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Milí spoluobčané,
všichni se již připravují na dny sváteční, děti se těší na prázdniny, kdy si nebudou muset
opakovat učení, budou trávit celé hodiny u pohádek – a jako že jich o Vánocích bývá….starší
se těší na dny volna, kdy si odpočinete od každodenních pracovních povinností. A ti úplně
nejstarší se těší, až ti mladší přijdou a potěší je třeba jen svojí přítomností….
Dochází tedy na řadu pro mnohé, oblíbené statistiky.
Tradičně bychom Vám chtěli připomenout, kteří naši spoluobčané letos slavili
kulaté jubileum, jak příznačná jsou slova písně Václava Neckáře …...koukám,
jak ten čas letí……
- Jaroslav Zmydloch, Božena Holubová, Jan Koleňák
- Pavel Rybár, Libuše Rybárová, Marie Soukupová, Libuše Uhrová, Jan Dobrovszki
- Jan Koritar
Ještě jednou Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohody spokojenosti, a ještě
hodně pěkných chvil se svými blízkými a milými.
Radostně se píší řádky o tom, že nám opět letos průměrnou věkovou hranici
obyvatel naší obce zvedlo narození miminek. A ve více případech to bylo zrovna
po dvou v jeden měsíc 😊 V dubnu letošního roku se manželům Kateřině a Petru
Gadeovým narodil syn Nathaniel Caleb a rodičům Ivaně Švejdíkové a Jiřímu
Svozilovi se narodila dcera Sofie. V červnu se rodičům Vendule Švejdíkové a Martinu
Bartošovi narodil syn Richard a rodičům Gabriele Wróbelové a Michalu Rott se narodila
dcera Veronika. Nakonec, manželům Lucii a Ryszardu Kowalským se v měsíci říjnu narodil
syn Lukáš.
Ze srdce všem rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z narození dětí, také přejeme
hodně trpělivosti při výchově ratolestí. A děťátkům… těm přejeme spokojené a radostné
dětství.
Naproti tomu smutnou událostí je vždy skutečnost, když nám z našeho
kruhu odejde někdo velmi blízký nebo milý. Je to záležitost nevratná a pro
často mnohé dlouho bolestivá. Dovolím si tedy vzpomenout, že v dubnu
letošního roku nás navždy opustila paní Marie Frančáková. Byla nejstarší
občankou naší malé obce.
V období vánočních svátků budou mít lékaři ve Dvorcích pracovní dobu lehce upravenou:
Praktický lékař MUDr. Tibor Kalmar bude ve Dvorcích naposledy ordinovat
ve středu 19.12.2018 a po novém roce otevře ordinaci ve středu 2.1.2019.
Dětská lékařka, MUDr. Zuzana Brunová bude mít ve čtvrtek 27.12.2018
dovolenou a ordinovat bude až 3.1.2019.
Takže buďte všichni hodně zdraví, ať žádného lékaře nikdo nepotřebuje…nejen o Vánocích…

Charita sv. Martina nás požádala o zveřejnění článku v našem občasníku:
NEMOCNÝM POMOHOU NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační přístroj
Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půjčovně zdravotnických
a kompenzačních pomůcek zapůjčit rehabilitační přístroj Rotren Solo.
„Přístroj pomáhá pacientům k procvičování pasivních dolních končetin
silou paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na posílení levé/pravé poloviny
těla po mozkových příhodách. Zdravá polovina těla tak může snadno a bez námahy procvičit
tu druhou,“ vysvětlila Eva Macková, ředitelka Charity svatého Martina, která půjčovnu
provozuje.
Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové.
Charita svatého Martina má za sebou více než 2 roky činnosti. Lidem na Bruntálsku a
Rýmařovsku poskytuje vedle půjčovny ještě dvě další sociální a zdravotní služby. Terénní
pečovatelskou službu, která má v péči téměř 40 seniorů či dlouhodobě nemocných, a také
terénní zdravotní službu. „Zdravotní sestra jezdí za nemocnými, kterým to předepíše lékař,
přímo domů. Díky tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se cítí nejlépe a jsou
obklopeni svými blízkými,“ popsala fungování služby Eva Macková.
SOUČASNĚ POŽÁDALA O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Tříkrálová sbírka 2019
V lednu 2019 vyrazí do ulic Tří Králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři
Krále můžete potkat v rozmezí od 1.ledna do 14.ledna 2019. V bruntálském a rýmařovském
regionu Tříkrálovou sbírku organizuje třetím rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity
ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a
vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat
domácnosti a prosit za potřebné.
Charita sv. Martina hledá i nové koledníky – děti i dospělé. Koledování probíhá především
o víkendech. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv.
Martina tel. 734 264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za
bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi
do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem
městě a regionu – nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a
ošetřovatelské služby. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim
zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.
Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se v lednu 2018 podařilo
vybrat 405 225 Kč. 65% z této celkové částky tedy zhruba 263 000 Kč pomohlo přímo Charitě
sv. Martina především na nákup zdravotnických pomůcek. V roce 2018 Charita sv. Martina
pořídila 8 elektrických polohovacích postelí, 1x vanový zvedák, 1x elektrický zvedák pacienta,
3x mechanický invalidní vozík, 2x chodítko, 2x WC nástavec, 1x toaletní křeslo, 1x jídelní
stolek, 1x vanička na mytí hlavy. Charita sv. Martina investovala do zkvalitnění již zavedených
terénních služeb – pečovatelské a ošetřovatelské služby. Dále 15% výnosu sbírky připadá na
projekty diecézních charit, 10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí

(letos především na Ukrajinu), 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká
republika a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
I v roce 2019 plánujeme použít výnos Tříkrálové sbírky na nákup dalších zdravotnických
pomůcek. Ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji
potřebným lidem. Chceme rozšířit zdravotnickou péči v domácnostech.
ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM! Děkujeme.
K těmto záměrům se připojujeme také my, jako každoročně nás charita požádala o spolupráci
k této vyhlášené sbírce. Takže kdo bude z dětí i dospělých ochotný, uvítáme pomoc při
koledování. Zcela jistě se během této činnosti jak u koledníků, tak i u dárců projevuje velmi
důležitá vzájemná solidarita, pomoc, ochota a laskavost. Troufám si tvrdit, že takových
projevů není v naší uspěchané společnosti nikdy dost.
Prosím dobrovolníky, aby se přihlásili na obecním úřadě. Sbírka by proběhla s největší
pravděpodobností v sobotu 5.1.2019. Bližší informace sdělíme či domluvíme podle počtu
přihlášených dobrovolníků. Děkujeme 😊
….Co Silvestr??... Ptali se mnozí…. Proto, kdo má chuť a čas a nechce
poslední hodiny roku 2018 trávit jen ve společnosti televizní obrazovky,
máte možnost posedět, zatančit si, poklábosit, pobavit se v kulturním domě
v Křišťanovicích. Otevřeno bude od 20 hodin a tradičně si každý účastník
přinese vlastní občerstvení (velmi se to osvědčilo), hudbu zajistí obec Křišťanovice. Pozvěte
přátele i známé, ať je nás co nejvíce. A tak mi nezbývá než nám všem popřát pěkného a
veselého Silvestra. Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat dnes, tj. v pondělí 17.12.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Děti ať najdou pod stromečkem hodně
vysněných dárků. Příroda ať je potěší
bohatou sněhovou nadílkou, při které
by se alespoň na nějakou dobu
odpoutaly od televizních obrazovek
nebo mobilů.
Všem ostatním spoluobčanům přeji
příjemnou a klidnou pohodu, veselou
mysl a pevné zdraví nejen ve svátky
vánoční, ale i po celý nadcházející rok

Jitka Rozkošná,

17.12.2018

