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1/2013
Přinášíme Všem spoluobčanům informace obecního úřadu v Křišťanovicích o dění v obci za uplynulé dva
měsíce letošního roku.
Než začnu s informacemi, chtěla bych připomenout všem, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz
komunálního odpadu na I. pololetí 2013 a poplatek za psa, ať tak neprodleně učiní.
Ještě bych se ráda vrátila ke konci loňského roku, kdy se dokončila stavba rekonstrukce komunikace IV.
třídy - chodníků v dolní části obce Křišťanovice. Celkové náklady na tuto rekonstrukci činily 763.729,00 Kč,
z toho jsme z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
obdrželi částku ve výši 413.939,00 Kč. Předpokládám, že v této linii bude obec pokračovat a že se podaří
zrekonstruovat i ostatní chodníky a veřejné plochy v obci.
V počátku letošního roku jsme zpracovali projekt na vybudování dětského hřiště v naší obci a v rámci
podpory obnovy a rozvoje venkova jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj podali žádost o dotaci.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se hřiště bude realizovat i v případě nepřiznání dotace. Hrací prvky budou
umístěny na pozemku p.č. 768/3 vedle obecního úřadu. Hrací plocha pro případné zájemce o fotbal atp. bude
samozřejmě zachována.
Podmínky pro poskytování finančních prostředků na podporu umístění uchazečů o zaměstnání na VPP jsou
pro letošní rok poněkud odlišné než v loňském roce. Institut veřejné služby se neosvědčil a proto s ohledem
na nepříznivý aktuální vývoj míry nezaměstnanosti a situaci na trhu práce v našem regionu došlo k uvolnění
více finančních prostředků určených k realizaci VPP. Podpora je zaměřena na uchazeče o zaměstnání,
kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem. Obec je již
s úřadem práce v jednání. Předpokládáme však, že první uchazeči o zaměstnání nastoupí co nejdříve, již
na úklid komunikací po zimní údržbě.
V sobotu 9.3.2013 jsme se spolu se SPOZ Křišťanovice sešli v zasedací místnosti obecního úřadu
k přátelskému posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen. Mnozí tomuto svátku již nepřikládají žádnou
váhu. Já si osobně myslím, že žena si v každém věku zaslouží alespoň skromnou pozornost a to nejen jejích
nejbližších. Pro ženy si naše děti a mládež připravily krátké kulturní vystoupení. Završením programu bylo
krátké divadelní představení na motivy básně Jana Nerudy „Romance o Karlu IV“, avšak převyprávěno
do současnosti. Každá žena si odnesla zajímavou květinovou vazbu, kterou vyrobila paní Alena Szabová.
Děkujeme jak jí, tak všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném zajištění posezení.

Ve středu 13.3.2013 od 17 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejné zasedání
zastupitelstva obce Křišťanovice.
Na programu bude mj.:
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
- rozpočtové opatření
- nově vydané směrnice upravující aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji, tvorbu a používaní
opravných položek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

- smlouva o spolupráci s Městem Bruntál na používání elektronické spisové služby
- budoucnost výstavby větrných elektráren aj.
Jistě se bude bouřlivě diskutovat k otázce stavby větrných elektráren (VE) na území obce či sousedních
katastrálních územích. K tomuto tématu bych chtěla dodat, že pozemky, na kterých by měly VE v našem
katastrálním území stát, jsou již odděleny geometrickým plánem a zapsány v katastru nemovitostí. Postoj
investora ke stavbě VE v návaznosti na skutečnost, že na území katastru Rejchartice se postavily VE bez
povolení je takový, že firma zastává jinou strategii a nebude činit kroky, které by směřovaly k porušování
platné legislativy. V naší obci vzniklo občanské sdružení Naše Křišťanovice, které by chtělo zachránit naši
nedotčenou přírodu od podobných staveb. Je možné dozvědět se více na www.nasekristanovice.cz.
Současně bych chtěla připomenout, že další nemálo „výrazná“ stavba vedení velmi vysokého napětí 400kV
Krasíkov - Horní Životice, charakterizována jako stavba nadmístního významu, povede rovněž
bezprostředně za naší obcí a bude protínat tzv.cestu „přes křižovatku“ v těsné blízkosti posledních obydlí
a dále bude křižovat hlavní komunikaci směrem na Dvorce před rybníkem tzv. „očkem“ směrem
na Májůvku. Je již jen na zvážení, zda stavba tohoto charakteru nemá mít obdobný vliv na naše prostředí,
jako VE…..

V sobotu 18.5.2013 se bude konat svoz objemného a nebezpečného odpadu. Mrzí mne, že při úklidu vašich
obydlí a zahrádek nejste mnozí ochotni tento nashromážděný odpad také vytřídit (např. zavařovací sklenice
vyhodit do kontejneru se sklem atp.) Svým nedisciplinovaným chováním ukrajujete prostředky z obecních
peněz. Za svoz komunálního odpadu, včetně separovaných položek (plasty, papír, sklo) a nebezpečný
a velkoobjemový odpad obec v roce 2012 zaplatila téměř 205.000,-Kč. Od poplatníků vybrala cca 122.000,Kč. Každý si jistě spočítá, kolik obec v této oblasti doplácí.
V první polovině dubna 2013 vyhlásilo Občanské sdružení Diakonie Broumov sbírku nepoužívaného
textilu, ošacení, obuvi, hraček, přikrývek….. Budete-li mít zájem využít tohoto svozu, oznamte
to na obecním úřadě, sběr se uloží v prostorách kulturního domu a ve svozový den se odveze. Na vývěsce
u místní prodejny je letáček, kde je možno dozvědět se více informací, včetně kontaktů atp.
Obecní úřad Křišťanovice jako každý rok plánuje na 1.červen 2013 pořádání dětského dne. Uvítáme každou
pomoc, nápad či námět, což by přispělo k oživení tohoto odpoledne. Nad termínem jsme polemizovali,
ale následující sobotu po 1.6. má svátek Medard a tak jsme nechtěli pokoušet počasí, jestli by k nám bylo
v tento den milosrdné.

Nakonec bych chtěla ještě jednou poprosit majitele psů a to všech ras, aby byli ukáznění při jejich venčení
a než pejsky pustí ven, aby dohlédli na to, kde vykonají svoji potřebu! A toto po nich také uklidili. Děkuji
těm, kterých se to týká, za pochopení.
Jitka Rozkošná, starostka

