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Oznamy, výzvy, sťažnosti, upozornenia
Uzávierka obecných novín:
Uzávierka jesenného čísla obecných novín bude 2. júna 2008.
Svoje príspevky môžete nosiť na
obecný úrad a to buď písané rukou,
na diskete, CD alebo ich môžete
zaslať na emailovú adresu: obecnyuradcab@stonline.sk
Obecná voda
Oznamujeme občanom, že Obec
Nové Sady zvyšuje poplatok za
obecnú vodu na 34,-Sk/1 m3 a túto nám bude účtovať od 1. marca
2008.
Čistenie priekop
a čistenie ciest:
Upozorňujeme občanov na udržiavanie priekop pred rodinnými
domami z dôvodu možnosti výskytu
prívalových dažďov. Zároveň upozorňujeme občanov na povinnosť
očistenia ciest od blata, ktoré znečisťujú traktory po jarných prácach
v záhradách.
Pálenie odpadu:
Žiadame občanov, aby nespaľovali žiadny odpad na voľných
priestranstvách a nebezpečný odpad
(PET fľaše, fólie, polystyrén, atď.)
ani v kotloch ústredného kúrenia.
Uvedomte si, že sa množia choroby
horných dýchacích ciest, a to hlavne
z tohto dôvodu. Myslite hlavne na
malé deti a starších ľudí s oslabenou
imunitou, ktorí sú na ochorenie najviac náchylní. Dym zo spaľovania
týchto látok obsahuje karcinogénne
látky spôsobujúce ochorenia na
rakovinu. Nebuďte bezohľadní,
pretože raz sa môžete stať obeťou
vlastného nezodpovedného konania.
Biologický odpad zo záhrad máte
možnosť vyviezť na kompostovisko.
Vyvážajte iba odpad, ktorý nedokážete skompostovať doma. Nevyvážajte na kompostovisko veľké vlečky kôrovia z kukurice. Skompostujte
ho vo vlastných záhradách. Patrí to

Cintorínsky odpad.

Venčenie psov.

Chov hospodárskych zvierat.
k riadnej starostlivosti o záhradu tak
ako jesenná orba, hnojenie, siatie
či zber úrody. Kompostovisko nie
je určené na takého veľké množstvo odpadu. Sledujte, aby na naše
kompostovisko nevyvážali odpad
so susednej obce. Majú rovnakú
povinnosť postarať sa o svojich občanov ako my. Nespaľujte odpad ani
v nočných hodinách, pretože dym sa
valí do obydlí pri vetraní. Sťažujú sa
na Vás občania, ktorí si svedomito
plnia svoje povinnosti. Uvedomte si,
že okrem častého „oháňania sa“ svojimi právami máte aj povinnosti, na
ktoré si akosi neviete spomenúť!
Drobné stavby:
Upozorňujeme na povinnosť
podávania žiadostí na stavebné povolení v prípade výstavby drobných
stavieb t.j. stavieb, ktoré majú rozlohu do 25 m2, plotov, altánkov, garáží, atď. Žiadame tých občanov, ktorí
takého stavby v poslednom období
vykonali bez stavebného povolenia,
aby sa dostavili na obecný úrad a
stavby riadne zlegalizovali.
Chov hospodárskych zvierat:
Upozorňujeme občanov, ktorí
chovajú v obci neprimerané množstvo
domácich
hospodárskych

zviera (kačice, sliepky, ošípané a
iné), že znepríjemňujú zápachom a
hlukom život susedov. Žiadame ich,
aby takéto chovy zrušili, príp. obmedzili. V prípade sťažností spoluobčanov budeme musieť sťažnosť
postúpiť na Obvodný úrad životného prostredia a Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Nitre,
ktoré im vyrubia pokutu a nariadia
chov zrušiť.
Fajčiari:
Nám nefajčiarom snáď nevadí
ani to, že nám otravujete ovzdušie
a znepríjemňujete život a že na vás
spoločnosť vynakladá ďaleko viac
finančných prostriedkov v rámci
zdravotníctva ako na ostatných,
ale vadí nám hlavne to, že ste tak
arogantní (napísal by som to aj
inak, ale do novín sa to nepatrí), že
vyhadzujete prázdne krabičky od
cigariet tam, kde Vás to len napadne.
Nie je zriedkavosťou, že krabička od
cigariet je vyhodená na autobusovej zastávke, na pekne pokosenom
trávniku, alebo hoci kde na ceste.
Neponižujte zamestnancov obecného úradu, ktorí ich po Vás zbierajú,
pretože im záleží na čistej a pekne
upravenej obci. Napadlo Vás niekedy vyhodiť ju doma v obývačke?

Pálenie odpadu.

Čo by vám na to povedala manželka,
deti, rodičia...? Zamyslite sa nad
svojou ľahostajnosťou!
Kosenie verejných
priestranstiev:
Obecné zastupiteľstvo prosí občanov, aby aj naďalej kosili verejné
priestranstvá pred svojimi domami,
preto že zamestnanci obce nedokážu
pokosiť všetky priestranstvá vzhľadom na ich veľkú rozlohu. Prispejete tým k zachovaniu úhľadnej a
pekne upravenej obci, za čo Vám
vopred ďakujem.
Venčenie psov
na verejných priestranstvách
Zakazuje sa venčenie psov občanmi na verejných priestranstvách,
ktoré kosením upravujú zamestnanci
obce.
Cintorínsky odpad:
Upozorňujeme občanov na porušovanie zásad dobrého spolunažívania tým, že vyhadzujú cintorínsky
odpad za plot cintorína. Pretože
väčšina občanov znáša odpad dolu
do kontajnerov umiestnených pri
vchode na cintorín a triedi ho tak
ako je uvedené na kontajneroch. A
pre ostatných to neplatí?

