Císařovské listy 2018
Ohlédnutí za letošním rokem
První víkend v lednu proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, v rámci které se vybralo celkem
12 723,- Kč. Následující víkend obec uspořádala již 14. obecní ples. Také hasiči nezaháleli a uspořádali
karneval pro děti a vodění medvěda po obci ukončeným zábavou s pochováváním basy. Místní tradice
udržují také děvčátka, která na smrtnou neděli obchází obec s májkem a odpoledne společně se smrtkou.
Před velikonocemi chodí kluci s brkačem a na velikonoční pondělí s tatarem. V dubnu jsme se sešli na
hřišti a společně s hasiči uspořádali Rej čarodějnic, kde si malí čarodějové a čarodějky pohráli, zasoutěžili
a opekli špekáčky. V červenci na svatou Annu se v prostranství před kapličkou konala hodová mše svatá.
S prázdninami se děti rozloučily na Dětském dni na místím hřišti. V září se naši občané zúčastnili
cyklovyjížďky organizované mikroregionem Dolek, jejíž trasa vedla také přes Císařov. V rámci
cyklovyjížďky se v jednotlivých kategoriích vyhodnocují nejrychlejší časy. V letošním ročníku jsme měli
zastoupení i na stupních vítězů. V kategorii děti – holky se na 1. místě umístila Adéla Krejčířová a
v kategorii děti – kluci se také na 1.místě umístil Štěpán Janda. Vítězům gratulujeme. 27. října jsme se
sešli na lampionovém průvodu zakončeném ohňostrojem a posezením v kulturním domě, kde byla
připravena výstava ke stému výročí založení Československé republiky a výstava Staleté kořeny Císařova.
V listopadu se v kulturním domě konala vernisáž fotosoutěže Království objektivem občanů Království.
Bylo vystaveno 100 fotografií od 19 soutěžících. Na prvním místě se v kategorii Půvab květin a stromů
umístila Bohumila Krčková z Dubu nad Moravou a v kategorii Zvyky a tradice Marie Švédová z Císařova.
První adventní neděli se uskutečnila Výstava ručních prací s kuchařskou soutěží o nej pomazánku. Moc
děkujeme všem, kteří zapůjčili na výstavu své výtvory a gratulujeme Dagmar Budařové k vítězství
v kuchařské soutěži! Také jsme zde mohli vidět krásné obrázky dětí na téma Pohádky a večerníčky, které
vyhodnotili návštěvníci vernisáže. Na prvním místě se umístila Natálie Zatloukalová a všech 19 dětí
dostalo malou odměnu.
Fotografie ze všech akcí můžete vidět ve fotogalerii na stránkách www.cisarov.cz

Co nás ještě letos čeká: 23.12. v 16:30 Zpívání u stromečku s malou dechovkou
31.12. ve 13:00 Silvestrovská vycházka s TY-ČINKAMI
Nejbližší akce roku 2019: 5.1. od 9:00 Tříkrálová sbírka
19.1. Karneval (pořádají hasiči)
9.2. Obecní ples
2.3. Vodění medvěda a pochovávání basy

V říjnu se uskutečnily komunální volby do zastupitelstva obce Císařov.
zastupitelstva:

Byli zvoleni tito členové

Ing.Věra Pumprlová - starostka, Marie Švédová- místostarostka, Jan Theimer, Renata Slimaříková,
Dagmar Krejčířová, Iveta Koutná, Xenie Krejčířová.

Investice
V letošním roce obec realizovala celkovou rekonstrukci a částečné rozšíření veřejného osvětlení. Byly
vyměněny kabely v zemi, osazeny nové sloupy veřejného osvětlení a osazena nová pojistková skříň.
Původních 51 sloupů veřejného osvětlení se sodíkovými svítidly bylo nahrazeno 61 sloupy veřejného
osvětlení s led svítidly. Celkové náklady na uvedenou akci dosáhly 3.961.756,- Kč. Na uvedenou akci obec
získala dodaci od Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč a od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve
výši 352.307,- Kč.

Cena, poplatky
Fakturace za stočné proběhne v měsíci únoru po odpočtu spotřebované vody, který provede firma VaK
Přerov.
Cena stočného od 1.1.2019 činí 33,17 Kč za 1 m3 odvedené odpadní vody.
Poplatek ze psa činí 100,- K/rok.
I přes avizované zdražení odvozu odpadů ze strany Technických služeb města Olomouce na rok 2019
zůstává poplatek za odvoz a třídění odpadů pro občany obce na rok 2019 nezměněn a činí 500,- Kč na
osobu. Úhrada místních poplatků musí být provedena do 31.5.2019.

Ostatní
Děkujeme všem občanům za vzornou péči o prostranství před svými domy.

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

