INFORMACE PRO OBČANY č.13
Obecní úřad
Na základě dřívějšího špatného hospodaření s obecními penězi a neprůkaznosti vedení účetnictví podal
starosta obce Josef Střecha dne 29.1.2007 trestní oznámení na bývalou účetní obce paní Nechvátalovou
pro podezření z trestného činu zpronevěry a porušení povinností při správě cizího majetku.
Pravděpodobná škoda se pohybuje kolem 600.000,-korun.Tato nedobrá situace v hospodaření obce byla
zaviněna nedůslednou kontrolou účetních dokladů kontrolními orgány a v neposlední řadě špatným
přístupem bývalého vedení obce .Toto nepříznivé hodnocení naší obce krajskými auditorkami se promítne
i do dalších let při vyřizování žádostí o případné dotace
.

Vodovod
Od letošního roku dochází ke změně termínů odečtů vodoměrů.Stavy vodoměrů se budou zapisovat
třikrát ročně a to k poslednímu březnu,září a prosinci.Vodné bude vybíráno dvakrát ročně po šesti
měsících jak je uvedeno ve smlouvě o odběru pitné vody.První platba bude od 1.4. do 15.4. a druhá od
1.10. do 15.10. daného roku.Třetí zapisování stavu vodoměrů , které bude prováděno na konci prosince
poslouží k inventarizaci a provedení majetkové a provozní evidenci vodovodu v naší obci.

Odpady
Touto cestou velice děkujeme občanům za aktivní přístup ke třídění odpadů.První várka plných
oranžových pytlů s nápojovými kartony byla již odvezena k dalšímu zpracování.Připomínáme,že prázdné
oranžové pytle na nápojové kartony jsou v obchodě u paní Blahynkové a na Obecním úřadu.Plné se
shromažďují za obecním úřadem v oploceném skladu materiálu.V brzké době budou k dispozici také
kontejnery na bílé a barevné sklo a na papír.Již nyní nabádáme občany k dodržování správného třídění
těchto odpadů.V letošním roce se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu,který je naplánován na
začátek léta.Přesný termín a seznam možného odpadu se včas dozvíte.

Obecní lesík
V pátek 16.března se mladí hasiči a dorost prodírali houštím Vítonického lesíka a sbírali všechny odpadky
a pozůstatky po nedbalé činnosti obyvatel.Prolezli rokliny,jámy,Rasák,včelín i Hompačku a posbírali
všechno smetí.V neděli 18.března mladí hasiči,dorost ,členové Mysliveckého sdružení ČÁP a někteří
zastupitelé vysázeli 1000 kusů nových sazenic lípy malolisté na vzniklé holiny v našem lesíku.Dopolední
práci všichni zúčastnění zakončily opékáním párků.Myslivci ještě stromky oplotí a budou o ně nadále
pečovat a sekat u nich trávu.

Větrné elektrárny
Naše obec se nachází v dobré lokalitě pro výstavbu větrných elektráren,proto se starosta začal zabývat
možností jejich výstavby.Zároveň s tímto letákem se k Vám dostala brožura o větrných elektrárnách.V ní
se kromě jiného dočtete o uvažovaných lokalitách pro výstavbu a o finanční výhodě pro naši obec.
Tento záměr je prozatím v začáteční fázi průzkumu a jednání.Jestli vše dopadne dobře a budou známy
přesnější informace, uskuteční se setkání občanů naší obce se zástupci dodavatelské firmy a se
zástupcem odboru životního prostředí,kteří odpoví na Vaše dotazy.Při konečném rozhodnutí se
zastupitelstvo obce bude řídit názorem většiny občanů
.

Veřejně prospěšné práce
Úřad práce pro letošní rok rapidně snížil přidělování pracovníků VPP pro obce a to z důvodů velkých
finančních škrtů ze státního rozpočtu.Ač naše obec žádala o tři pracovníky , dostala jen jednoho.Je zřejmé
,že jeden člověk nezvládne práci dvou nebo tří,proto žádáme občany ,aby ještě důrazněji dbali o úklid
nejen před domy ,ale i v blízkém okolí svých příbytků a nespoléhali se na práci VPP.
Příkladem pro všechny jsou naši mladí hasiči a dorost ,kteří si připravili hřiště,zasypali jámy a vyseli
trávník aby mohli začít s přípravou na soutěže.

Kultura
Dne 4.března proběhlo v kulturním domě divadelní představení pohádky pro děti.Akci pořádala farnost
Prosiměřice ve spolupráci s obecním úřadem.Přišlo 70 diváků a to nejen místních .Na této vydařené akci
se vybralo 5750,-kč na zvony do našeho farního kostela v Prosiměřicích..
Na 30.dubna chystají hasiči pálení čarodějnic.Hojné občerstvení a něco k snědku bude samozřejmostí.
O týden na to 5.května proběhne soutěžní klání mladých hasičů .Všichni jste srdečně zváni

Fauna v našem katastru
V měsíci březnu provedli členové mysliveckého sdruženi Čáp sčítaní volně žijící zvěře v katastru honitby.
Bylo napočítáno na 60 kusů zajíců,70 kusů bažantí zvěře a 30 kusů srnčího.K tomuto počtu myslivci
odchovají cca 200 kusů bažantí zvěře ve své bažantnici na okraji lesíka ,která je častým místem při
procházkách maminek s dětmi.
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