ZPRAVODAJ
7/2013
Milí spoluobčané,
přináším Vám poslední letošní vydání obecního zpravodaje.
Tak jako v loňském roce, i letos bychom si dovolili nejprve připomenout data ze společenské rubriky za rok
2013:
Na snížení věkového průměru obyvatel naší obce se podílí především statistika novorozenců.
V tomto bodě však máme letos pouze jeden záznam a to v srpnu, kdy se rodičům Táni a
Martinovi Hrubým narodila dcera Tereza. Srdečně blahopřejeme, přejeme děťátku
spokojené a radostné dětství a rodičům mnoho trpělivosti při výchově Terezky.
Významné životní jubileum v letošním roce oslavili:
65 let - pan Rybár Pavel, paní Rybárová Libuše, paní Soukupová Marie, paní Uhrová
Libuše, pan Dobrovski Jan
70 let - pan Koritar Jan
Přejeme všem jubilantům do dalších let ještě jednou hodně zdraví, radostí a osobní
spokojenosti. Nechtěli bychom opomenout naše spoluobčany, kteří se do citovaných
kategorií nevešli, nebo mají uvedená čísla svého věku již za sebou, popř. oslavili jiné
námi neuvedené výročí. I těm všem samozřejmě přejeme hodně zdraví, radosti, elánu,
osobní spokojenosti, pohody a ještě spoustu hezkých chvil v naší obci.
Smutné události také patří k životní cestě naší obce. Připomínáme, že v letošním roce nás navždy opustili:
v měsíci květnu paní Dášenka Dobešová, v měsíci srpnu paní Helena Hlaváčová, v měsíci
listopadu pan Libor Šústek.
Ještě jednou bychom chtěli pozůstalým vyslovit upřímnou soustrast nad ztrátou blízké osoby.
Nyní krátce k novým obecným informacím, které by Vás mohly v nadcházejících dnech zajímat:
V období vánočních svátků bude omezen provoz praktického lékaře, který nebude ordinovat
v době od 20. - 27.12. a dne 31.12.2013. Akutní případy ošetří MUDr. Bartoňová v Moravském
Berouně, tel.: 554 733 293, 739 919 030. Ještě navíc pro případ potřeby připomínám nové
telefonní číslo MUDr. Kalmára: 7777 585 49.
Rovněž dětská ordinace bude mít po dobu vánočních svátků upravenou pracovní dobu, kdy
v období od 23.12.2013 do 3.1.2013 bude ordinační doba pouze od 10 - 11 hodin.
Obecní knihovna bude již
volna, a tak kdo si nestihl zajistit
8. ledna 2014. Nicméně pevně
vyjde vstříc a po předešlé domluvě

v letošním roce uzavřena. Půjčovní středy vycházejí na dny
dostatek knih na sváteční dny, bude mít příležitost až
věřím, že kdyby bylo potřeba, jistě Vám paní knihovnice
si knihy budete moci půjčit i dříve.

Pro ty, kteří se neúčastní veřejných zasedání zastupitelstva obce, sdělujeme, že ceny vodného,
ceny nájmů v obecních bytech a ceny za svoz komunálního odpadu byly pro následující rok
2014 schváleny v nezměněné výši oproti cenám platným v letošním roce. Navíc díky Vaší
disciplinovanosti v třídění odpadu jsme se v naší oblasti, kde svoz komunálního odpadu provádí TS
Bruntál, s.r.o., vyšplhali na čtvrté místo v poměru tříděného odpadu ke komunálnímu odpadu. Za to
nám náleží drobná materiální odměna v podobě tašek na tříděný odpad. Tento dárek jsme ve
spolupráci s Městským úřadem Bruntál, OŽP obdrželi od firmy EKOKOM, která provádí zpětný
odběr recyklovatelného odpadu a každá domácnost si jej převezme v novém roce při platbě popelnice na I.
pololetí 2014. Těm, kteří provádí úhradu těchto služeb bankovním převodem, předáme dárek osobně, popř. se
mohou pro něj zastavit sami na obecním úřadě. Rádi Vás uvidíme 
Pro informaci ještě připomínáme, že plánovaný vývoz na úterý 24.12.2013 se bude normálně realizovat.

Jistě víte, že v letošním roce byla schválena vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Chtěli bychom jen vysvětlit, že kácení na vlastní zahradě má stále náležitosti, na které je třeba
si dát pozor. Povolení kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve výčetní výšce 130cm přesahuje 80cm
není potřeba u dřevin rostoucích v zahradách - zahradou se však v tomto případě rozumí pozemek
u bytového nebo rodinného domu (ne domu k rekreaci) v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Mylně by se někdo mohl domnívat, že živý plot je
rovněž oplocení. Tento způsob oplocení pozemku podle dikce zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předepsané náležitosti nesplňuje.
Transfuzní služba v Bruntále nás požádala o poděkování občanům obce Křišťanovice za pomoc při darování
krve a plazmy. Darovaná krev a krevní plazma zachraňují denně zdraví i životy obyvatel okolo nás, a to během
operací, při závažných úrazech či onemocněních. „Ráda bych proto za tento lidsky solidární
přístup poděkovala všem dárcům z Vaší obce. Velice si jejich snahy pomoci lidem v krizových
situacích vážíme,“ děkuje vedoucí sestra Transfúzní služby v Bruntále Romana Hnilicová s tím,
že mezi výjimečné dárce patří: Duchovný Ondřej a Korch Jakub - držitelé bronzové plakety
profesora MUDr. Jana Janského za 10 bezpříspěvkových odběrů a Mišurec Ivan - držitel zlaté
plakety profesora MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Protože ale víme, že z naší obce
daruje krev mnohem více obyvatel, oslovili jsme sami další transfuzní stanice, do kterých občané dojíždí,
abychom naše dárce „zkompletovali“. Bohužel, jinde nedělají takovou statistiku jako v Bruntále a tak nemáme
přehled o všech dárcích a nemůžeme je proto uveřejnit. V každém případě Vám všem těm, kteří nejste v tomto
příspěvku jmenováni a rovněž darujete krev popř. plazmu, chceme vyslovit výše uvedené poděkování a
připojujeme se ke slovům paní Hnilicové.
Ve dnech 1. - 14. ledna 2014 proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí požehnání a
zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu
charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu
děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Paní Anna Dryšlová přišla s nabídkou, zajistit pro naše spoluobčany, vlastní výrobky
z domácí zabíjačky - polévku, jitrnice, prejt, jelita, ovar, tlačenku atp. Produkty Vám
doveze domů a vše je možné objednat na tel. čísle 773 288 089.
Na posledním veřejném
zasedání zast. obce jsme obdrželi námět na uskutečnění silvestrovského setkání
v kulturním domě. Při
prognóze příznivého počasí bez velkých mrazů, by bylo toto setkání snad
reálné. Pokud by se
ovšem našel dostatečný počet zájemců. Občerstvení by si každý vzal vlastní
(tak jak doma), naopak by je mohl nabídnout ostatním účastníkům a na oplátku by ochutnal ze sousedské
kuchyně. Hudba by byla reprodukovaná a zábavu bychom si zajistili sami. Pokud byste tedy chtěli trávit
poslední chvíle roku 2013 mimo domov a přitom v místě, mimo
tel. obrazovku, (pravda je, že
poslední dobou moc poutavé silvestrovské pořady nejsou),
v přítomnosti křišťanováků, vhoďte
do poštovní schránky obce v termínu do 26.12.2013 lístek
s Vaším příjmením a počtem osob,
kteří by se setkání zúčastnili, popř. připište své telef. číslo. Podle počtu přihlášených (alespoň 40) bychom
zajistili sál atp. Všem, kteří se ozvou, dáme vědět, jak celé nadšení dopadlo.
Závěrem sdělujeme, že obecní úřad bude z důvodu čerpání řádné dovolené od 23.12.2013 uzavřen a provoz
začne v novém roce dne 2.1.2014. Pokud ovšem budete mít důležité záležitosti na srdci a budeme-li s panem
místostarostou v dosahu, neváhejte nás kontaktovat na telef. číslech: Jitka Rozkošná - 777 696 127,
Ivan Mišurec - 605 170 815.
Už moc místa nezbývá a tak bych Vám všem chtěla poděkovat za uplynulý rok, za
připomínky, náměty, kritiky i pochvaly, za jakoukoliv pomoc při zvelebování obce ať
už zastupitelům nebo řadovým občanům obce a chtěla bych Vám všem popřát do
nového roku jenom to nejlepší, hodně zdraví, osobní pohody a spokojenosti v kruhu
svých blízkých a ať je nový rok minimálně tak úspěšný, jako byl ten rok letošní.
Děkuji

Jitka Rozkošná, 20.12.2013

