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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že ve spolupráci s Vámi se nám podařilo zajistit
služby pojízdné pekárny. Jedná se o Pekárnu „Paula“ z Lipníku nad Bečvou. Zajíždí i do
nedalekých Guntramovic a tak se nechali přesvědčit, že trasu prodlouží až k nám.
Do Křišťanovic tedy bude pekárna prozatím zajíždět od 22.10.2013 vždy v úterý a ve
čtvrtek v čase od 15:50 hod - do 16:10 hod. Stanoviště bude mít na parkovišti u obecního
úřadu. Sortiment je dle sdělení provozovatele běžné pečivo, kynuté i bramborové knedlíky,
studená kuchyně, saláty, zákusky. Čas a případný zájem nás všech ukáže, zda prodejna
sortiment podle potřeby rozšíří, popř. zda se nezmění prodejní doba. Nebude-li ze strany
obyvatel o tuto službu zájem, může se stát, že pekárna dojíždění do naší obce zruší.

Někteří jste nás oslovili s prosbou o zajištění kominických prací v obci. Vzhledem
k tomu, že Vás není mnoho (spousta si zajišťovala čištění i revizi již na jaře), přijedou
kominíci z Dětřichova nad Bystřicí do naší obce ve středu 6.11.2013 v dopoledních
hodinách (cca od 8 hodin). Žádáme proto všechny zájemce a to i ty, kteří se již o službu
hlásili, aby se připomenuli na obecním úřadě. Jde o to, abychom kominické firmě poskytli
úplný seznam žadatelů a na nikoho přitom nezapomněli. Děkujeme za pochopení.
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.
Důvodem konání předčasných voleb je rozpuštění stávající dolní komory, pro které se při
srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Vše bude probíhat jako tradičně ve volební
místnosti v budově obecního úřadu. Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit
k hlasování přímo do volební místnosti, kontaktujte prosím předem obecní úřad nebo
ve dnech voleb okrskovou volební komisi (obecní úřad – tel. 554 745 274).
Česká pojišťovna nás požádala, zda bychom informovali spoluobčany o zřízení nové služby.
Od 14.10.2013 je každé pondělí od 14:00 do 16:30 na obecním úřadě ve Dvorcích
k dispozici poradce České pojišťovny, pan David Míček. Připraveno pro Vás mají bezplatné
poradenství v oblasti pojištění, financí, přijímání plateb pojistného a ostatní služby.

Jitka Rozkošná, starostka

