Císařovské listy 2017
Vážení občané,
Císařov nám krásně rozkvetl a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří se vzorně starají o
veřejné prostranství před svými domy. Děkujeme za to, že sečete trávníky a staráte se o
ovocné stromy, děkujeme i za krásně rozkvetlé truhlíky na vašich oknech 

Jak třídíme odpad?
Olomoucký kraj každoročně pořádá soutěž „O keramickou popelnici“, ve které hodnotí
množství vytříděného odpadu na obyvatele obce. V letošním již 12. ročníku této soutěže se
obec Císařov v kategorii do 500 obyvatel umístila z celkových 165 obcí na 44. místě. V roce
2016 občané vytřídili a obec následně předala k dalšímu využití celkem 11,974 t odpadu.
V naší obci třídíme plasty, sklo, nápojové kartony, papír a železo. Kontejnery na tento odpad
jsou umístěny na dvou sběrných stanovištích, a to vedle obecního úřadu a v uličce u
autobusové zastávky „U pomníku“. Obec dále zajišťuje sběr a odvoz bioodpadu. Kontejner na
bioodpad je umístěn vedle kulturního domu.
Na základě smlouvy uzavřené se společností EKO-KOM získává obec Císařov nárok na
odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se
vypočítává ze čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými
složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá na množství vytříděných odpadů, její
výše roste spolu s účinností systému sběru. Za rok 2016 získala obec Císařov zpět od svého
rozpočtu částku 32.178,50 Kč. O tuto částku se snižují náklady na likvidaci komunálního a
nebezpečného odpadu, které každoročně rostou. Protože odpadů neustále přibývá, pokračujme
v třídění odpadu. Má to smysl, máme a do budoucna budeme mít hezké životní prostředí, ve
kterém se budeme cítit dobře. Děláme to nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace!

Termíny vývozu jednotlivých odpadů jsou zveřejněny na stránkách obce www.cisarov.cz,
v záložce Termíny svozu odpadů. Podzimní sběrová sobota, v rámci které je zajištěn mobilní
svoz nebezpečného a objemného odpadu, proběhne dne 4. listopadu 2017.

Dotace
V letošním roce obec Císařov obdržela následující dotace:
- od Úřadu práce příspěvek na vytvoření krátkodobé pracovní příležitosti,
- od Ministerstva pro místní rozvoj 87.120,- Kč na pořízení územního plánu obce Císařov
s podmínkou, že zapojí vlastní prostředky ve výši 21.780,00 Kč
- od Olomouckého kraje 60.000,- Kč určenou na
opravu hasičského automobilu s podmínkou, že obec
zapojí vlastní prostředky minimálně ve výši 60.000,- Kč
- od Olomouckého kraje 300.000,- Kč určenou na
opravu obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí spočívající
ve výměně střešní krytiny, výměně vrat, zamezení
vzlínání vlhkosti, malování a opravy věže a fasády
s podmínkou, že obec zapojí vlastní prostředky minimálně ve stejné výši.

Zajímavosti
5. července slavíme svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, patronů Moravy. Obec Císařov se rozhodla, že se
přidá k mnoha dalším obcím a v tento státní svátek vyvěsí
spolu se státní vlajkou také vlajku moravskou. Zemská
vlajka Moravy byla požehnána 5. července 2010.

Přejeme Vám krásné prožití léta a těšíme se, že se sejdeme na konci
prázdnin 19. srpna 2017 na Dětském dni, který pořádají hasiči. Děti si před
nástupem do školy mohou zasoutěžit, něco vyhrát a sejít se s kamarády na
našem hřišti. Večer pak bude následovat již tradiční Noční Císařov – soutěž
v požárním útoku.

Císařovské listy nejsou periodickým tiskem, ale jen informace občanům.
Všechny potřebné informace, aktuality a fotogalerii naleznete na webových stránkách www.cisarov.cz

