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Milí spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěla informovat o připravovaných akcích v naší obci 
Protože někteří jedinci projevili zájem o vánoční posezení s případnou výrobou adventního
věnečku, připravili jsme Vám tedy tuto možnost. Termín je sice šibeniční, ale myslím si, že
to nebude vadit a jednodenní zpoždění po začátku adventu není směrodatné. Budete mít také
možnost vyrobit si nějakou papírovou výzdobu do oken, nebo malý papírový vánoční stromeček.
Vezměte si s sebou nůžky na vystřihování z papíru (nejlépe manikůrové, popř. odlamovací nůž).
Uvítáme, když se zájemci o výrobu věnečku přihlásí dopředu, abychom mohli nachystat potřebný
počet korpusů, ať pak není někdo rozladěn tím, že se na něj nedostane. Kdo tedy bude mít zájem,
sejdeme se v zasedací místnosti obecního úřadu v pondělí 2.12.2013 od 15 hodin. Vezměte si
s sebou drobné peníze na úhradu ozdůbek na věneček.
V sobotu 7.12.2013 bude Sbor pro občanské záležitosti v Křišťanovicích ve spolupráci s obecním
úřadem pořádat v kulturním domě od 17 hodin Mikulášskou nadílku. Předcházet jí bude rozsvícení
vánočního stromečku. Pro křišťanovické děti budeme mít připraveny balíčky se sladkostmi, které
dostanou za odměnu po přednesení básničky nebo zazpívání písničky, nejlépe s mikulášskou,
čertovskou nebo zimní tématikou. Budete-li mít na návštěvě vnoučata či jiné rod. příslušníky nebo
přátele s dětmi, chystáte-li se s nimi na nadílku a budete-li jim chtít také věnovat balíček
prostřednictvím Mikuláše, vezměte jej s sebou a opatřete jmenovkou a Mikuláš s andělem jim
jej rádi předají.
Během zdobení vánočního stromečku se také opraví venkovní osvětlení. Mějte tedy ještě chvíli
trpělivost, především ti, kde venkovní světlo bliká. Plošina, ze které je nutno opravy provádět
je dost nákladná a tak jsme si dovolili spojit dvě záležitosti najednou.
Děkuji za pochopení.
Za týden od Mikulášské nadílky, tj. v sobotu 14.12.2013 se bude ve 13:30 hodin konat v kostele
Navštívení P. Marie v Křišťanovicích adventní koncert. Program připravilo komorní sdružení
Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem ( cca 50 minutová produkce) a předvedou nám
adventní a vánoční skladby několika hudebních směrů, od renesance po současnost. Přijďte
je podpořit svojí účastí a využijte možnosti kulturního vyžití přímo v obci. Budete mít možnost
zaposlouchat se do písní různých autorů a alespoň na chvíli si zpříjemnit předvánoční shon.
Vstupné je dobrovolné.
Připomínám, že pekárna „Paula“ do naší obce zajíždí vždy v úterý a ve čtvrtek v 15:30 hod.
Sortiment je poměrně široký a řekla bych, že se v rámci možností přizpůsobuje požadavkům
nakupujících. Lze si dokonce dopředu zboží objednat. Stanoviště je stabilní - na parkovišti
u obecního úřadu. Využívejte možnosti tohoto nákupu, aby se nestala jejich cesta k nám
neekonomickou a pak by do naší obce nejezdili.
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