IX.
Aktuální informace Obecního úřadu v Křišťanovicích
10. prosince loňského roku uspořádalo zastupitelstvo obce společně se sborem dobrovolných hasičů
a nadšenci z řad mládeže Mikulášskou nadílku pro děti spojenou
s diskotékou. I když tato akce měla
v roce 2004 velký úspěch, tentokrát
se akce zúčastnilo podstatně méně
dětí i dospělých. I přes to se děti a
mladí vyřádili a pobavili, za což
patří můj dík všem, kteří se ve
svém volném čase na přípravě akce
podíleli. Snímek zachycuje příchod
čertů, anděla a Mikuláše.
Dne 14.3.2006 se konalo veřejné 19. zasedání zastupitelstva obce. Nejdůležitější body
usnesení:
- schválení prodeje pozemku č. par. 1074 za cenu 6 330,- Kč
- schválení prodeje části pozemku st. 43/3 za cenu 35 030,- Kč
- zapojení obce do systému ASEKOL na výkup a likvidaci elektrozařízení (obdoba systému
EKOKOM na separaci odpadů)
- schválení nákupu nového kotle ústředního topení na obecní úřad v hodnotě asi 100 000,Kč z důvodu havárie kotle původního
- vyúčtování provozu vodovodu za rok 2005
- schválení dotačního programu na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod
v obci
K dotačnímu programu uvádím další podrobnosti. O dotaci může požádat každý občan
nebo sdružení obyvatel i bez právní formy, kteří si vybudují ČOV v obci Křišťanovice.
Dotační program není určen pro právnické osoby. Dotace bude poskytnuta dle pravidel pro
poskytování dotace a na základě žádosti a doložení kolaudačního rozhodnutí a kopií faktur za
provedené práce. Bližší informace vám budou podány na obecním úřadě nebo jsou
k nahlédnutí na internetových úředních stránkách obecního úřadu na adrese:
kristanovice.obec.cz pod odkazem „ programy obce“.
Od 1.1.2006 je povinností obce zveřejňovat veškeré vyvěšované dokumenty na úřední
desce i na internetu. Tyto dokumenty lze najít na adrese kristanovice.obec.cz/deska Další
údaje a zajímavosti o obci, o chystaných akcích, fotografie a podobně lze najít na int. adrese
www.nasemorava.cz/kristanovice Zatím je zde těchto informací málo, ale postupně budou
doplňovány.
V sobotu 29. dubna proběhne na tradičních stanovištích v obci svoz velkoobjemného a
nebezpečného odpadu. Opět se budete mít možnost zbavit legálním způsobem
elektrospotřebičů, starých baterií, pneumatik, obalů od laků a barev a jiných podobných věcí,
které nepatří na skládky do přírody. Oznámení o konání svozu bude ještě vyvěšeno na
vývěsce u obchodu.

Touto cestou děkuji všem obyvatelům, kteří se aktivně zapojili do třídění odpadu a
nejsou líní nosit vytříděný odpad do kontejnerů rozmístěných po obci. Zvlášť bych chtěl
poděkovat anonymnímu notorikovi, který vypité láhve od alkoholu ještě do poloviny
loňského roku házel za bramborárnu, dnes láhve buď nosí do kontejneru na sklo a nebo již
nepije.
Od 3.dubna nastupují na veřejně prospěšné práce v obci čtyři pracovníci. Jako
každoročně v první řadě provedou úklid na komunikaci přes obec a jarní úklid na veřejných
prostranstvích a potom bude jejich hlavním úkolem sečení trávy. Vyzývám všechny
obyvatele, aby si dle svých možností upravili a očistili prostranství kolem obydlí. Odměnou
vám i návštěvníkům obce bude příjemný pohled na upravené a očištěné plochy a dobrý pocit
z celkového pohledu na obec.
V poslední době probíhá hodně diskusí kolem ptačí chřipky. Je to nafouknutá bublina,
na které se živí hlavně novináři a některé firmy. Podle školení, které jsem absolvoval
počátkem března, je přenos ptačí chřipky na člověka nemožný při zachování těch
nejzákladnějších hygienických pravidel. Přesné pokyny při nálezu mrtvého opeřence v přírodě
obdržel každý z vás na letáčku dodaného do poštovních schránek.
Od Nového roku jsme zavedli nový systém placení za odvoz odpadu, kdy vám byla
dána možnost platby až do konce února. Většina obyvatel toto přivítala a za popelnici včas
zaplatila, ale opět se najdou tací, kteří nezaplatili, a kteří se ani neobtěžují přijít na obecní
úřad a domluvit si pozdější platbu. Totéž platí i o poplatku za psa. Obec má stanoven
minimální poplatek za psa, jehož výše finančně nepoloží ani sociálně slabé občany. Vyzývám
proto všechny, co uvedené platby dluží, aby se dostavili na obecní úřad a své dluhy uhradili
(výtka neplatí pro ty, kteří mají smluvenou pozdější platbu).
Stálý bod zpravodaje se týká volného pobíhání psů po obci. I když se situace v tomto
směru zlepšila, stále se v obci nachází několik výtečníků, kteří si myslí, že ten jejich pes
nikomu nic neudělá a psa vesele pouštějí na volná prostranství bez dohledu. Navíc teď na jaře
se ukazuje, jak jsou zaneřáděna psími výkaly veřejná prostranství. Není problém stanovit
vysoký poplatek za psa a za vybrané poplatky uhradit nějaké firmě za úklid psích výkalů po
obci, ale na to by opět doplatili ti slušní chovatelé, co se o své pejsky starají vzorně.
V nejbližší době bude proto vydána nová obecně závazná vyhláška o chovu psů, kde i toto
znečišťování prostředí bude postihováno.
Ještě jednou připomínám povinnost chovatele přihlásit svého psa do evidence
obecního úřadu od stáří tří měsíců a v případě, že psa už nemá, platí odhlašovací povinnost.
Do data odhlášení je pes stále veden v evidenci a vy jste povinni za něj platit poplatek, i když
ho třeba již rok nevlastníte. Bylo by dobré si to zapamatovat, předejdete tím zbytečným
nedorozuměním s pracovníky obce.

V Křišťanovicích 30.3.2006
Zpracoval starosta obce

