ZPRAVODAJ
2/2018
Milí spoluobčané, přicházíme k Vám s informacemi, které se týkají potřeb občanů
➢ Úvodem sdělujeme, pokud tedy ještě někdo tuto změnu nezaregistroval, že od 2.září 2018
se posunul spoj ze Dvorců směr Bruntál, s odjezdem ze Dvorců původně v 18:15 hod
na 18:40 hod. Dle sdělení Koordinátora ODIS s.r.o. bude tato změna prozatím do prosince
2018 a poté se bude podle využitelnosti spoje jednat s novým vysoutěženým dopravcem
na změně trvalé. Proto na Vás apeluji, kterých se týká dojíždění tímto spojem, abyste
jej v maximální míře využili, aby jej dopravce zachoval v této časové podobě.
➢ Na sobotu 13.10.2018 je u TS Bruntál s.r.o. objednaný svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Svoz začne od 8 hodiny ranní, svozová místa budou tradiční:
vodárna, panelák čp. 144, bytovky za obecním úřadem, mezi okály čp. 159 a 160, bytovky
čp. 168 a 169, dvojdomky. Pokud by někdo potřeboval zřídit místo jinde, obraťte se, prosím,
na obecní úřad.
➢ V podzimním období se opět ozýváte s žádostmi, zajistit kominické práce. Protože
se po velmi dlouhém krásném letním období v našem regionu přihlásilo sychravé počasí, pro
řadu domácností začala topná sezóna. Někteří z Vás si po předchozí zimě nestačili zajistit
revizi spalinových cest. Oslovili jsme na žádost mnohých z Vás opět kominictví pana
Gardoně z Dětřichova. Termín kontroly připadá letos na pondělí 15.10. 2018 od 8.00 hodin.
Pokud tedy budete chtít využít jeho služeb, prosíme, abyste se nahlásili na obecním úřadě.
➢ Ještě jsou mezi Vámi někteří, co nemají doposud uhrazen poplatek za svoz komunálního
odpadu (platí se 2x ročně – do konce února a do konce srpna). Učiňte tak, prosím, dodatečně,
abychom nemuseli rozesílat jednotlivé upomínky do vašich domácností.
Při této příležitosti si dovolím napomenou obyvatele, kteří vyhazují odpad ke kontejnerům
ve spodní části obce, křižovatka směr Dvorce. Omlouvám se těm, kterých se to netýká,
ale musím naopak těm, kteří tam ten „bordel“ dělají říct, že je to horší jak po prasatech.
Všichni máte popelnici, kdo ji nemá, je třeba domluvit odvoz a taky jej zaplatit. Když mohou
ostatní občané udržovat pořádek, tak by to měli zvládnout i nově přistěhovaní. A pokud toto
nechtějí dodržovat, klidně se mohou nastěhovat tam, kde jim to budou trpět. Uvědomte
si, že to po vás musí někdo také uklízet, a je to mnohdy hnus! Nutíte nás tímto chování
k instalaci kamer a fotopastí, abychom mohli tyto „nepořádníky“ identifikovat
➢ Naše obec nemá cca od roku 1990 kronikáře. Pár zájemců se za toto období hlásilo k tomu,
že by tuto činnost vzalo na svá bedra, ale nikdy se tak nestalo. Nicméně se nám podařilo nyní
domluvit osobu, která vedla podobnou agendu v jiném regionu. Takže by alespoň zevrubně
a z dostupných podkladů doplnila a dotvořila záznamy o naší obci. Obracím se na Vás tedy
s prosbou, kdo byste měl nějaké zápisky s důležitými údaji, popř. informace o mimořádných
skutečnostech (třeba já z doslechu vím, že v roce 1985 – pokud se nemýlím, byly v naší obci
silné záplavové deště), nebo která významná osobnost naši obec třeba navštívila atp.….
Určitě nebudou za uplynulá léta informace kompletní, ale snad si vzpomenete na něco zásadní

a důležité, co by stálo za zmínku. Oslovte, prosím, i ty, kteří zde již třeba už řadu let nebydlí,
stýkáte se s nimi, nebo si telefonujete. Děkuji všem za snahu.
➢ Jistě jste si mnozí všimli, že cesta směrem na tzv. křižovatku – směr Rejchartice, je v místech
velkých děr a výmolů zasypaná a uválcovaná drtí. Do konce roku 2018 by měla být
vyhotovena projektová dokumentace na opravu této cesty a Správa silnic MS kraje počítá
s tím, že se tato komunikace v roce 2019 opraví (klasickou obalovanou). Předpokládám,
že bude v nejbližším budoucnu sloužit jako objízdná trasa při opravě komunikace
Křišťanovice – Dvorce.
K podobnému tématu: chtěla jsem po krajském úřadu (ještě, než zasypali cestu směr
křižovatka Rejchartice) aby odstranili rozcestníky umístěné na hlavní cestě I/46, který právě
touto cestou vede řidiče do Křišťanovic. Krajský úřad si vyžádal stanovisko PČR, obv. odd.
Bruntál, ti s odstraněním rozcestníků nesouhlasili a tím pádem kraj naši žádost zamítl. Tak
snad se ledy pohnou a komunikace bude sjízdná nejen tankem….. ☹
➢ Pro toho, kdo by postrádal svazek klíčů (FAB, od auta, visacích zámků atp.): klíče jsou
uloženy na obecním úřadě. Po jejich identifikaci je rádi vrátíme majiteli.
➢ Na setkání seniorů nás navštívila paní Barbora Kreuzigerová, majitelka bývalé fary.
Ve stručnosti nám sdělila, které skupině občanů bude opravovaný objekt sloužit. Požádala
o vyplnění dotazníku, který by měl zmapovat potřeby potenciálních obyvatel domu. Pokud
byste chtěli Vy sami umístit v tomto domě, popř. byste hledali bydlení pro rodiče či známé,
kteří již nezvládají starost o dům, nebo bydlí v bytovém domě bez výtahu apod. a chtěli
by zůstat v tomto regionu, bude dobré oslovit majitelku a zcela vážně se o místo ucházet.
➢ Pro info připojuji stručnou rekapitulaci práce zastupitelstva obce, které se za svého působení
ve volebním období 2014-2018 sešlo na 19 veřejných zasedáních a přijalo celkem
162 usnesení. Kontrolní a finanční výbor pracoval sice s časovým vypětím, ale tak, aby splnil
podmínky stanovenými zákonem o obcích. Děkuji za práci členům Sboru pro občanské
záležitosti, který pomáhal téměř při všech pořádaných akcích a navštěvoval – samozřejmě
vždy po domluvě, naše jubilanty. A bylo jich na pět desítek. V oblasti kultury jsme zavedli
podle mne pěknou tradici – kácení májky, kterou vždy provázel troufám si říct, velmi pěkný
program. Taktéž se daří zaplnit kulturní dům při již tradičních Mikulášských nadílkách.
Myslím, že hlavní čertovští protagonisté si dají práci jak s novými nápady, tak s náročnými
kostýmy. Ráda bych zmínila i posezení u příležitosti MDŽ či ke Dni matek, kdy si ženy
odnesou vyrobenou kytičku, dále sezónní tvoření, adventní koncerty, oslavy dne dětí,
posezení se seniory, v neposlední řadě i Silvestr, který má čím dál hojnější účast. Co se týče
provozních či stavebních činností - vybudovala se nová přípojka vody k bytovkám za hřištěm,
včetně rekonstrukce místní komunikace podél bytovek čp. 141-143. Přes hřiště u obecního
a na hřbitově jsme opravili chodníky. Při opravě chodníku přes hřiště jsme narazili
na meliorační kanalizaci (proto se také oprava nečekaně protáhla), která nebyla nikde
evidovaná a kterou bylo třeba taktéž opravit. Zrekonstruovali jsme toalety v kulturním domě,
v této části se provedly i sanační práce. Zabudovala se nová odpadní jímka, neboť ta původní,
betonová, svojí konstrukcí zasahovala ze své poloviny pod zástavbu WC a zbytečně
zatěžovala stavbu vlhkostí. Rovněž do bytového fondu jsme vložili nemalé prostředky
ať už na opravy komínů, klempířských prvků, výměnu oken, topení atp. Na místních
komunikacích jsme opravili výtluky. Zrekonstruoval komín na hasičské zbrojnici včetně
doplnění o klempířské prvky na této budově. Rozšířili jsme vybavení kulturního domu
v podobě Party stanů a pivních setů. Pro zájemce jsme zajistili kompostéry do domácností.

Nakoupili jsme techniku na údržbu veřejné zeleně a údržbu chodníků v zimním období. Tuto
oblast bychom chtěli do budoucna posílit lepším strojem. Je připraven projekt na opravu
chodníků od spodní zastávky směr Bruntál. Myslím, že dobrým rozhodnutím zastupitelstva
byl prodej pozemku mladým manželům k výstavbě rodinného domku v podobě dřevostavby,
která bude v naší obci určitě působit jako významná dominanta severní části obce.
Tak jak v celé naší oblasti stále zůstává velkým problémem výskyt kůrovce. Obecní les
je v důsledku tohoto brouka totálně zlikvidován. Utržené peníze za vytěžené dřevo se však
použijí na zalesnění původní plochy lesa.
Pro mnoho občanů bylo velmi důležité téma výstavba větrných elektráren. Pravda je,
že odstoupení investora - firmy Green Energie s.r.o. od tohoto zájmu stála obec nemalé úsilí.
➢ Na závěr všechny srdečně zvu ve dnech 5.-6. října 2018 k volbám do zastupitelstev obcí.
Pro informaci uvádím (již se mne mnozí ptali) že pro tyto volby se nevystavuje voličský
průkaz a volič, pokud chce volit, musí volit na území obce. Pokud jste vyššího věku, špatně
se Vám chodí nebo jste nemocní, členové volební komise mohou dojít s přenosnou urnou
k Vám domů. Stačí toto nahlásit předem nebo ve dnech voleb požádat telefonem na telefonní
číslo 554 745 274.

Děkuji Vám všem za spolupráci, podporu a přízeň jak při práci v obecním zastupitelstvu tak
i v běžném životě.

zpracovala Jitka Rozkošná ☺ 02.10.2018

