ZPRAVODAJ
2/2016
Milí spoluobčané,
pomalu končí školní rok, léto už nám ukazuje, jakými teplotami je pro letošní sezonu vybaveno a tak
před tím, než se rozprchneme někam na dovolenou, chceme Vás trochu informovat o dění v obci:

V úvodu bychom Vás chtěli pozvat na oslavu dne dětí, která se koná v sobotu
2.7.2016 od 14:00 hodin v prostorách u kulturního domu v Křišťanovicích. Snad nás
počasí nezažene dovnitř a budeme moci být co nejdéle venku. Pozvěte své rodiny,
známé i přátele, ať se nás sejde co nejvíce, budete mít příležitost posedět,
popovídat….pro děti jsme objednali skluzavku a taky k vyzkoušení vozítka - segway. Tradiční hod
válečkem a štípou bude na programu samozřejmě také - připravte si svaly k měření sil . Občerstvení
je zajištěno prostřednictvím paní Dryšlové.

Pokračujeme změnou ordinačních hodin lékařů během prázdnin:
MUDr. Tibor Kalmár bude ordinovat celý červenec normálně. Od 8.8.2016 bude čerpat
řádnou dovolenou a do konce srpna jej bude zastupovat MUDr. Bartoňová
v Moravském Berouně.
Také dětská lékařka MUDr. Zuzana Brunová bude mít změnu ordinačních hodin a to od 24.6.2016 do
konce prázdnin, tedy do 31.8.2016. Ordinovat se bude v pondělí, středu a pátek, ale pouze v době od
10 - do 11 hodin.
Rovněž tak Obecní úřad v Křišťanovicích bude v týdnu od 04.7.2016 do 11.07.2016 čerpat řádnou
dovolenou. Bude-li něco důležitého potřeba, obraťte se, prosím, s důvěrou na pana místostarostu,
Ivana Mišurce, tel.: 720 545 094.

Plánovaná investiční akce Rekonstrukce komunikace Křišťanovice podél bytovek čp.
141 - 143 byla zahájena. Protože chceme předejít potenciálním zásahům do nové
komunikace, bude nejprve potřeba obnovit vodovodní přípojky k těmto bytovkám.
Tyto práce tedy budou předcházet. Z uvedeného důvodu se začaly dělat sondy kvůli
existenci sítí (elektrika a optika). Tyto práce budou pokračovat přibližně do začátku
července. Od 4.7.2016 se rozběhnou výkopové práce na samotné vedení vody přes hřiště až k hlavní
silnici. Prosím, abyste tedy vzali na vědomí, že se ze stávající cesty a částečně také z hřiště stane na
následující období staveniště. Připomínám rodičům a prarodičům, aby dětem důrazně vysvětlili, že je
třeba dávat pozor, nechodit do blízkosti výkopů. Předejděme tak možným úrazům a zraněním.

Se souhlasem majitele avizujeme, že v průběhu první poloviny měsíce července 2016
bude otevřena místní hospoda. Snad se novému provozovateli povede dobře a obec tak
opět získá místo, kde budou moci scházet jak občané, tak návštěvníci či náhodní turisté.

V průběhu měsíce července se uskuteční „Extrémní non-stop ultramaraton. Start je
v Karlovarském kraji - obec Hranice. Trasa maratonu je dlouhá více než 1600 km.
Účastníci ji zdolají na kole, pěšky nebo na koloběžce, vlastní silou ze západu Čech
na východ Slovenska. V týdnu od 07. do 16. 07. 2016 je plánovaný průjezd naším
krajem, respektive i naší obcí. Bližší informace k této sportovní akci najdete na plakátkách či
webových stránkách naší obce.
Zjistíte-li přes léto, že máte mnoho nepotřebného textilu, obuvi, lůžkovin, ručníků, látek, hraček, knih,
menších funkčních elektrospotřebičů atp., máte možnost uložit tento sběr do krabic nebo do pytlů a
odevzdat na obecním úřadě do doby jeho odvozu. Diakonie Broumov má stále zájem o tento typ
sběru, sami si zboží odveze. Prozatím není určen žádný konkrétní termín.
Loni jsme s dětmi vyrazili poprvé na výlet „za světluškami“. Sice to trvalo, než se
setmělo (měli jsme sraz moc brzy) a než jsme uviděli první broučky „s lampičkami“, ale
pak to stálo za to. Vím, že je to šibeniční termín, ale pokud budete dnes doma a budete
mít chuť vydat se znovu na dobrodružnou cestu, přijďte dnes 24.6.2016 ve 21:15 hodin k
obecnímu úřad. Kdo má výstražné pásky, vezměte je s sebou, pro děti pásky máme
zajištěny. Trasa bude stejná jako v loňském roce, povede k rybníčku směrem na Dvorce a zpět.
Na závěr předáváme informaci od Ing. Hany Kutáčkové z Odboru životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál k provozování kotlů na pevná paliva: pro
všechny provozovatele kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni
nejpozději do 31. 12. 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle. Povinnost se vztahuje
i na kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek uvedených
v předchozí větě. Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách
pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání. Kontrola se provádí
prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá osoba prokazovat.
Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní roky. Doklad o provedení kontroly kotle
se bude předkládat jen na vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší. Pokud ho provozovatel kotle
nepředloží, může mu hrozit pokuta do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo
až do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou. Průběžně
doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Proces proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR. V případě kotlů, jejichž
výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět
odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejný způsob spalování,
stejná nebo obdobná konstrukce kotle).
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