ZPRAVODAJ
4/2015
Milí spoluobčané,
ve stručnosti přinášíme pár informací:
- úvodem našeho krátkého zpravodaje bychom Vás chtěli ještě jednou pozvat na vystoupení Václava
Faltuse, který spolu s iluzionistou Alešem Krejčím vystoupí v našem kulturním domě v sobotu
19.9.2015 v 16:00 hodin. Jsou k dispozici vstupenky v rámci předplatného za 80,-Kč. Na místě bude
již vstupné 100,- Kč. Využijte této příležitosti, pozvěte i přátele a známé. Doufám, že se zasmějeme a
trochu zapomeneme na problémy, politickou situaci, na uprchlíky, krizi apod. Bude - li dostatečná
účast a zájem, bude večer pokračovat tancem. Občerstvení je zajištěno.
- Zítra, tj. ve středu 16.09.2015 se v 17 hodin v zasedací síni obecního úřadu koná 5. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Křišťanovice. Všichni jste srdečně zváni.
- V sobotu 17.10.2015 bude v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pokud byste
někdo chtěl mimořádné stanoviště, než ta která jsou po léta běžná, oznamte to, prosím, s předstihem.
- Poslední dobou se často stává, že lékaři ve Dvorcích mění z různých důvodů ordinační hodiny.
Víme-li to dopředu, snažíme se tyto informace vyvěsit na nástěnku, popř. na autobusové zastávky.
Pokud disponujete internetem, visí tyto změny současně i na webových stránkách obce. Tak těmto
změnám věnujte pozornost. Totéž se týká lékárny.
- Ještě jsou jedinci, kteří nemají zaplacený svoz odpadu na II. pololetí 2015, kterých se to týká,
prosím, o nápravu. Již delší dobu se cena za svoz odpadu neměnila. Nevíme, s čím přijdou Technické
služby Bruntál do nového roku. Má se měnit podstatně poplatek za uložení odpadu. Jsme si vědomi,
že stále se vše zdražuje, od drobných záležitostí, přes pohonné hmoty až po nemovitosti. Tak uvidíme.
- Připomínáme, že je ještě několik málo rodin, které nemají zaplacené hrobové místo. Budete-li tedy
chtít smlouvu obnovit, ozvěte se. Pokud se stane, že nás nikoho na obecním úřadě nezastihnete, stačí
zavolat, nebo klidně vhoďte lístek do schránky s vaší připomínkou.
- Stává se, že někteří jedinci si pletou kontejner na tříděný odpad s popelnicí. Myslím si, že všichni
jsme v naší obci svéprávní a umíme rozlišit termín tříděný odpad a komunální odpad. Prosím tedy
toho, který nám nebo dalším pracovníkům na třídících linkách v Bruntále přidělává práci, aby se nad
sebou zamyslel. Jsme vesnice, kde je klid, čisto a příjemné prostředí. Pokud taková pravidla neuznává,
ať se přestěhuje jinam. Nebo ať se chová tak, jako všichni obyvatelé naší obce. Děkuji.
Pěkný podzim 

zpracovala Jitka Rozkošná, 15.09.2015

