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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
opět přicházíme s několika základními informacemi o dění v naší obci
Začnu s velmi nepopulární záležitostí, kterou je ukončení činnosti obchodu se smíšeným zbožím.
I přes všechny snahy se prodejna uzavřela 28.7.2013. Musíme si však všichni přiznat, že pokud
bychom sami měli firmu, která by nevydělávala, jistě bychom se zachovali obdobně. Pravdou je,
že kupní síla v Křišťanovicích není veliká a pro zrušení obchodu již dlouhou dobu nahrávala
skutečnost, že spousta občanů dojížděla za nákupy do jiných řetězců. Obecní úřad měl snahu tento
stav zvrátit, ale nepodařilo se. Prozatím jsme nenašli kontakt na pojízdnou prodejnu popř. jinou
firmu, která by provozovala stejnou „službu“. Nicméně jsme oslovili několik subjektů s podobným
typem podnikání, abychom deficit existence prodejny smíšeného zboží nějak nahradili. Čas ukáže,
jaká v této oblasti vyvstane potřeba, především pro starší spoluobčany.
V prvním týdnu v srpnu se dokončila výstavba dětského hřiště vedle budovy obecního úřadu.
Tato akce byla hrazena z obecní pokladny a z výběrového řízení vyšla jako vítěz firma Bonita
Group s.r.o. Tišnov. Stavba se realizovala za 231.086,-Kč. Chtěli bychom, aby plocha sloužila všem
našim dětem a samozřejmě i návštěvníkům, kteří do Křišťanovic zavítají. Všechny prvky mají samo
sebou nějakou životnost, ale jistě bude vhodné, a to myslím především na adresu naší mládeže,
nezkoušet, co ten který prvek vydrží. Rodiče bych prosila, právě proto, že je zde takové zařízení,
které vybízí vypustit děti na hřiště s myšlenkou: ať si hrají, aby i přes to na svoje děti dohlédli
a poučili je o chování na jednotlivých atrakcích.
Prosím ty, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu na 2. pololetí 2013, aby tak
nejpozději do 31.8.2013 učinili. Při této příležitosti bych Vás chtěla poprosit, především ty, kterých
se to týká, aby při vyhazování plastového odpadu, a to především plastových láhví, aby je pokud
možno sešlápli. Kapacita kontejnerů není neomezená. Asi by nebylo zrovna ekonomické pořizovat
další nádobu a zbytečně platit za její vývoz. I přes to byla ekonomická výtěžnost tříděných komodit
(plast, papír, sklo) za II. Q 2013 ve výši 9.840,-Kč ve prospěch obce, a to prostřednictvím firmy
EKOKOM. Snižují se tak náklady pro obec za každoroční doplácení za svoz komunálního odpadu
a za svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Možná si někdo všiml, že z obecní vodárny odtéká zbytečně moc vody. Důvodem je skutečnost, že
je z jímané vody potřeba vytěsnit radon. Parametry a normy na složení vody se stále zpřísňují a tak
nezbývá nic jiného, než vodu odradonovávat provzdušňováním a probubláváním, aby dostála
potřebným parametrům a obec ji mohla dále v potřebné kvalitě distribuovat.
Je potěšitelné, že Obec Dvorce, se kterou máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednávání
přestupků, za I.pololetí 2013 projednávala pouze jeden přestupek. Naši obec to tedy stálo prozatím
pouze 1.200,-Kč.

Pokud by ještě někdo neměl informaci o tom, jak je to v naší obci s výstavbou větrných elektráren
(VTE), sděluji: na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme revokovali usnesení
z předcházejícího zasedání, tzn. že smluvní stav mezi obcí Křišťanovice a společností Green
Energie s.r.o. (GE) zůstává beze změny podle původních plánů a smluv - pokud krajský úřad
schválí Zásady územního rozvoje pro MS kraj ve prospěch výstavby VTE a provede se změna
územního plánu obce, bude moci společnost GE v naší obci VTE vybudovat. Zastupitelstvo obce
k tomuto zpětnému kroku vedly především důvody finančního charakteru. Mohla by totiž při
případném soudním řízení nastat taková situace, že by si firma GE nárokovala po obci nemalou
finanční náhradu za vynaložené náklady s přípravou výstavby VTE, která by se mohla vyšplhat do
několika milionů korun.
Před časem získala naše obec bezúplatně od tehdejšího pozemkového fondu pozemek p.č. 553/1
mezi cestami na Dvorce a na Rejchartice. Abychom tento prostor jen bezhlavě neudržovali, chtěli
bychom jej nějak upravit, zkulturnit, revitalizovat. Prozatím se připravuje dendrologický rozbor této
části obce, jasnou představu o využití pozemku bychom chtěli doladit i s názory občanů. Pokud
tedy bude mít někdo chuť, podílet se na této akci, rádi uvítáme Vaše názory a připomínky.
Závěrem bych Vám chtěla sdělit, že dne 21.9.2013 plánuje SPOZ ve spolupráci s obcí
v odpoledních hodinách posezení s našimi seniory. I v letošním roce se pokusíme zpestřit
odpoledne nějakým vystoupením, poté i hudební produkcí ke zpěvu i tanci. Předpokládám, že se
sejdeme v hojném počtu.
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