ZPRAVODAJ
3/2014
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat o dění v naší obci
Úvodem Vás i Vaše blízké, děti, vnoučata, kamarády chceme všechny ve spolupráci
s omladinou obce srdečně pozvat na oslavu dne dětí, která se letos koná 28.6.2014 od
14 hodin u kulturního domu v Křišťanovicích. Děti bychom chtěli nalákat na hry,
skluzavku, kolotoč, ukázku výcviků psů a jiné atrakce. Nebude jistě chybět ani nějaký
dáreček za splněné úkoly. Snad nám počasí bude přát a sejdeme se v hojném počtu.
Nezapomeneme ani na zábavu pro dospělé návštěvníky - pravidelný hod válečkem pro ženské
osazenstvo a pro muže hod štípou. Večer bude při dostatečné návštěvě pokračovat diskotékou.
S příchodem léta upozorňujeme občany na změny ordinačních hodin lékařů ve Dvorcích. Budeme
se snažit vždy aktuální služby vyvěsit na vývěsce u poštovní schránky, na zastávkách autobusu i na
webových stránkách obce. Delší plánovanou dovolenou bude obvodní lékař MUDr. Tibor Kalmár
čerpat v červenci - termín asi od 21.- 25.7.2014 a dále 11.8.2014 - 1.9.2014. Tato data
se ale ještě mohou změnit. Rovněž bude v letním období změna ordinačních hodin
dětské lékařky MUDr. Zuzany Brunové ve Dvorcích od 30.6.2014 do 08.08.2014,
pondělí 11-12, středa 7,30-9,00 pátek 11-12. Pro informaci uvádíme její nově zřízené
internetové stránky http://mudr-bruzuz.webnode.cz
Blíží se druhé pololetí letošního roku a tak připomínáme platby za svoz komunálního odpadu. Tyto
je třeba uhradit do konce srpna 2014. Ne všichni takto činí a tak bychom Vás prosili o včasnou
úhradu poplatků.
S tím také souvisí informace o skutečnosti, že v červnu letošního roku pro většinu
nájemců končí smlouvy o nájmu hrobových míst. Nájemné hrobového místa se
nemění. Pokud víte o těch, kteří hroby v obci užívají, ale trvale se zde nezdržují a
budou chtít smlouvu obnovit, sdělte jim, prosím, tuto skutečnost.
Na přelomu května a června 2014 se opravila stavba vodárny na konci obce směrem na Bruntál p.č. 4/4. Tato investice činila 87.247,-Kč a byla hrazena z prostředků obce.
Provedly se komplexní vnitřní i vnější povrchové úpravy (omítky, včetně
fasádního nátěru), hydroizolace, opravy, resp. zhotovení bočních atik, včetně
jejich oplechování a oprava vstupních dveří. Zhotovitel stavebních prací Pešek Michal, Moravský Beroun.
Tak zase příště……..
zpracovala Jitka Rozkošná  24.06.2014

