ZPRAVODAJ
2012
Přinášíme Vám informace obecního úřadu v Křišťanovicích o dění v obci za uplynulé období.
V úvodu zpravodaje bychom si dovolili připomenout naše jubilanty, kteří se v letošním roce dožili kulatého
výročí:
31.1. oslavila paní Ludmila Folvarská 65 let
27.2. oslavila paní Mária Indreiová 65 let
12.3. oslavila paní Božena Hiczová 70 let
26.3. oslavila paní Helena Hlaváčová 85 let
11.4. oslavil pan František Folvarský 65 let
21.4. oslavila paní Zdeňka Sedláčková 75 let
23.4. oslavila paní Theodota Rozkošná 65 let
Neméně významnou událostí je narození nových občánků naší obce. Dítě je přínosem do života, budoucnost
nás všech. Mám opravdovou radost, že naše obec nestárne (alespoň prozatím):
19.6. se rodičům Janě Kotěšovské a Petru Demelemu narodil
syn Ondřej
29.6. se rodičům Heleně a Stanislavu Žaludovým narodila
dcera Helena
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se v tomto roce konala ve dnech 29.2.2012, 24.5.2012, 27.6.2012,
26.9.2012, 24.11.2012
Stručně k nejdůležitějším bodům z těchto zasedání:
- nová směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku dle nových právních norem
- změna starosty obce v důsledku rezignace na funkci, včetně změny členů výborů
- oprava komína a kouřovodu na hasičské klubovně
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a schválení závěrečného účtu obce
bez výhrad
- zprávy finančního a kontrolního výboru
- vyúčtování vodovodu za rok 2011
- realizace investiční akce „Rekonstrukce komunikace IV. třídy (chodníky) podél silnice III/45217
v obci Křišťanovice“
- vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1575
- rozpočtová opatření
Tímto bychom také chtěli vyzvat spoluobčany k větší návštěvnosti na těchto zasedáních.
Další a letos poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 19.prosince 2012 od 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu na rok 2013. Celý
program je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce www.kristanovice.cz
Dalším neméně důležitým bodem veřejného zasedání bude schválení změny výše dotace v rámci dotačního
programu obce na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.
Je potěšitelné, že je v obci stále dostatek čtenářů, kteří navštěvují místní knihovnu. Otvírací
hodiny zůstávají beze změny: každou středu - v zimním období od 15-18 hodin, v letním
období od 16-19 hodin. Není výjimkou, že knihovnice, paní Zdeňka Sedláčková, na požádání
umožní navštívit knihovnu v jinou dobu či den.
Cena vody pro rok 2013 zůstává pro odběratele v nezměněné podobě ve výši 20,20 Kč za 1m3
včetně DPH. Loňský nárůst DPH z 10% na 14% a nově připravovaná změna až na 15% by se
projevila v roce 2014.

Systém svozu komunálního odpadu včetně ceny za svoz zůstanou pro příští rok rovněž beze
změny. V budoucnu se však ceny známek za popelnice budou odvíjet především v návaznosti
na změnu ceny samotného uložení komunálního odpadu. Podle statistik TS Bruntál se naše
obec pohybuje cca kolem krajského průměru ve třídění odpadu (plast, sklo, papír). Při této
příležitosti bych Vás chtěla požádat o vstřícnější postoj k této činnosti. Výtěžnost tříděného
odpadu je finančně ohodnocena, tzn. čím více budeme odpad třídit, tím větší finanční bonus
naše obec získá. Mimo to svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se koná
pravidelně 2x do roka stojí obec bezmála 45.000,00Kč.
Po dohodě se starostou obce Dvorce je možné každou středu od 15:00 do 16:00 hodin
využít sběrný dvůr ve Dvorcích na Partyzánské ulici čp. 168 pro odložení
nevyužívaného nefunkčního, ne však zničeného elektrozařízení (počítače, tiskárny,
kalkulačky, telefony, radia…)
Je potěšitelné, že volné pobíhání psů je na minimální úrovni. Přesto ještě apelujeme na ty
majitele, kterým se pokaždé nepodaří zajistit, aby jejich „miláček“ neutekl. Přistupujte
k tomuto problému zodpovědně a pejsky si co nejdříve zajistěte. Jistě takto předejdete
nepříjemným situacím.

1.prosince 2012 se v naší obci konala Mikulášská nadílka
s rozsvícením vánočního stromu. Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli ať už na
přípravě či zdárném průběhu akce samotné. Jistě největším
oceněním za toto přispění je radost z dětských očí…..

Jako tradičně bude začátkem nového roku probíhat Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku
celorepublikově organizuje Charita Česká republika. Více jak 50.000 dobrovolníků se
v celé republice vydává do domácností, zpívají a prosí o příspěvek na dobročinné účely.
Pro naši obec bylo vždy 50% výtěžku z každé sbírky použito na pořádání dětského dne
v naší obci. Zbývající část darů byla použita prostřednictvím Charity pro stacionáře,
domovy pro seniory, pro lidi s postižením atp.
Nebuďme hluší k potřebě druhých, nevíme, kdy sami nebudeme pomoc potřebovat…..

Závěrem bychom chtěli oznámit, že ve dnech 27., 28. a 31.12.2012 bude obecní úřad uzavřen.
V neodkladných záležitostech je možno volat starostku na t.č. 777696127, místostarostu t.č. 605170815.

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát
klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně pohody, šťastné
náhody, žádné nehody, legrační příhody,
důležité dohody a další výhody
starostka a zastupitelstvo obce
pořízeno v Křišťanovicích 30.10.2012
GPS 49°50'51.90"N, 17°30'38.92"E

