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Milí spoluobčané,
není v naší obci mnoho míst k setkávání a tak alespoň prostřednictvím těchto stránek bychom Vás
chtěli informovat o záležitostech naší obce.
Něco málo z plánu na letošní rok: Chtěli bychom v letošním roce zrekonstruovat panelovou
komunikaci, která vede podél bytovek čp. 141 - 143. Vše je ve stádiu rozpracovanosti, ale budeme
dělat vše pro to, aby byla stavba dokončena v letošním roce. Je připravena stavební dokumentace,
vytyčené sítě a připravujeme výběrové řízení. U Ministerstva pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci
a uvidíme, zda se z tohoto podaří uhradit zdroje část investic.
Připomínáme, že někteří ještě nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu nebo za psa
na rok 2016. Ceny jsou již několik let beze změn.
V návaznosti na legislativní změny a na Vaše reakce z dotazníku týkající se nakládání s odpady jsme
přes Místní akční skupinu Hrubý Jeseník spolu s okolními obcemi již v loňském roce žádali o domácí
kompostéry a kontejnery na bioodpad. Prozatím však není znám výsledek.
Nedá mi to, abych nezareagovala na ukázněnost, nebo spíše neukázněnost majitelů psů. Stále jsou
mezi vámi tací, kteří své svěřence vypustí ze dvora, z bytu či zahrady a nehledí, kam až jejich pes
zaběhne a kde vykoná potřebu. A nejedná se pouze o majitele malých pejsků, ale i o větší plemena.
Buďte prosím, sami k sobě ohleduplní. Není to nic příjemného, když jsou potom zaměstnanci obce
nuceni po vás tento nepořádek uklízet. Vždy se nepodaří uklidit pořádek hned, a když např. srážkové
poměry naruší strukturu…… já jen abyste si to dokázali představit. Bude-li z vaší strany zájem,
zajistím vám sáčky, aby se vám po sobě lépe poklízelo. Chce to jen chtít. Děkuji.
Moravskoslezský kraj nás prostřednictvím svého 1. náměstka JUDr. Josefa Babky požádal
o spolupráci při snižování rizika otravy kysličníkem uhelnatým z lokálních topidel a ohřívačů vody.
Důvodem pro tuto informaci je skutečnost, že se v našem kraji zvedl počet případů otravy, které
v mnoha případech skončily smrtí občanů. Z tohoto důvodu nás náměstek požádal, abychom
informovali občany o rizicích spojených s únikem kysličníku uhelnatého ať už ze zanedbávání
pravidelné kontroly spotřebičů, neprováděním revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů apod.
Jsme také toho názoru, že včasná a účinná prevence je nejspolehlivějším nástrojem řešení rizik.
Informace pro ty, kteří chtějí využít tzv. „Kotlíkové dotace“ z MSK:
Rada MS kraje svým usnesením z 16. 2. 2016 rozhodla o prodloužení termínu pro uznání způsobilých
výdajů vynaložených příjemci dotace na výměnu kotle a předložení závěrečného vyúčtování až
do 31. 12. 2016. Důvodem této změny byla obava, aby vzhledem k neočekávaně vysokému počtu
podaných žádostí nebyla ohrožena fyzická realizace výměny kotlů, neboť lze předpokládat
koncentraci požadavků jak na výrobce i prodejce kotlů, tak i na topenáře zajišťující odbornou montáž.
Takto vysoká poptávka by v původně stanoveném termínu nemusela být z hlediska kapacity
dodavatelů uspokojena.
Ve středu 9. března se od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu koná 7. veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Všechny občany srdečně zveme.
Díky připomínkám našich občanů jsme připravili např. Nařízení obce č. 1/2016, které stanovuje zákaz
podomního prodeje na území obce Křišťanovice.

A když jsme u těch pozvánek, rádi bychom Vás srdečně pozvali tento pátek 11.03.2016 od 15 hodin
na setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen. Toto setkání se uskuteční také v zasedací síni
obecního úřadu.
V sobotu 9. 4. 2016 se bude v naší obci konat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Připravte se na tento úklid s dostatečným časovým předstihem a využijte jej v maximální míře. Pokud
byste chtěli z důvodu velkého množství objemného odpadu využít jiných míst, než jsou za roky zažitá,
sdělte nám to, prosím, dopředu. Uvědomíme o tom Technické služby.
V týdnu od 21. do 25. 3. 2016 se uskuteční sběr nepotřebného textilu, obuvi, lůžkovin, ručníků, látek,
hraček, knih, menších funkčních elektrospotřebičů atp. Tento sběr uložený v krabicích nebo v pytlích
uložíme na obecním úřadě do doby jeho odvozu.
Závěrem bych chtěla dodatečně poděkovat za výnos z Tříkrálové sbírky, částečně cituji slova Jiřího
Rosensteina - koordinátora Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry a Petra Kučerky - ředitele Charity
Odry:
Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku 1 029.881,-Kč (v Křišťanovicích
se vybralo 6.758,-Kč). Za to Vám všem velice děkujeme. Nad miliónovou hranicí se Charita Odry
pohybovala naposledy před čtyřmi roky. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás
naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby
se naše služby rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Nezbývá než se k těmto slovům připojit. A to poděkovat jednak Vám, dárcům ale také koledníkům
a vedoucím skupinek. Bez nich by se to prostě neobešlo.
Na úplný konec bych Všem ženám k dnešnímu svátku chtěla popřát všechno nejlepší. Přeji Vám
hodně zdraví, spokojenosti, radosti a trpělivosti. Abyste byly schopny unést všechny ty nástrahy, které
na Vás v životě číhají. Aby Vás neopustil smyl pro humor, abyste měly dostatečný nadhled nad
veškerými starostmi. A pokud se Vám jen čirou náhodou něco nepodaří, nebo Vás bude něco trápit,
abyste vždy našly pochopení u svých nejbližších 
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