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2/2019
Milí spoluobčané,
Již jen pár dnů dělí děti o začátku školního roku, ale určitě nám léto ještě nabídne pár hezkých a
teplých dnů….
Protože se říká: Opakování – matka moudrosti… připomínám, že ještě řada domácností nemá
zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí 2019, někteří také nemají uhrazen
poplatek za psa. Učiňte tak prosím, co nejdříve. Ve srovnání s jinými obcemi jsou
poplatky na docela nízké úrovni, a tak se domnívám, že by to žádné domácnosti
nemělo činit problém.
A když už jsme u těch psů:
připomínám, že poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně
zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností
od 01.01.2020 Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 03.07.2011.
Povinnost povinného čipování je provázána s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes
nebude k 01.01.2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi
důsledky z toho plynoucími. Povinnost čipování je povinností chovatele, nikoliv veterináře. Národní
registr majitelů zvířat ale podle dostupných zdrojů prozatím není, což je bráno jako velké hluché místo
v zákoně.
Když venčíte vaše pejsky, mějte je na dohled, aby po nich nezůstával nepořádek. Zajděte se někdy
podívat třeba okolo hřbitova, kolik hovínek je tam po nich. Je to klidné odlehlé místo, které by mělo
sloužit odpočinku našich zesnulých. Sečou-li naši zaměstnanci jeho okolí, někdy nemají kvůli
výkalům kam šlápnout….
Určitě má cenu opět opakovat, že do kontejnerů se vhazuje tříděný odpad (modrý - papír, žlutý plasty, zelený - sklo, hnědý – BIO). Často se stává, že odpad vhodíte, jak vás napadne. Naši
zaměstnanci po vás potom ten nepořádek přebírají. Mohu vám říct, že to není nic příjemného, hrabat
se v takovýchto odpadcích. Jestli vám něco upadne na zem, prosím, ukliďte to po sobě. Vždyť je to
naše společné prostředí. Když pomyslím, že od roku 2024 má platit zákaz skládkování směsného
komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů, vypadá to, že toho nepořádku kolem nás ještě
přibude.
A nyní pár dat, která by Vás mohla zajímat:
Ve čtvrtek, 05.09.2019 se od 17 hodin bude konat 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Křišťanovice, jsme srdečně zváni.
V sobotu 07.09.2019 se bude konat malé posezení s PRUBABENDEM (hudební skupina, která nám
letos zahrála na našem dětském dni) A protože se mnoha posluchačům
muzikanti líbili, domluvili jsme s nimi, aby nám přijeli zpříjemnit začátek
školního roku a rozloučit se s prázdninami.
Akce bude probíhat cca od 17
hodin, a to v prostorách místní hospody. Pozvěte přátele a známé, skupina
bude hrát k tanci, zpěvu nebo poslechu.
V pátek 20.09.2019 bude v naší obci provádět kominické činnosti pan Aleš Gardoň
z Dětřichova n./Bystřicí. Kdo budete mít o jeho služby zájem, nahlaste se prosím
na obecním úřadě buď osobně, emailem, telefonicky. Pokud by vás bylo mnoho, určitě se na
vás dostane ještě v sobotu 21.09.2019. Pan Gardoň slíbil, že by práci v sobotu dokončil.

Hned na to v sobotu 21.09.2019 od 8:00 hodin bude svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Stanoviště budou obdobná jako v jiných letech: vodárna, panelový dům čp. 144, čtyřbytovky za
obecním úřadem, OKÁLY mezi čp. 159 a 160, bytovky čp 168 a 169, dvojdomky směr Dvorce.
Pokud by někdo potřeboval zřídit stanoviště mimo tato místa, oznamte to, prosím, na obecní úřadě.
Mimořádně v pátek 18.10.2019 se bude konat v křišťanovické hospodě posezení se seniory. Jak bývá
zvykem, před touto akcí dostanete pozvánku s návratkou, abychom měli přibližný přehled o účasti a
mohli se na to také připravit.
Již v loňském roce jsme zadali zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku od
autobusové zastávky „rozcestí“ až po křižovatku na VKK. Jelikož stojí podél chodníku památný
strom, bylo třeba vyřídit výjimku z ochranného pásma. Bohužel, administrativní záležitosti se tak
protáhly, že se nám teprve koncem tohoto měsíce podařilo povolení získat. Bude na zváženou, zda
ještě realizovat opravy v letošním roce.
V rámci vyhlášeného dotačního programu KÚ MS kraje jsme žádali o poskytnutí dotace na podporu
přípravy projektové dokumentace. Bohužel, bylo vybráno 43 žádostí, my jsme byli zařazení jako
náhradníci s pořadovým číslem 52 (celkem bylo podáno 79 žádostí).
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond ČR vyhlásil v měsíci červnu dotaci na
pořízení zemědělské techniky. Protože to byla dotace celostátní, dostalo se pouze na
prvních 100 žadatelů. Nepodařilo se nám uspět do tohoto pořadí. Během několika
týdnů se pokusíme o podobnou výzvu. I pokud neuspějeme, máme v plánu pořídit
traktor s kabinou, minimálně pro zimní údržbu.
Prostřednictvím ENVIPARTNER s.r.o. jsme u Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost požádali o podporu v rámci výzvy pro územní samosprávné
celky, na pořízení strategických dokumentů (pasportů dešťové kanalizace, veřejného osvětlení,
dopravního značení, hřbitova atp.). Prozatím nemáme k dispozici žádné bližší informace.
Obdrželi jsme vyjádření kraje k petici ohledně oprav komunikací. Kancelář
hejtmana nám však nesdělila nic nového. Jen to, že opravu silnic svěřila SSMSK,
že aktualizují projektovou dokumentaci, že spravují 2700km komunikací a 1121
mostních objektů a že v roce 2019 museli omezit plánované opravy o téměř 50%. Je to směšné, když
vidíme, že se frézují velmi slušné úseky silnic, ale bohužel, ty jsou se správě ředitelství silnic a dálnic.
Kompletní vyjádření je uvedeno na webu obce Křišťanovice.
Minulý týden se našel klíč FAB, kdo by jej postrádal, přihlaste se na obecním úřadě. Toto platí i pro
klíče nalezené v minulých obdobích.

Závěrem bych Vám chtěla popřát teplý zbytek léta ☺

zpracovala Jitka Rozkošná 29. 08. 2019

