VII.
Aktuální informace Obecního úřadu v Křišťanovicích.
Vážení občané,
toto číslo Zpravodaje bude v převážné části věnováno problematice odpadů a jejich
likvidaci. K dnešnímu dni jsme dotáhli do konce třídění odpadů a to umístěním kontejnerů na
separovaný sběr do míst s největším seskupením obyvatel. Kontejnery jsou k dispozici na
těchto místech:
- 2 u obecního úřadu, 1 mezi OKÁLY a 1 u bytových domů č. 168 a 169 – na plasty
- 1 u obecního úřadu – na papír
- 1 u obecního úřadu – na sklo
Tímto byly učiněny ze strany obecního úřadu poslední kroky k zajištění možnosti třídění
odpadů a teď již záleží na Vás, občanech, jak k separaci odpadů budete přistupovat. Přál bych
si, aby tento Váš přístup byl odpovědný, aby se vrátilo vynaložené úsilí a vynaložené
prostředky na zajištění a separaci sběru ve formě čisté obce, zlikvidovaných černých skládek
a podobně. Uvádím ještě přehled, co je a není možné do kontejnerů odkládat:
- Plasty – do kontejneru patří PET láhve, čisté kelímky a krabičky vyrobené z plastů,
polystyren, igelitové tašky a sáčky, obalové folie, jiné plastové obaly neznečištěné
původním obsahem. Do kontejneru nepatří: podlahové krytiny a plastové trubky, mastné
a znečištěné obaly, gumové výrobky a molitan, video a audio kazety, textilie z umělých
vláken, izolace elektrických kabelů a bakelit.
- Sklo - do kontejneru patří čisté skleněné láhve všech druhů a barev zbavené vršků a
hliníkových uzávěrů, tabulové sklo, čisté sklenice od zavařenin a podobně. Do
kontejneru nepatří autoskla a zrcadla. Žádám Vás ještě, abyste neházeli sklo do nádob
v igelitových taškách (hned první den tam bylo několik), ale abyste sklo vysypali a tašku
hodily do plastů.
- Papír - do kontejneru patří suché noviny a časopisy, knihy, kartony, kancelářský papír,
obalový papír a podobně. Do kontejneru nepatří mokrý, mastný a jinak znečištěný papír.
Z ekonomických důvodů prozatím nelze po obci umístit více kontejnerů a proto nádoby na
sklo a papír jsou pouze u obecního úřadu.
Ještě uvádím náklady na sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, konaného 30. dubna.
Za odvoz a likvidaci tohoto odpadu zaplatila obec celkem 21 458,- Kč. Připomínám tuto
částku proto, aby si všichni uvědomili, že náklady na likvidaci odpadů rostou a budou
zatěžovat v čím dál větší míře obecní rozpočet i peněženky nás občanů.
Tento týden došlo k přestěhování obecního úřadu z bývalé pošty do prostor jedné
z tříd uvolněné zrušením mateřské školy, ve druhé bude společenská a zasedací místnost.
Příští zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 30.června 2005 v 1800 hodin, bude již
v této místnosti. Považujte toto oznámení termínu zasedání za pozvánku pro všechny občany
k účasti. Bližší informace o programu budou včas oznámeny na úřední desce obecního úřadu.
Do uvolněných prostor obecního úřadu bude během léta přestěhována knihovna, čímž
budou všechny obecní instituce pod jednou střechou.
14. května se konala v prostoru u hřbitova okrsková hasičská soutěž požárních
družstev Roudna, Křišťanovic a Dvorců. V uvedeném pořadí se také družstva umístila. Nebýt
smůly při požárním útoku, mohlo družstvo Křišťanovic po dlouhé době slavit vítězství. Není
třeba zoufat, vítězství jednou přijde. Své umění předvedli taktéž mimo soutěž mladí hasiči
z Roudna. Soutěž přispěla ke společenskému dění v obci, proto patří můj dík pořadatelům
celé akce, mladým členům Svazu dobrovolných hasičů v obci.

V sobotu 28. května se konaly na hřišti u obecního úřadu tradiční oslavy Dne dětí. Počasí
tentokrát akci přálo, proto se očekávala velká účast dětí i dospělých. Bohužel se očekávání
splnilo jen částečně, účast dětí i dospělých byla menší než v jiných letech. Opět se potvrdila
stará pravda, když poslouchám názory, že se v obci nic neděje, ale když se něco udělá, stejně
málokdo přijde a pořadatelé ztratí chuť pořádat tyto akce v dalších letech. Hasičská soutěž i
Dětský den jsou toho názorným příkladem.
Děti, které se oslav zúčastnily určitě nelitovaly a na hřišti se vydováděly, což
dokládám několika snímky z akce.

V Křišťanovicích 2.6.2005
zpracoval Josef Koleňák

