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Milí spoluobčané,
v úvodu našeho zpravodaje Vás všechny srdečně zdravím v tomto lehce zimním čase. Po výrazně
suchém létě máme za sebou, troufla bych si říct, velmi pěkný, i když na srážky až moc skoupý
podzim. Uvidíme, která varianta dlouhodobé předpovědi bude v nejbližším období podle
meteorologů platná, ani oni si totiž netroufají odhadnout, jaká zima nás čeká. Předpověď na dva
týdny dopředu je často hrou na náhodu. Tak se nechme překvapit.
Za pár dnů nastane doba adventní a tak mne někteří jedinci oslovili s návrhem, že bychom se mohli
opět sejít, popovídat si, v případě zájmu umotat a nazdobit nějaký ten věneček nebo vystřihnout
papírovou vločku do okna nebo jiný pěkný vánoční motiv. Takže kdo by měl zájem posedět
ve sváteční atmosféře, přijďte zítra, tj. v pátek 27.11.2015 v 15:30 hodin do zasedací
místnosti obecního úřadu. Kdo bude chtít stříhat, nůžky si vezměte s sebou. Ti z Vás, kteří by
chtěli věneček z chvojí, sdělte nám to pokud možno do pátečního oběda, jeho příprava je poněkud časově
náročnější. Uvítáme i ty, kteří přijdou jen tak pobesedovat. Vím, že termín je šibeniční, ale snad se nás pár
sejde…

Dále bych Vás chtěla pozvat na tradiční Mikulášskou nadílku, která se letos bude konat
5. prosince 2015. Od 16:30 hodin bychom se sešli na návsi před obecním úřadem u
rozsvícení vánočního stromečku a pak se přesuneme do sálu kulturního domu. Jako
tradičně dostanou děti, které mají v obci trvalý pobyt od Mikuláše balíček. Ostatní
návštěvníci si mohou donést vlastní balíček, opatřený jmenovkou dítěte.
V sobotu 12. prosince 2015 budete mít možnost nasát sváteční atmosféru
na adventním koncertě, který se bude konat v 16:00 hodin v kostele Navštívení
Panny Marie v Křišťanovicích. Vystoupí pěvecké sdružení VOCALLICA
Šternberk. Snad Vás chladné podmínky kostela neodradí od účasti a přijdete
podpořit kulturu v naší obci. Pozvěte na koncert přátele, známé nebo rodinné
příslušníky. Teple se oblečte 
Následně bych Vás chtěla pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat neobvykle
v pondělí 14.12.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Aby pozvánek nebylo náhodou málo: s blížícím se koncem roku, se setkáváme opět s dotazem, zda
bude i letos v kulturním domě Silvestrovská zábava. Bude-li dost účastníků, určitě! Každý si k jídlu
a pití vezme s sebou co má rád (jak dva minulé roky ukázaly, bylo všeho dost) hlavně dobrou náladu
a chuť si zablbnout. A když někdo přijde ještě s dobrým nápadem, určitě to uvítáme. Bude vhodné, abychom
počet účastníků měli alespoň trochu zmapovaný. Vím, že je ještě dost času, ale ten uteče jak voda. A tak se
prosím nahlaste osobně, telefonicky, nebo vhoďte lístek se jmenovkou a počtem osob do poštovní
schránky obce. Když vymyslíte i nějakou kulišárnu, kterou zabavíte přítomné, bude jen dobře.
V neposlední řadě bychom si dovolili připomenout občany naší obce, kteří se v letošním roce dožili
významného životního jubilea. Všem uvedeným oslavencům ještě jednou přejeme hodně
zdraví, pohody, osobní spokojenosti a ještě mnoho hezkých chvil se svými blízkými a
milými.
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Vážným zásahem do života nás všech bývá odchod někoho blízkého. Proto bychom chtěli
vzpomenout na ty, kteří odešli navždy z našich řad:
v březnu to byl pan Petr Čech, v květnu pan Jaroslav Pudil a v červnu pan Jan Franta.

Městský úřad Bruntál, oddělení civilně správních agend upozorňuje, že ve dnech 24.12. 31.12.2015 bude odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a
cestovních dokladů. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
zastavení systému. Proto budete-li potřebovat vyměnit doklady, počítejte v tomto období s výlukou.
Ve dnech 1. - 14. ledna 2016 proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka.
Znovu budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí
požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc.
Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. V minulých letech se
polovina výtěžku vracela formou darovací smlouvy zpět obci, která ji využila na volnočasové aktivity dětí
v naší obci. Od nastávající sbírky však dojde ke změně a celý výtěžek bude použit na výše uvedený účel.

Považovala jsem za důležité tuto informaci sdělit všem potenciálním dárcům. Snad Vás tato změna
neodradí od Vaší štědrosti.
Co se týče veřejného osvětlení, je již domluvená výměna žárovek tam, kde světla nesvítí. Pokud
byste měli pocit, že bychom mohli na některá místa zapomenout, klidně se ozvěte s připomínkou.
Z ekonomických důvodů se práce provedou současně s výzdobou vánočního stromku příští týden.
Je také ještě několik málo nájemců hrobového místa, kteří si neobnovili smlouvy. Pokud tedy máte zájem, je
třeba dostavit se na obecní úřad k podpisu smlouvy a současně nájem na následujících 10 let uhradit.
Blíží se konec občanského roku a tak Vám přeji, abyste zvládli všechno, co jste si vytýčili, ti,
kteří budou péct vánoční cukroví, abyste je nepřipálili, abyste našli vhodný dárek pro všechny,
které chcete obdarovat.
Těším se na setkání s Vámi alespoň při některé z výše uvedených akcí.

Jitka Rozkošná, 24.11.2015

