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2/2017
Vážení spoluobčané,
Děti již mají prázdniny za sebou, a tak ještě, než skončí léto, bych Vám chtěla touto cestou přinést
alespoň ve stručnosti pár informací:
Tak jak to často bývá, připomínám, že je ještě několik domácností, které nemají zaplacený poplatek za
svoz komunálního odpadu na II. pololetí 2017. Učiňte tak prosím, co nejdříve (no, někteří nemají
zaplaceno ani za I. pololetí ☹). Domnívám se, že jsme domluvili u technických služeb takové
podmínky svozu, že se nenajde nikdo, komu by nasmlouvaný typ vývozu nevyhovoval.
Na co jsem při posledním sdělení zapomněla – u vstupu na obecní úřad je šedý kontejner, do kterého
můžete vyhazovat drobný kovový odpad (plechovky od paštik, rybiček, piva atp.) Protože se tento
kontejner vyváží podle naplněnosti, je třeba, házet tam plechovky čisté, aby odpad nezapáchal.
Požadavek na výměnu kontejnerů na plasty byl již po několikanásobných urgencích konečně vyřízen,
jak jste si jistě všimli. Administrativa vládne dnešnímu světu, a tak to trvalo poněkud déle, než by
řadový občan předpokládal. Po novém roce bychom v návaznosti na upravené typy vývozů upravili
i smlouvy o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu podle toho, kdo si jaký vývoz vybral.
Pokud by někdo chtěl ještě změnu, včas o to prosím požádejte, nejlépe ke konci roku.
Po mnoha měsících nám včera dovezli kompostéry. Výběrového řízení realizoval Dobrovolný svazek
obcí. Obejdeme všechny původně přihlášené zájemce a dovezeme Vám kompostér spolu s předávacím
protokolem a krátkým návodem k použití. Oproti původně vybraným kompostérům nám však dodali
jiný typ, snad tedy bude vyhovovat všem uživatelům. Předpokládáme, že si budete schopni složit
kompostér sami, pokud tomu tak nebude, ozvěte se a s jeho složením Vám pomůžeme.
Mimořádně v pátek, 1. 9. 2017 od 17 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Všichni jste srdečně zváni.
Budeme objednávat opravu veřejného osvětlení, kdybychom na některé světlo zapomněli, sdělte nám
to prosím jakýmkoliv způsobem. Při pochůzce jsme zjistili poruchu u těchto rod. domů: Koritar,
Konseková, Koleňák Jan, Ondrušík Petr, u pomníčku, Sedláček Vít, Rojíček.
I když se situace mnohem zlepšila, stále se objevují hovínka po Vašich psech. Mějte prosím ohled na
ty, kdo to po Vás musí uklízet. Domnívám se že instalace odpadkových košů na psí exkrementy
(někteří majitelé pejsků se na to ptali) nejsou řešení.
V dohledné době bychom chtěli uspořádat tradiční posezení se seniory. Před touto akcí ještě dostanete
pozvánku s návratkou, abychom měli přehled o účasti a mohli se na to také připravit. Z minulých
období vím, že jste mnozí na setkání chtěli přijít, ale déle naplánovaný soukromý program Vám v tom
zabránil. Pokud tedy budete vědět, že některou sobotu (září, říjen) nebudete v Křišťanovicích, a přesto
byste se chtěli setkání zúčastnit, sdělte to na obecním úřadě, popř. členům Sboru pro občanské
záležitosti.

V pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Při této příležitosti Vám nabízíme možnost, stát se členem volební
komise. Zájemci ať se přihlásí na místním obecním úřadě.
Chtěla bych vyzvat majitele osobních automobilů, aby neparkovali na místní komunikaci naproti
vchodu do panelového domu číslo popisné 144. Brání tak v tomto místě průjezdu ostatním
spoluobčanům. Děkuji za pochopení.
Závěrem bych Vám chtěla popřát pěkný zbytek léta, dětem a studentům hodně studijních úspěchů,
zahrádkářům bohatou úrodu a houbařům – alespoň babku ☺
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