti v rozsahu cca
20hod/měsíc. Zájemci se mohou přihlásit, popř. o bližší informace požádat na obecním úřadě, tel:
554 745 274 nebo 777 696 127, e-mail: ou.kristanovice@tiscali.cz nejpozději do 25.2.2014.
Současně tímto paní Zdeňce Sedláčkové děkujeme za její úsilí a obětavost, se kterými činnost
knihovnice po celou dobu vykonávala. Doufáme, že v dalším období bude alespoň pravidelným
a věrným návštěvníkem obecní knihovny.
Připomínáme, že do 28. února je třeba uhradit poplatek na I. pololetí 2014 za svoz
komunálního odpadu. Neopomínejte tyto povinnosti. Poplatky na jedno pololetí 2014 zůstaly
pro letošní rok prozatím v nezměněné výši oproti loňskému roku druh vývozu
1 x týden
kombinovaný
1 x 14 dní
vlastní nádoba
1220,940,650,nádoba v nájmu
1310,1030,740,Dovolila bych si předložit pár čísel - celkové náklady na svoz komunálního, velkoobjemového
a nebezpečného odpadu za rok 2013 činily něco málo přes 222.000,-Kč. Od občanů jsme vybrali
necelých 121.000,-Kč, za zpětný odběr od EKOKOMU jsme obdrželi finanční náhradu téměř
26.000,-Kč. Z toho vyplývá, že obec doplácí v této oblasti cca 75.000,-Kč.
Také připomínám druhou povinnost - úhradu ročního poplatku za psa. Jsme jedna z mála
obcí, kde se poplatek pohybuje do jednoho sta korun a činí 80,-Kč za jednoho psa.
Za každého dalšího pejska evidovaného na tutéž osobu činí poplatek 120,-Kč, důchodci
platí 60,-Kč za psa. Nezapomínejte na přihlašovací a odhlašovací povinnosti. Pes to za Vás sám
neudělá. Při této příležitosti apeluji opět na majitele psů, aby své miláčky venčili v místech, kde
nejsou chodníky a soukromé zahrádky. Stále se musí uklízet exkrementy různých velikostí, a proto
bych Vás prosila - neznepříjemňujme jiným obyvatelům naše bezprostřední okolí.
Využívejte nabídek Pekárny „Paula“, která stále do naší obce zajíždí vždy v úterý a ve čtvrtek
v 15:30 hod. Pokud nebude potřebný odběr a prodej bude nerentabilní, pravděpodobně by činnost
v naší obci ukončili.
zpracovala Jitka Rozkošná

