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Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám sdělili několik informací týkající se naší obce.
S nastávajícím jarem (moc se to prozatím jaru nepodobá ) bývá pravidlo, že doma uklízíme dvory,
převracíme kůlny, půdy v domě, garáže atp. To znamená, že v sobotu 11.4.2015 bude od 8:00 hod
svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu. Stanoviště budou stejná jako každý rok. Pokud by
někdo potřeboval shromáždit objemný odpad jinde, než na pravidelných stanovištích, určitě mu
vyjdeme vstříc. Toto je možné domluvit osobně nebo telefonicky na obecním úřadě.
A když jsme u těch odpadů, připomínám, že od 1.4.2015 je obec povinna mimo jiné zajistit navíc
místo pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů a kovů. Na základě dotazníku
jsme zjistili, že převážná část obyvatel biologický odpad kompostuje a i nadále jej kompostovat bude.
Z tohoto důvodu jsme se prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník přihlásili do společného projektu na
pořízení kompostérů pro ukládání bioodpadu. Prozatím je však stav ve fázi přípravy žádosti.
Množí se ze stran obyvatel dotazy, zda by bylo možné zavést svoz komunálního odpadu 1x měsíčně.
Po vznesení požadavku na TS Bruntál by tato alternativa byla možná. Je pravdou, že se dnes odpad
hodně třídí. Obecně v domácnostech komunálního odpadu ubývá, a to především tam, kde
neprodukují odpad z topení nebo ti, kteří topí pouze dřevem. Kdo by tuto alternativu uvítal, oznamte
to, prosím, na obecním úřadě. Vejdeme v jednání s technickými službami o změně frekvencí vývozů.
Jinou možností je přejít na systém svozu odpadu v rámci tzv. ISNO (Inteligentní systém nakládání
s odpadem), který již začala provozovat obec Roudno a také obec Valšov. Tento systém spočívá
v evidenci jednotlivých typů odpadu na konkrétní domácnost. Od toho by se také do budoucna měla
odvíjet nejen cena za svoz odpadu, ale také finanční odměna zpět k občanovi za zpětný odběr
tříděného odpadu. Předpokládáme, že TS Bruntál budou chtít tento systém rozvinout v těch místech,
kde odpad sváží. Až praxe z uvedených obcí ukáže, zda je to cesta správným směrem.
Dnem 1.4.2015 byl zplatněn obnovený katastrální operát. Mnohých se tato, řekněme evidenční změna,
týkala. Pro připomenutí – neměnil se zákres v katastrálních mapách, pouze se upřesnila evidence
výměr pozemků, zrušily se obslučky. Kdo se během připomínkového řízení nebyl zeptat na změny u
svých nemovitostí a potřeboval by si toto ověřit dodatečně, má možnost na obecním úřadě nahlédnout
do srovnávacího sestavení parcel, které obsahuje data před obnovou operátu a po ní. Více
k problematice na stránkách Českého zeměměřičského katastrálního úřadu www.cuzk.cz , nebo přímo
na katastrálním úřadě v Bruntále.
Včerejším dnem skončil projekt: Vzdělávání a konkurenceschopnost. Po 20 týdnů a celkem 70 hodin
jsme se setkávali u témat z oblasti právního vzdělávání, finanční gramotnosti, základů počítačových
dovedností, základů podnikání, spotřebitelské gramotnosti. Lektoři byli velmi příjemní, nevtíraví,
s odbornými znalostmi. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, objasnili jsme si terminologii nových
pojmů v novelizovaných předpisech, získali jsme dobré rady a pobyli jsme v příjemné společnosti.
S končící zimou se opět začínáte ptát na kominíky. Termín prozatím domluven není, tuším, že bude
rozumné počkat na trochu lepší počasí. Kdo ale bude mít o tyto služby zájem, ať se nahlásí na
obecním úřadě.

Kvůli větrným elektrárnám jsme oddalovali zpracování nového územního plánu (ÚP). Avšak podle
textové části regulativů skončí platnost ÚP na konci roku 2015. Z tohoto důvodu je rozpracován
územní plán nový, do kterého by se měly zapracovat všechny případné změny či návrhy. Prosíme ty,
kteří by se chtěli k této problematice ještě vyjádřit, ať tak učiní do 10.4.2015. Poté se budou data
předávat na MěÚ Bruntál, odb. územního plánování, kde se dokončí návrh zadání ÚP k vyvěšení na
úřední desce.
Poslední květnový pátek 29.5.2015 se v podvečerních hodinách v celé republice koná tzv. „Noc
kostelů“. I farnost v Křišťanovicích by se chtěla zapojit do této akce se snahou zviditelnit neutěšený
stav kostela. Nevíme, s jakou odezvou se setkáme, ale v každém případě si budete mít možnost tuto
stavbu prohlédnout. Zkuste si udělat čas i na chvíli zamyšlení, meditaci, nebo si přijďte jen tak
posedět a popřemýšlet. Návštěvníky této sakrální stavby uvítají členové místní farnosti s kulturním
programem, který určitě přispěje ke zpříjemnění nálady. Proto vás, kteří zvažujete, zda se na Noc
kostelů vydat, zvu co nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť zakusit něco jiného. V Křišťanovicích bude
kostel otevřen od 18:00 do 21:00 hodin.
Chtěla bych poděkovat našim občanům a to i těm, kteří zde nemají trvalý pobyt za všímavost a
starostlivost o své okolí. Nejednou se stane, že nám někdo nahlásí spadlý strom přes cestu, vysypaný
odpad v lese, nebo že v objektech, kde se trvale nebydlí, zůstane někde otevřené okno, nebo
rozsvícené světlo atp. Je pěkné, že jsou mezi námi lidé, kteří se nechovají lhostejně.
Pro ty, kteří nepřikládají váhu poštovním schránkám, ale je jim bližší elektronická komunikace nebo
těm, kterým třeba zpravodaj uletí a nebo jej omylem spálí v kamnech  sděluji, že vydané zpravodaje
jsou umístěny na webu obce: www.kristanovice.cz.
Nyní pohled do blízkého budoucna: Pokud se vše vydaří jak má, chtěli bychom dne 30.5.2015
uspořádat kácení májky, které se v loňském roce tolik vydařilo a snad z toho i vytvořit novou tradici.
Na sobotu 27.6.2015 se plánuje oslava dětského dne. Tak už si rezervujte termíny a pozvěte všechny
známé, ať je co nejvíce veselo.
A kdo by se k nám chtěl přidat a podílet se na zábavě, nebo by chtěl někdo přijít s námětem, nápadem
nebo radou, budete srdečně vítáni.
V neposlední řadě bychom Vás chtěli nalákat v sobotu 19.9.2015 na zábavné vystoupení imitátora
Václava Faltuse a ilusionisty Aleše Krejčího. Je to sice ještě daleko, ale alespoň budete mít dostatek
času si rezervovat volný čas  Vystoupení bude v kulturním domě v Křišťanovicích.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné Velikonoce, hodně sluníčka, dobré nálady a sváteční
pohody. Klukům bohatou pomlázku a děvčatům soucitné koledníky. Ve dnech volna si odpočiňte, ať
můžete s plnou silou odolávat všem nástrahám, které s sebou dnešní doba nese.

….Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko...

zpracovala Jitka Rozkošná, 03.04.2015

