ZPRAVODAJ
3/2015
Milí spoluobčané,
než se mnozí rozjedete po dovolených, ve zkratce přinášíme pár informací:
- Nejprve bychom Vás chtěli pozvat na oslavu dne dětí, která se koná v sobotu 27.6.2015 od 14:00
hodin v prostorách u kulturního domu v Křišťanovicích. Doufáme, že počasí bude shovívavé a
budeme moci být co nejdéle venku. Děti se můžou těšit na řetízkový kolotoč, sklouznout na
skluzavce. Jako každý rok máme pro Vás připravené i něco navíc - tak pozvěte známé, kamarády, ať
je nás co nejvíce. Také si připravte svaly, protože budeme zase měřit síly v hodu válečkem a štípou.
Občerstvení je zajištěno.
- V loňském roce jsme si s dětmi plánovali, že půjdeme na výlet „za světluškami“. Ale protože vloni
světlušky vůbec nesvítily, výlet se nekonal. Snad to bude v letošním roce lepší - a tak kdo by se dětmi
chtěl vydat na dobrodružnou cestu, přijďte v pátek 26.6.2015 ve 20. hodin na obecní úřad. V knihovně
budeme mít základnu, kde si děti vezmou lampionky, výstražné pásky atp. Když se nahlásíte dopředu,
budeme rádi. Trasa povede k rybníčku směrem na Dvorce a zpět. Snad nám to letos vyjde a děti uvidí
světélkování na vlastní oči.
- Dnes, tj. ve středu 17.06.2015 se v 17 hodin v zasedací síni obecního úřadu koná 4. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Křišťanovice. Všechny Vás srdečně zveme.
Od posledního bouření jsou nefunkční některé ampliony, proto není možné vyhlásit informace
rozhlasem. Opravu rozhlasu, včetně veřejného osvětlení máme objednanou.
- Připomínám, že stále v úterky a čtvrtky běžného týdne dojíždí do naší v cca 15:15 hodin obce
Pekárna Paula. Zboží je možné i objednat den předem na tel.: 607 756 013 - paní Bucherová.
- Vzhledem k tomu, že v současném územním plánu obec Křišťanovice je uvedeno, že: … horizontem
návrhového období a platnosti územního plánu je rok 2015…, je nutné zpracovat územní plán nový,
neboť jeho platnost prosincem 2015 končí. V současné době visí na úřední desce veřejná vyhláška (až
do 24.7.2015) k oznámení o projednání návrhu Územního plánu obce Křišťanovice. Jde prozatím
o dokument, jehož verze není konečná, může se na základě podnětů ještě změnit. Budete-li mít tedy
nějaké připomínky a požadavky, je třeba je doručit v písemné podobě na obecní úřad. Vím, že jsme
Vás již k těmto připomínkám několikrát nabádali, ale může se stát, že někdo na něco zapomněl atp.
Máte tedy ještě prostor k projevům Vaší vůle.
- V minulém vydání jsme avizovali plánované zábavné vystoupení imitátora Václava Faltuse a
ilusionisty Aleše Krejčího v sobotu 19.9.2015. Tak to opět připomínáme, abyste si tento termín
rezervovali a pozvali k nám Vaše známé, přátele i kamarády. Domníváme se, že pan Faltus je zárukou
dobré a vtipné zábavy.
- Jako poslední informaci sdělujeme, že dětská lékařka ve Dvorcích bude mít po dobu letních prázdnin
změněnou pracovní dobu a to v době od 10:00 do 11:00 hodin ve dny po, st, pá, tel.: 721 090 345.
Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou
Pěkné léto 

zpracovala Jitka Rozkošná, 16.06.2015

