X.
Aktuální informace obecního úřadu v Křišťanovicích
Vážení spoluobčané,
dostalo se Vám do rukou poslední číslo Zpravodaje vydané před volbami do zastupitelstev obcí. Bývá
dobrým zvykem malé ohlédnutí za uplynulé 4 roky. V první části bych zrekapituloval činnost zastupitelstva za
volební období 2002 - 2006 a v druhé části podal další informace.
Současné zastupitelstvo skládající se ze 6 členů nezávislých a 2 členů KSČM začalo pracovat po volbách
v roce 2002 v úplně novém složení, z původních členů ZO nekandidoval v těchto volbách nikdo. Od samého
začátku jsme se pustili společně do plnění volebních programů a ve spolupráci jsme pokračovali až do konce tohoto
volebního období. Dařilo se nám uvážlivě hospodařit s finančními prostředky obce, bohužel financí nebylo tolik,
abychom mohli uskutečnit větší a náročnější akce.
Průřez činnosti zastupitelstva v bodech po jednotlivých letech:
V roce 2003
- provedeny zanedbané práce na obci: ořez stromů kolem komunikace a prořezávka na veřejných plochách,
vybudování nových propustí pod komunikacemi, vyčištění příkop.
- provedeno vyčištění Křišťanovického potoka, úprava jeho břehů
- zakoupen malotraktorek s vlekem v hodnotě 160 000,- Kč a s jeho pomocí byla vyčištěna a upravena většina
volných ploch v obci, prováděno pravidelné sekání trávy
- na hřbitově vybudován nový chodník ze zámkové dlažby
- opravena státní silnice v úseku z horního konce po bývalou jídelnu statku
- svou činnost zahájilo nově sdružení dobrovolných hasičů
V roce 2004
- od pololetí zrušena pro nedostatek dětí a velké provozní náklady mateřská škola v obci
- na jaře byla dokončena oprava druhé poloviny státní silnice a dešťové kanalizace, obec přispěla na tyto opravy
částkou 300 000,- Kč. Obec podstatně získala na vzhledu
- vzhledem ke zvýšeným nárokům na vedení účetnictví a dalších povinností obce byla přijata do stálého
pracovního poměru nová účetní. Občanům to přineslo snazší dostupnost zajišťovaných služeb zavedením
celotýdenních úředních hodin.
- byla odkoupena zástava kulturního domu za 100 000,- Kč neboť hrozilo, že obec o kulturní dům přijde a tím
ztratí poslední prostory na pořádání společenských a kulturních akcí. V současnosti je částka 100 000,- Kč po
dlužníkovi soudně vymáhána.
- zakoupena nová ústředna veřejného rozhlasu v hodnotě 60 000,- Kč
- podstatně se zlepšila čistota v obci, až na pár výjimek mají občané nádoby na vývoz odpadu
V roce 2005
- opraveny prostory po bývalé mateřské škole, do nových prostor přemístěn obecní úřad, zřízena a vybavena
zasedací místnost
- do uvolněných místností OÚ přemístěna z KD místní knihovna
- investováno 100 000,- Kč do nejnutnějších oprav kulturního domu (střecha 35 000,- , předělávka topení
40 000,- a pod) pořádají se diskotéky, taneční zábavy
- činnost vyvíjí sdružení dobrovolných hasičů a zaznamenává první úspěchy na soutěžích
- pokračují drobné práce na zvelebení obce, jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad
V roce 2006
- Rekonstruována část obecního chodníku u bytových domů č.p. 168 a 169. Obec získala první dotaci
z programu Podpory obnovy venkova ve výši 150 000,- Kč
- bude dokončeno osvětlení hřbitova
- do opravy kulturního domu (odvodnění, chodník před vchodem, vnitřní sanační omítky a pod) je investováno
100 000,- Kč, pořádají se společenské akce
- mladí hasiči vyhrávají okrskovou soutěž a zaznamenávají další úspěchy na soutěžích
- je vyčištěn obecní les, vysázeny nové stromky za účelem zalesnění větších mýtin po polomech
- z důvodu havárie byl zakoupen do kotelny obecního úřadu nový automatický kotel na tuhá paliva, který splňuje
i přísné ekologické normy – 100 000,- Kč

-

na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod je schválen zastupitelstvem obce dotační program pro
občany, na jehož základě bylo letos vyplaceno 58 000,- Kč.

Na práce při zvelebování obce a na údržbu veřejné zeleně je obcí každoročně zaměstnáváno v rámci veřejně
prospěšných prací čtyři až pět pracovníků z řad místních občanů. Udržování veřejných prostranství stojí obec
nemalé prostředky na zakoupení techniky, náhradních dílů, pohonných hmot a doplatků na mzdy pracovníků, je to
však podstatně méně než kdyby si obec tyto práce nechala provádět dodavatelsky od firem.
Jak již bylo zmíněno, byla v září dokončena rekonstrukce 120 metrů chodníku u bytovek na spodním konci
obce v hodnotě 335 000,- Kč. Na tuto akci byla získána dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 150 000,- Kč.
Je to vůbec první dotace, kterou obec dostala. V této praxi získávání dotací, i když je to administrativně složité, by
měla obec pokračovat pokud možno každoročně. Je to jedna z cest, jak provést více investičních akcí při
omezených zdrojích financí, které dostáváme (např. obec Roudno získala v letech 1996 až 2004 na dotacích
1 350 000, - Kč). Letos máme požádáno ještě o dotaci na zalesnění obecního lesa, zatím jsme nedostali vyjádření
k žádosti.
V nejbližší době budou v obci rozmístěny další čtyři kontejnery na tříděný odpad, další dva potom začátkem
roku 2007. Čtyři kontejnery se podařilo získat zcela zdarma od společnosti EKOKOM, dva zakoupí obec. Tímto
by měla být dostatečně pokryta potřeba kontejnerů v obci i jejich celková kapacita, aby nebyly přeplňovány.
Pozvánka na kulturní akce:
- v sobotu 4. listopadu pořádá Myslivecké sdružení Dvorce taneční zábavu „ Poslední leč“. Po velkém úspěchu
konání mysliveckého výletu stejným sdružením v letošním červenci, můžeme očekávat opět výbornou zábavu
spojenou s gurmánskými požitky.
- Ve čtvrtek 16. listopadu pořádá odpoledne místní Agropodnik „dodělanou“ pro své zaměstnance. Večer bude
tato akce pokračovat taneční zábavou otevřenou od 20.00 hodin pro širokou veřejnost. I na tuto akci jste zváni
k hojné účasti.
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí.
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech :
pátek 20. října
v době od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října
v době od 08.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb v obci Křišťanovice je zasedací místnost obecního úřadu Křišťanovice, č.p. 92. Volič je
povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo povolením k pobytu, jde-li
o cizince. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Vyúčtování „Tříkrálové sbírky“
Dne 6. ledna pořádala v obci Charita Odry prostřednictvím katolické církve tradiční „Tříkrálovou sbírku“, jejíž
výtěžek se dělí na dvě poloviny. První polovina je určena na charitativní akce, druhou polovinu obdrží příslušná
obec na financování volnočasových aktivit dětí. V minulých letech byl z těchto sbírek financován nákup
venkovního stolu na ping pong a nákup sportovních potřeb. Letos připadlo obci z vybrané částky 5 606, -Kč
polovina, tj. 2803,- Kč. Tato částka byla rozdělena mezi děti formou nákupních poukázek v hodnotě 70,- Kč na
školní potřeby s možností vlastního výběru v papírnictví ve Dvorcích.
Vypínání elektřiny:
Od 16. října nahlásily rozvodné závody celodenní vypínání elektřiny v obci z důvodu
vedení. Proti této zvůli jsem se tvrdě ohradil a po několika jednáních na ČEZu bylo
v době oprav zásobována elektřinou z pojízdných centrál. Upozorňuji, že přesto může
k vypnutí proudu, ale pouze krátkodobě. Žádám Vás, abyste v nahlášených dnech
elektřiny, aby nedošlo k přetížení použitých elektrocentrál.

rekonstrukce elektrického
dohodnuto, že obec bude
dojít v nutných případech
oprav omezili používání

Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce a dalším členům výborů a komisí za jejich práci a odpovědný
přístup při výkonu funkcí. Mé poděkování patří i občanům, chatařům a méně častým návštěvníkům, jedním slovem
všem, kterým není dění v obci lhostejné, za jejich připomínky a podněty na zlepšení stavu prostředí. Toto prostředí
si v první řadě vytváříme sami úpravou okolí svých obydlí, udržováním čistoty a pořádku. Pěkným vzhledem obce
si vytváříme právo na existenci a dáváme i pádnou odpověď na likvidační a diskriminační tlaky vůči malým
obcím, se kterými se setkáváme hlavně při tvorbě zákonů nerespektujících specifika malých obcí a jejich omezené
finanční možnosti.
V Křišťanovicích 10.10.2006
zpracoval: starosta obce

