ZPRAVODAJ
7/2014
Milí spoluobčané,
dostáváte do rukou letos poslední vydání obecního zpravodaje.
V úvodu krátkých zpráv bych Vás chtěla pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pátek 19.12.2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Dále sdělujeme, že obecní úřad bude od 29.12.2014 do 31.12.2014 uzavřen a provoz začne v novém roce dne
2.1.2015 v době od 08:00 do 12:00 hodin.
V období vánočních svátků bude mít dovolenou i praktický lékař ve Dvorcích. Naposledy bude ordinovat
23.12.2014 v Mor. Berouně a to jen do 9:30 hodin. Akutní případy ošetří během této doby MUDr. Bartoňová
v Moravském Berouně, tel.: 554 733 293, 739 919 030.
Stejně tak i dětská ordinace bude mít po dobu vánočních svátků upravenou pracovní dobu, kdy v období od
22.12.2014 do 2.1.2014 bude ordinační doba pouze Po, St, Pá od 09 do 10 hodin.
Ve dnech 1. - 14. ledna 2015 proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Znovu budete
mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí požehnání a zároveň Vám
nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního
díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost. Pro připomenutí ještě uvádím, že 50% výtěžku jde zpět obci na volnočasové aktivity dětí
v naší obci. Tyto prostředky obec vždy využije na částečnou úhradu zábavné techniky během dětského dne.
Mnoho občanů nás již oslovilo s dotazem a zároveň i s prosbou, zda se letos opět bude konat silvestrovská
zábava. Jako v loňském roce je prozatím zima na třeskuté mrazy skoupá a tak proč toho
nevyužít… Současně bychom mohli vyzkoušet, jak se projevilo zateplení podhledů, které se
již tento týden dokončilo. Občerstvení si každý návštěvník vezme vlastní a hudbu zajistíme
reprodukcí prostřednictvím místních řad (děkujeme). Pokud byste tedy chtěli opět trávit poslední chvíle roku
2014 mimo domov a přitom v místě bydliště, společně s místními, uvítáme, když se přihlásíte buď osobně,
telefonicky, nebo vhodíte do poštovní schránky obce lístek se jmenovkou a počtem osob.
I nadále však platí nabídka paní Lenky Šiklové, pobavit se na ukončení roku v místní restauraci.
Současně jí tímto dodatečně děkujeme za ovocný příspěvek do mikulášských balíčků.
Připomínám, že na rekonstrukci kulturního domu jsme požádali
Moravskoslezský kraj o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2014“. Pokud splníme všechny
administrativní náležitosti, bude Moravskoslezský kraj spolufinancovat
tuto investiční akci s 37,31% účastí, maximálně však 250.000,-Kč.
Závěrem bychom si dovolili připomenout letošní jubilanty naší obce. Všem jmenovaným oslavencům přejeme
hodně zdraví, pohody, spokojenosti a ještě mnoho hezkých chvil se svými blízkými a milými.
- Jana Rybárová, Ludmila Soušková, Jiří Soukup, Jozef Hodoši, Zdeněk Polomský, Rudolf
Kotěšovský
- Františka Svitáková, Jiří Riedel, Svatava Koritarová
- Ludmila Odstrčilová
- Jan Franta, Anna Paulinyová
- Terezie Mücková
Naopak smutným připomenutím je odchod našich spoluobčanů z našich řad. V květnu nás
navždy opustil pan Ondrej Indrei a v březnu paní Marie Dibďáková.
Jen čas dokáže zahojit rány, které s sebou tato smutná událost přinesla.

Všem bych Vám chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci, motivující podněty, důležitá upozornění či faktické
připomínky. Také za pochvaly a pomoc při aktivitách obce.
Současně bych Vám všem chtěla popřát krásné a radostné vánoční svátky, klid a rodinnou pohodu.
Do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní i pracovní spokojenosti. Ať
se Vám všem daří uskutečnit Vaše touhy a splní se Vám všechna vysněná přání.
Jitka Rozkošná,

18.12.2014

