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6/2014
Milí spoluobčané, přicházím k Vám před závěrem roku s několika informacemi a pozvánkami

Začnu nepopulární informací - Primagas Mohelnice s odvoláním na nepříznivou situaci
na Ukrajině, nevýhodný kurz dolaru atp., zvedl cenu prodeje PB lahví. 10kg se bude prodávat
za 400,- Kč a 2kg za 105,- Kč. Omlouváme se odběratelům 

Od roku 2024 by se mělo velmi zjednodušeně řečeno, zakázat skládkování. Od tohoto se také
odvíjí legislativní změny týkající se zákona o odpadech. Proto také s účinností od 1.1.2015 nastává pro
obce povinnost likvidovat biologicky rozložitelný odpad a také kovy. Prozatím však není vydaná
prováděcí vyhláška, která by jasně specifikovala předepsané povinnosti. Skládkovné pro uložení odpadu
není pro příští rok vyšší, ani svozová firma (TS Bruntál) pro příští rok nezvedla cenu za svoz
komunálního odpadu, nebude se tedy ani cena za popelnice pro příští rok zvyšovat. Do budoucna ale asi
tak příznivá prognóza nebude

Troufám si říci, že Mikulášská nadílka, která bývá v naší obci pravidelně začátkem prosince, je
pro Křišťanovice velmi významnou kulturní událostí. Nicméně proletošní rok to musí být
bohužel v jiném rozměru. Protože v našem kulturním domě stále probíhají stavební práce na
rekonstrukci podhledů, nebude možné nadílku realizovat v těchto prostorách. Aby ale
děti nebyly úplně ošizené od očekáváného balíčku a hlavně od setkání
s nenapodobitelnými „čertisky“, bude nadílka spojena s rozsvícením vánočního stromečku
přímo na návsi u obecního úřadu. Začátek je v sobotu 6.12.2014 od 15:30 hod. Doufám, že počasí k nám
bude milosrdné a nebude děti trápit velkou zimou. Pro zahřátí bude připraven punč jak pro děti, tak pro
dospělé. Odpoledne bude pokračovat v místním pohostinství diskotékou pro děti. V případě zájmu i do
pozdních hodin pro dospělé. Pravidlo, že mikulášský balíček obdrží zdarma ty děti, které mají v obci
trvalý pobyt a také zde bydlí, stále platí. Pokud přijdete s ratolestmi, které tuto podmínku nesplňují, je
samozřejmě možné přinést si vlastní balíček a před začátkem akce předat s čitelnou jmenovkou dítěte
pořadatelům. Doufáme, že Vás „bojové“ podmínky neodradí a přijdete mezi nás. Děkujeme za pochopení.

V neděli 7.12.2014 v 13:30 hodin, budete-li mít čas a chuť, se bude v naší obci
konat adventní koncert. Provede jej komorní sdružení Pěveckého sboru města Vrbna
pod Pradědem v místním kostele Navštívení Panny Marie.
Všichni jste srdečně zváni.

Účastníky vzdělávacího kurzu upozorňujeme, že od pátku 5.12.2014 od 17 hodin
začíná již téma - základy počítačových dovedností. Doposud jsme se nevtíravou formou
dozvěděli něco málo ze spotřebitelského prostředí.

Otevírací doba knihovny, která je vždy každou středu, připadá na den vánočního volna.
Proto na to při půjčování knih pamatujte. Po osobní odmluvě je paní knihovnice ochotná domluvit si
půjčení knih mimo tuto dobu na telefonu 554 745 136.

Jako reakci na zájem občanů jsme se přihlásili do republikové akce „Vypouštění
balónků s přáním k Ježíškovi“. Akce je řízena radiovým vysíláním - IMPULS s tím, že
samotné vypouštění balónků se bude konat 12.12.2014 cca v 15:15 hodin. Balónky dostanete připravené a

nafouknuté na obecním úřadě. Pokud možno, přijďte s drobným časovým předstihem, aby si zájemci
mohli na lístečky napsat vlastní přáníčko.
Nakonec již jen pozvánky, které najdete na vývěsce, zastávkách i webu obce 

zpracovala Jitka Rozkošná  01.12.2014

