ZPRAVODAJ
1/2018
Milí spoluobčané,
v tento téměř letní čas si Vám dovolujeme podat několik informací:
Hned na úvod připomínám, že v sobotu 05.05.2018 se bude konat svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Oproti minulým letům však nebude svoz hned od 8. hodiny ranní, protože
Technické služby Bruntál svážejí ráno jinou obec, bude svoz až od cca 10 hodin. Využijte této
možnosti odklidit si ze svého nejbližšího okolí to, co Vám zavazí a co už nikdy nebudete potřebovat.
Byla by škoda, kdyby takový odpad měl skončit např. v lese. Sběrná místa zůstávají stejná – vodárna,
panelák čp. 144, čtyřbytovky za obecním úřadem, okály mezi čp. 159 a 160, bytovky 168 – 169,
dvojdomky. Při nutnosti jiného místa volejte prosím na tel.: 777 696 127. Vzhledem k tomu, že se
zvýšil poplatek za odběr a likvidaci pneumatik, apelovala bych na Vás, abyste pokud možno při koupi
nových pneumatik ihned prodejci odevzdali pneumatiky ojeté. Máte tuto možnost bez ohledu na to,
zda jde o značku, kterou servis prodává či zda jste je koupili u jiného prodejce.
Velkým nešvarem je nedisciplinovanost některých občanů, kteří do kontejnerů např. na plasty házejí
běžný komunální odpad, plechovky od barev a jiné. Naopak do šedé popelnice na kov, která je u
obecního úřadu, odkládáte plastové lahve od piva, podestýlku od hospod. zvířat atp. V modrém
kontejneru na papír je často textil, igelitové tašky atp. Buďte k sobě, respektive k nám, kteří
pracujeme na obci, ohleduplní. Přidáváte nám tím práci, která je díky původu odpadů mnohdy přímo
nechutná. Řekla bych, že všechny kontejnery jsou označeny surovinou, která do něj patří:
Žlutý slouží na plasty a nápojové kartony, modrý na papír, zelený na sklo, hnědý na bioodpad a šedý
na kov.
Ty, kteří naopak během roku poctivě třídí a odevzdávají druhotné suroviny do sběrny (papír, kov atp.)
bych chtěla při této příležitosti poprosit, abyste nám podali informaci, do kterého zařízení jste tento
odpad odevzdali, včetně druhu a množství suroviny. Využíváme těchto dat v pravidelných ročních
hlášeních za obec Křišťanovice.
V pondělí 07.05.2018 nebude MUDr. Tibor Kalmár ordinovat, akutní případy ošetří MUDr. Milana
Bartoňová v Moravském Berouně.
Také na obecním úřadě bude v pondělí 07.05.2018 omezen provoz z důvodu čerpání dovolené.
V nutných případech je možno telefonovat na 777 696 127.
Ve středu 09.05.2018 bude na parkovišti u obecního úřadu v době od 16:00 – do 17:00 prováděno
očkování psů proti vzteklině. Službu nabízí MUDr. Krušínský za cenu 100,-Kč/psa. Ti, co budete mít
o službu zájem, nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkazy. Pouze připomínáme, že povinnost
očkování psů proti vzteklině vyplývá pro majitele psa ze zákona a majitel je za něj plně odpovědný.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zde ustřihněte -NÁVRATKA
Zúčastním/e se v pátek 11.05.2018 setkání při příležitosti oslavy Dne matek
Jméno a příjmení
počet osob
……………………………………………………………………………………………………………

V pátek 11.05.2018 se bude v zasedací síni obecního úřadu od 15 hodin konat posezení u příležitosti
oslavy Dne matek. Opět k nám po roce zavítají děti z Mateřské školy ve Dvorcích, aby nám ukázaly,
co se naučily, zatančily, zazpívaly. Vždycky je toto vystoupení velmi milé a pedagogy obdivujeme,
s jakou trpělivostí děti připravují. Prosím, vhoďte do schránky OÚ do 09.05.2018 návratku, ať mohou
děti v dostatečném počtu za pomoci učitelek připravit milá přáníčka.
Podařilo se nám v pondělí postavit pěknou májku, všem, kteří při práci pomohli, ještě jednou moc
děkuji. Možná, že v budoucnu tady okolo nás nebudou už žádné lesy a tato tradice zanikne. Ale
prozatím - jak je poslední roky zvykem, losováním vybereme, čí nakonec májka bude. Samozřejmě
tomuto pokácení bude předcházet krátký kulturní program a doufám, že se nám podaří připravit opět
nějaké zajímavé vědomostní úkoly, za které budou vítězové odměněni. Kácení májky bude tedy
v sobotu 02.06.2018 od 17 hodin v našem kulturním domě.
Na konci června, konkrétně 30.06.2018, bychom chtěli uspořádat oslavu dne dětí pod názvem
Křišťanovické slavnosti. Tak si rezervujte termín, pozvěte vnoučata, známé, kamarády…. ať je nás
tady co nejvíce. Nejen pro děti chystáme oproti létům minulým jiné dovednostní a sportovní úkoly.
Určitě se všichni pobavíte. 😊
Ještě se najde pár jedinců, kteří nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu nebo poplatek
za psa. Ceny jsou mnoho let stabilní, a tak se domnívám, že by to Vaši domácnost nemělo nadměrně
zatížit.
Těm, kteří se ptali na kominíky, sdělujeme, že se prozatím téměř nikdo nepřihlásil, proto jsme žádnou
firmu neobjednávali. Budete tedy na Vás, abyste si kominické služby domluvili sami. Rádi tuto službu
zprostředkujeme, avšak alespoň pro minimálně 10 zájemců.
Závěrem bych ještě chtěla poprosit ty, kteří nemají na poštovních schránkách či zvoncích jmenovku,
aby tak učinili. Stává se, že roznášíme letáčky pouze jmenovitě a naši zaměstnanci si nejsou vždy jisti,
zda jsou u správné schránky. Děkujeme za pochopení.

zpracovala Jitka Rozkošná
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