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1. Vánoční čas
Opět se nám přiblížil konec roku a s ním spojené přípravy na vánoční svátky.
Každý z nás podléhá předvánočnímu shonu v podobě úklidu, pečení cukroví a
nakupování dárků. Nezapomínejme však, že nastávající dny by měly být
především dny klidu a pohody.
Proto bychom Vám rádi popřáli klidné přípravy, příjemné prožití vánočních
svátků a do dalšího roku hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, vzájemné
tolerance a všeho, co si každý z Vás přeje.
Současně bychom chtěli poděkovat Všem spoluobčanům, kteří se v roce 2003
aktivně podíleli na dění v obci.
2. Veřejné zasedání
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 18.12.2003 v 17.30hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na programu bude finanční hodnocení
roku 2003, seznámení se s rozpočtem obce na rok 2004 a dění v obci. Očekáváme
Vaše připomínky a hojnou účast.
3. Úřední hodiny Obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že k vyřizování jejich záležitostí byly stanoveny úřední
hodiny: Pondělí, Středa 8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00. Nutné záležitosti je možné
vyřídit i v ostatní dny-v pracovní době. Případná změna bude vždy předem
ohlášena.
4. Jízdní řády
Od 14.12.2003 vstupují v platnost nové jízdní řády ČSAD Vyškov a Kroměříž.
Doposud byl zveřejněn pouze jízdní řád ČSAD Vyškov, který tvoří přílohu
zpravodaje.
5. Internetové stránky
Obec je dle zákona povinna zřídit internetové stránky obce, vzhledem k tomu
provádí zastupitelstvo obce první kroky k vytvoření těchto stránek.
Zpřístupnění stránek je plánováno na duben 2004.
6. Místní knihovna
Oznamujeme, že místní knihovna bude otevřena vždy v
pondělí od 16.00 do 17.00.
Knihovnu povede i nadále p. Marcela Lipenská.
7. Výplata finančních prostředků
Dochází k průběžnému vracení finančních prostředků, které poskytli občané obci
na plynofikaci. Znovu opakujeme, že vyplácení je podmíněno příjmy obce ze
státního rozpočtu. Současně je nutné hradit i běžné platby, které se týkají
každodenního chodu obce. Žádáme Vás o trpělivost, není důvod se obávat
nenavrácení finančních prostředků.

8. Vzhled obce
Vzhled veřejných prostranství je vizitkou každé obce. Ze strany občanů
přicházejí připomínky na špatný stav chodníků a vedlejších komunikací. Bohužel
tyto problémy by vyřešil pouze dostatek finančních prostředků, které jak všichni
víme, obec prozatím nemá. Vzhled obce se dá vylepšit i obyčejným úklidem
veřejných prostranství před domy občanů. Tuto povinnost stanovuje také
vyhláška obce o užívání veřejných prostranství, její neplnění bude ze strany obce
pokutováno. Motivací pro občany by mohlo být na jaře 2004 vyhlášení „ Soutěže
o nejhezčí úpravu domu a okolního prostranství“. Vítězové soutěže budou
finančně odměněni. Podrobnosti o soutěži sdělíme v některém z dalších
zpravodajů.
9. Pouťové oslavy 2004
V rámci pouťových oslav 2004 bychom chtěli uspořádat v naší obci výstavu
předmětů, dokumentů, nástrojů, nářadí a zemědělských strojů, týkajících se
historie obce, pod názvem „Co dříve patřilo k životu na vesnici“. Bez pomoci a
přispění občanů se tato výstava neobejde. Přivítáme Vaše návrhy a poskytnutí
materiálů k tématu historie obce. V případě Vašeho zájmu se obraťte na členy
zastupitelstva.
10. Nešvary naší obce
Jako v každém zpravodaji i dnes se musíme zabývat problémem ukládání
domovního odpadu.
V průběhu září a října si někteří z občanů nevšimli, že kontejner byl dočasně
umístěn do dvora obecního úřadu, neboť byla prováděna jeho údržba. Na místě,
kde kontejner původně stál, se nahromadily odpadky, které se musí odklidit.
Žádáme občany o udržování pořádku v zájmu nás všech.
Vzhledem k blížícím se vánočním a silvestrovským oslavám se množí případy
používání zábavné pyrotechniky mladistvými. Dochází k nebezpečí úrazu dětí a
obtěžování spoluobčanů. Vyzýváme děti a rodiče aby používání pyrotechniky na
veřejných prostranstvích omezily na minimum.
Na další spolupráci s Vámi se těší obecní zastupitelstvo.

