ZPRAVODAJ
6/2015
Milí spoluobčané,
dostáváte do rukou letos poslední vydání obecního zpravodaje.
V úvodu krátkých zpráv bych Vás chtěla informovat o tom, že obecní úřad bude
od 28.12.2015 do 31.12.2015 uzavřen z důvodu čerpání dovolené a provoz začne
v novém roce dne 4.1.2016. Budete-li mít neodkladnou záležitost, je možné volat
na služební tel. číslo: 777 696 127.
Taktéž v období vánočních svátků bude mít dovolenou i praktický lékař ve Dvorcích.
Naposledy bude ve Dvorcích ordinovat v pondělí 28.12.2014 a to jen od 13:00 do 14:00
hodin. Od 29.12.2015 bude čerpat dovolenou a v případě potřeby bude k dispozici MUDr. Bartoňová
v Moravském Berouně, tel.: 554 733 293, 739 919 030.
Stejně tak i dětská ordinace MUDr. Zuzany Brunové bude mít ve Dvorcích po dobu vánočních svátků
upravenou pracovní dobu. Ordinační doba bude v Po 28.12. a St 30.12.2015 od 09:30 do 10:30 hodin.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 1. - 14. ledna 2015. Předpokládám, pokud se něco
nezmění, že by v naší obci chodili koledníci v sobotu 2.1.2016. Vím, že mnozí z Vás
raději obdarují koledníky a tak připomínám, co už jsem avizovala v minulém zpravodaji,
že v minulých letech se polovina výtěžku vracela formou darovací smlouvy zpět obci, která ji využila na
volnočasové aktivity dětí v naší obci. Od sbírky 2016 však dochází ke změně a celý výtěžek se bude
odevzdávat. Snad Vás tedy tato změna neodradí od Vaší štědrosti. Děkujeme předem, jménem příjemců,
za finanční příspěvky.
Chtěli bychom Vás upozornit, že stavba „Vedení 400 kV V458, TR Krasíkov - Horní
Životice“, která se realizovala podél naší obce, je na základě rozhodnutí o předčasném
užívání stavby od 15.12.2015 uvedena do provozu a je tedy pod napětím. Na úřední
desce visí oznámení ČEPS, a.s. s upozorněním na neopatrné chování v blízkosti stavby,
kdy by mohlo z důvodu porušení zákazů uváděných na oznámení dojít k úrazům či
škodám na zdraví a majetku.
V kulturním domě se po poslední akci našla dámská šála. Připomínám, že i na předcházejících akcích po Vás
zůstaly další nálezy, které jsou uloženy na obecním úřadě - dámské hodinky a řetízek z drahého kovu. Kdo by
je postrádal, přihlaste se u nás pro ně po novém roce.
Silvestrovská zábava se bude v kulturním domě v Křišťanovicích konat od 20 hodin.
Osvědčilo se, že občerstvení si každý návštěvník vezme vlastní - hudba je zajištěna a tak
nezbývá než nám všem popřát pěkného a veselého Silvestra. Všichni jste srdečně zváni .

Chtěla bych Vám všem popřát klidné vánoční svátky, prožité v kruhu svých nejbližších, osobní i
pracovní pohodu a do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a dobré nálady.
Pokud máte nějaká nesplněná přání, ať se Vám vyplní….

Jitka Rozkošná,

23.12.2015

