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3/2019
Milí spoluobčané, léto je nekompromisně za námi i podzim se uchýlil do ústraní. Jak je znát z data,
přichází Martin a ten často přijíždí na bílém koni…. My alespoň ve zkratce přinášíme pár informací:
➢
Pro ty, kteří snad ještě nezaregistrovali, připomínáme, že ordinace MUDr. Tibora
Kalmára a MUDr. Zuzany Brunové ve Dvorcích jsou přestěhovány na jinou adresu, a to do
zdravotního střediska ve Dvorcích Olomoucká čp. 50 (vedle bývalé lékárny).
➢

Již jsme v minulém čísle o čipování psů hovořili, jen bychom chtěli uklidnit chovatele, že pokud
se rozhodnete dodržovat zákonnou normu, nemusíte za touto službou daleko dojíždět. Můžete
se klidně obrátit na MUDr. Krušinského, který přijede za Vašim pejskem domů a očkování
provede přímo v místě vašeho bydliště.
Krátká připomínka, pokud přijdete o pejska a již nepočítáte s novým mazlíčkem, je třeba tuto změnu
ohlásit.
➢
Majitelka „bývalé fary“, paní Mgr. Barbora Kreuzigerová, jednatelka spol., Křišťanovice 78,
793 68 Křišťanovice, IČO: 27812243, DIČ: CZ27812243 nás požádala o
předání informací, které se týkají provozu této budovy:
„Objekt je přestavován za finanční podpory Ministerstva pro místní
rozvoj v Programu Podporované byty 2017. Doba udržitelnosti je 20 let,
tedy do roku 2039. Byty jsou určeny seniorům, kteří nejsou v ekonomicky
aktivním věku a mají více jak 65let. Cílem je zajistit bydlení k udržení,
případně prodloužení soběstačnosti a nezávislosti seniorů a zajistit cílové skupině poskytování terénní
sociální služby. Nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok, v případě zájmu a potřeby se prodlužuje vždy o 2
roky. Velikost jednotlivých bytů se pohybuje v rozmezí od 44,25 m2 do 49,95 m2. Cena nájmu odvíjející
se od rozlohy bytu bude v předpokládaném rozmezí od 2.700,- Kč do 3.100,- Kč. K nájemnému se přičítá
cena za vodné, topení, elektřina a úklid společných prostor. Před uzavřením smlouvy senior prohlašuje,
že nemá ve vlastnictví žádný byt, bytový dům ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Pokud by tato
podmínka bránila v naplnění kapacity podporovaných bytů, řešila bych výjimku přímo na MMR ČR.
Naplněno nemáme, pokud budete mít na mne dotazy, s důvěrou se na mne můžete obrátit na tel. čísle
724982524.“
➢
U okálů se našel samostatný klíč FAB s barevným rozlišovačem. Je uložen na obecním úřadě. Již
z minulých období je na obecním úřadě více klíčů, tak pokud někomu schází, přijďte jej
identifikovat.
➢
Pouze pro připomenutí – přechod půjčovní doby obecní knihovny na „zimní režim“ je od
listopadu a to od 15 - 18 hod. V měsíci říjnu byla půjčovní doba od 16 – 19 hod.
➢
V poslední době se rozmohl jakýsi nový trend – brouzdat po hřbitově a dělat nepořádek. Protože
viník není znám a předpokládám, že nikdo z křišťanovických dospělých se k této aktivitě nesnižuje,
prosila bych, zda byste poučili své ratolesti, jak se na hřbitově chovat. Hřbitov není místo ke hraní,
rozhazování kamenů, přemísťování květináčů, svíček a dalších ozdob. Je to místo pietní, návštěvníci si
chodí zavzpomínat na ty, kteří už nejsou mezi námi, zamyslet se... Je smutné, že nešvar, který bývá slyšet
a vidět z reportáží v televizi dorazil i k nám.
➢
Naše obec je členem Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko (DSO), prostřednictvím kterého jsme
v minulosti čerpali např. kompostéry do domácností. V letošním roce máme požádáno přes Operační
program Zaměstnanost v rámci „Zvýšení efektivity veřejné správy“ o dotaci na vytvoření strategických

dokumentů. V rámci spolupráce jsme navštívili spřátelenou obec Dolní Němčí a další obce v okolí.
Projektová manažerka DSO Květa Kubíčková připravila pro informaci krátký výstup:

Projekt „ Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje“
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Bruntálsko je dobrovolný svazek 28. obcí. Svou činností je zaměřen na vzájemnou obecní spolupráci,
vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel celého regionu a zlepšení jeho celkového obrazu v rámci kraje
a České republiky.
Zde hraje svazek obcí důležitou roli, kdy zprostředkovává a zajišťuje pro členské obce aktivity, které se
zaměřují na podporu zvyšování profesionality a odbornosti starostů a zaměstnanců obecních úřadů,
prezentaci úspěšně realizovaných projektů, získávání nových poznatků a znalostí k realizaci dalších
prospěšných projektů v obcích. Snažíme se také prostřednictvím tohoto projektu informovat zastupitele
obcí o dění v naší oblasti, o nových možnostech rozvoje území a jeho propojování.
Náplní projektu jsou tři vzdělávací akreditované semináře pro starosty a zaměstnance obcí, konference
pro zastupitele členských obcí a odbornou veřejnost. V říjnu jsme realizovali výjezdní workshop pro
starosty obcí do partnerského Mikroregionu Bílé Karpaty. Navštívili jsme tamní obce, zejména obec
Dolní Němčí, která se stala Vesnicí roku 2018 a byla našim hostitelem. Vzájemná informovanost o rozvoji
regionů, předání zkušeností a námětů z realizací projektů bylo pro oba partnery velmi přínosné.
Starostové Bruntálska měli možnost shlédnout přímo v terénu realizované projekty, jako např. fotbalový
stadión s nádhernou tribunou a zázemím pro hráče, čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr, Základní a
uměleckou školu, knihovnu, hřiště a mnoho dalších. Přivezli jsme si domů inspiraci i nápady.
Květa Kubíčková, Projektový manažer Bruntálsko
➢
Ráda bych se vrátila k setkání s našimi seniory, které se konalo 18. října. Naši nejmenší nám
předvedli svoji snahu a píli, co se naučili. A nejen ti. Vydařená produkce Spolku bílčické frajerky
dokazuje, že když se chce, jde spousta věcí. Fotografiemi bych ráda připomněla příjemnou a veselou
atmosféru. Více fotografií naleznete na webu obce.

Ještě co se organizace týče – v dnešní době je odchod do důchodu pro každého jednotlivce různý,
neexistuje žádný klíč. Proto jsme také mohli při roznosu pozvánek na někoho zapomenout, nebo naopak,
někoho jsme „poslali“ do důchodu dříve. Pokud Vám to nebude činit problém, přijďte k nám na obecní
úřad a k této „hodnosti“ se přihlaste. Předejdeme tak následným nedorozuměním. Děkuji.
➢
S novelou zákona o odpadech přichází povinnost územně samosprávným celkům zajistit občanům
zpětný odběr tuků a olejů z domácností. Jistě víte, že když se tyto zbytky splachují do dřezu, po ochlazení
odpadní vody dojde k vysrážení mastnoty, která postupně zanese odpadní systém domácností a následnou
neprůchodnost potrubí. A právě v odpadech tyto mastnoty nejčastěji končí. Obci navíc přibude další
povinnost, ale jistě to bude mít pozitivní vliv na naše bezprostřední okolí.
Pořízení nádoby, a hlavně zpětný odběr tuků je v jednání. Bude na nás, abychom si zvykli třídit,
pokud možno co nejvíce.
A když už jsme u těch odpadů – pokud by někdo chtěl provést změnu typu vývozu, přijďte si ji vyřídit co
nejdříve. Jednak obec zadává objednávku na svoz odpadu u technických služeb a jednak nastavuje pro
nový rok předpisy. Tak ať se to nemusí přepracovávat.
Ještě informativně ke svozu odpadu, kde nás čeká významná změna. Nejpozději od roku 2021 bude třeba,
abychom změnili systém úhrady. Už podle příslušného zákona nelze platit za vývozy, ale bude povinnost
přejít na platbu za osobu.
➢
Společnost O2 Czech Republic, a. s. (dále O2) informuje, že z důvodu výrazného poklesu zájmu
obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (dále VTA) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ
čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI., kdy končí k 31.12.2019 povinnost provozovat VTA jako univerzální
službu, se společnost O2 rozhodla ukončit k 1.1.2020 provoz VTA na adrese Křišťanovice u čp.
92. Demontáž VTA bude probíhat během roku 2020 v několika etapách (demontáž telefonního
automatu a následně zrušení hovorny). Pokud byste měli návrh na využití samotné telefonní
kabiny (ve městech zrušené budky využívají jako knihobudky - půjčovny knih), nabízí odprodej

telefonní kabiny. Musíme však požádat společnost O2 nejpozději do 10. 12. 2019. Uvítáme, pokud
přijdete se zajímavým uplatněním.
➢
22. 11. se od 15 hodin bude pro zájemce v zasedací síni obecního úřadu konat malé
podzimní posezení. Uvítáme, když přijdete s nějakým zajímavým nápadem na vánoční výzdobu,
dobrým a neobvyklým receptem na vánoční cukroví nebo můžete přijít jen tak posedět a
poklábosit…. A klidně vezměte upečené vzorky s sebou
➢
V sobotu 23. 11. přijede do vedlejší obce Roudno loutkové divadlo rodiny Marčíků z Hluboké nad
Vltavou. Uvede v 15 hodin v kulturním domě „Kolotoč pohádek“. Jedná se o tři pohádky – Slepička a
kohoutek, O červené řepě a Červená karkulka a představení trvá 40 až 50 minut.
Obec nám nabízí možnost zúčastnit se tohoto představení. Pokud byste měli o
zhlédnutí představení zájem, potřebovali bychom znát závazný počet dětí i
se jmenným seznamem, protože každé dítě dostane po představení malý upomínkový
balíček. V sále bude také možnost navštívit profesionální fotokoutek pana Petra
Šindeli, který zájemce vyfotí i s rekvizitami protagonistů přestavení. Fotky si
účastníci hradí sami, cena dvou kusů fotografií bude 50,- Kč. Drobné občerstvení na sále pro všechny děti
bude v režii obce Roudno. Prosím zájemce, nahlaste se na obecním úřadě v Křišťanovicích
nejpozději do 15.11. Na divadlo mohou samo sebou i dospělí… Ti to budou mít bez balíčku
➢

Na středu 5. 12. připadá poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce Křišťanovice.

➢
V sobotu 7. 12. se bude v odpoledních hodinách (předpokládáme od 16 hod) konat adventní
koncert. Přijedou k nám hudebníci ze Základní umělecké školy v Bruntále. Určitě se máme na co těšit. Po
této produkci bychom za jejich přispění rozsvítili vánoční stromeček a pak se sešli v kulturním domě
na mikulášskou nadílku. Tak jako každý rok, děti do 15 let s trvalým pobytem v Křišťanovicích dostanou
od obce balíček se sladkostmi. Pro přespolní si budete moci donést balíček vlastní, označený jmenovkou.
….Tak už je třeba pomalu nacvičovat nějaké básničky….
➢
Ráda bych ještě na sklonku roku připomenula naše jubilanty. Mnozí tuto kategorii čtou rádi.
I když možná s nostalgickým povzdechem, jak ten čas letí…..
Dana Rosenbergová, Karel Sviták, Jarmila Sekaninová, Evžen Vala, Josef Kotěšovský
Jana Rybarová, Ludmila Soušková, Jiří Soukup, Jozef Hodoši, Zdeněk Polomský,
Rudolf Kotěšovský
Františka Svitáková, Jiří Riedel, Svatava Koritarová
Ludmila Odstrčilová
Anna Paulinyová
Všem přeji pevné zdraví, hodně elánu a optimismu, dobrou náladu a pohodu v kruhu svým milých.
➢

Byť ne všichni nově narození, kteří ještě mají adresu v Křišťanovicích zde se svými rodiči bydlí,
ale určitě každé miminko je radost – statisticky je to - jak se říká padesát na padesát.
Ale i tak jsme rádi, že jsou mezi námi….
V červnu se rodičům Elišce Běčákové a Josefu Niklaschovi narodila dcera Tereza a v červenci
se manželům Evě a Janu Žilinčíkovým narodil syn Jan.
Moc ještě jednou rodičům gratulujeme a přejeme radost z jejich ratolestí.
A nakonec aktuální pranostiky:
….Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění….
….Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá….
….Listopadové sněžení neškodí vůbec osení….
zpracovala Jitka Rozkošná, 07. 11. 2019

