ZPRAVODAJ
4/2014
Milí spoluobčané, přinášíme Vám pár informací, týkající se dění v naší obci
Místní akční skupina Nízký Jeseník, které jsme členem, nám nabídla možnost účasti
na vzdělávacím programu v oblastech právní vzdělávání, finanční gramotnost, základy
počítačových dovedností, základy podnikání, spotřebitelská gramotnost. Cílem je zvýšit znalost
práv a povinností občana v oblastech, které jsou pro podmínky občanů žijících
na venkově důležité a ve kterých došlo v souvislosti s novým Občanským
zákoníkem k podstatným změnám; pozornost bude věnovaná jak věcným
změnám tak vysvětlení nové terminologie. Semináře by probíhaly v zasedací
místnosti OÚ Křišťanovice až v zimním období (podzim je pro nás zahrádkáře
 dosti frekventovaný) a to buď v sobotu přes den, popř. ve všední dny
v podvečer. Termín by se přizpůsobil nahlášeným zájemcům, variantní řešení je na
domluvě. Bude to příležitost dozvědět se něco nového, posedět a strávit čas i jinou
činností, než každodenním pracovním stereotypem. Uvítám, když by se potenciální zájemci o toto
vzdělávání přihlásili na obecním úřadu do konce srpna 2014.

Bude-li zájem ze strany občanů, zrealizuje se v týdnu od 22.9.2014 sbírka použitého textilu
a šatstva, kterou pravidelně pořádá Diakonie Broumov, sociální družstvo. Věci, které mohou být
součástí sbírky: letní a zimní
oblečení
/dámské,
pánské,dětské/,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2),
domácí potřeby-nádobí bílé i
černé,
skleničky-vše
nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, obuv–nepoškozenou,
kompletní a nepoškozené hračky,
peří, péřové přikrývky a polštáře, menší
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy. Osobně se domnívám, že nemusí ještě funční
věci končit na skládkách komunálního odpadu. Věci by se v uvedeném týdnu uskladnily
v kulturním domě, kde by byly do svozového dne sbírky uloženy. Vhodné je uložit je buď do
papírovách krabic, nebo do pevnějších plastových pytlů. Sociální družstvo děkuje předem za Vaše
přispění.

Na poslední prázdninový víkend 29. - 31. 08. 2014 je plánovaná oprava propustku Dvorce na
komunikaci č. I/46 - za čerpací stanicí ve směru na Mor. Beroun. Uzavírka cesty bude obousměrná
se značenou objížďkou pro osobní dopravu přes Guntramovice. Tento směr objížďky zvolil krajský
úřad z důvodu velmi špatného technického stavu komunikace přes tzv. „křižovatku“.
Nicméně „přislíbil“ na příští rok opravu této komunikace. Bude-li to pravda!!
Nákladní doprava bude vedena po silnicích č. I/11 a č. I/45 - tzn. bude využita
uzavírka v Ondrášově s objížďkou přes Bruntál popř. Opavu. Autobusová doprava
pojede přes „křižovatku“. Společnost ARRIVA Morava a.s. vybrala tuto trasu z důvodu nejmenšího
časového zatížení pro cestující.

V sobotu 30.08.2014 bude od 15 hod na ukončení prázdnin pro děti sportovní
„olympijské“ odpoledne. Děti si vyzkoušejí různé sportovní disciplíny, aby byly
do školky a do školy pořádně rozcvičené. Občerstvení bude zajištěno a v případě
zájmu bude večerní diskotéka. K tanci nám bude reprodukovanou hudbu pouštět
Radek Kotěšovský z Křišťanovic.

V sobotu 13.09.2014 se bude konat každoroční posezení se seniory naší
obce. Doufám, že se sejdeme v hojném počtu a společně pobesedujeme a
zazpíváme si. K tanci i poslechu nám zahraje pan Radek Bartošík
z Bruntálu s kolegou. Oba hudebníci rozezvučí harmoniku, housle, el.
varhany či kytaru písněmi známými i méně známi. Večer bude pokračovat
v případě zájmu do nočních hodin.

Obec Křišťanovice požádala Krajský úřad Moravskoslezského kraje o dotaci na opravu kulturního
domu - respektive opravu podhledů a elektroinstalace. Zastupitelstvo kraje nám z dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ přidělilo dotaci
v celkové hodnotě 37,31% , maximálně 250.000,-Kč. Předpokládaná hodnota díla je 553 000,- Kč
bez DPH. Oprava se předpokládá v období konec září - konec listopadu 2014.
Chtěli bychom, aby se s velkou účastí navštěvovaná Mikulášská nadílka, mohla konat již
v opraveném kulturním domě.

Dnes, tj. 20.08.2014 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém budeme právě
schvalovat přijetí dotace na opravu kulturního domu. Dalšími důležitými body je vyhlášení záměru
na prodej či směnu pozemků. Bližší informace budou k dispozici na obecním úřadě, úřední desce
nebo elektronické úřední desce.

Na viděnou na některé avizované akci……..

zpracovala Jitka Rozkošná  19.08.2014

