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Vážení,
do rukou se Vám dostává první vydání jakéhosi informačního bulletinu zastupitelstva
obce. Chtěli bychom tímto způsobem zlepšit veškerou informovanost všech občanů o dění
v naší obci. A to i pro ty z Vás, kteří nemají a nevyužívají možnosti internetu (naše www
stránky) a pravidelně nesledují veřejnou desku obce, kterou tento občasník ale nebude
v žádném případě nahrazovat a zastupovat.
Náplní tohoto zpravodaje by měly být podstatné informace a rozhodnutí zastupitelstva
obce, upozornění na zvlášť důležité termíny a povinnosti občanů, avizování kulturních a
sportovních akcí a také okrajově z naší historie. Předpokládáme, že se také zapojí a své
informace tímto způsobem zveřejní i místní fotbalisté, hasiči a Mateřská školka.
Termíny vydání takovéhoto informačního servisu naší obce nebudou pevně stanoveny
a tudíž se bude jednat skutečně o nepravidelný občasník. Distribuovat jej budeme do Vašich
poštovních schránek.
Zda bude mít tato naše snaha o zlepšení informovanosti smysl, ukáže až budoucnost a
Vaše případné ohlasy. Ty můžete samozřejmě, jako i připomínky a náměty k veškerému dění
a činnosti v obci, adresovat ke každému zvolenému zastupiteli. Jde nám o pokus snížit četnost
mylných a nepřesných informací, polopravd a někdy i úmyslných lží, které vyvolávají
zbytečné emoce a mnohdy i závist a nevraživost.
Vzhledem k tomu, že je zde nový rok, připojuji se jistě k dalším a za sebe i celé nově
zvolené zastupitelstvo obce Vám přeji úspěchy, klid pro práci, zdraví a celkovou životní
pohodu v roce 2008.
Martin Frank

Oznámení o termínech zasedání zastupitelstva obce v roce 2008
-

22. ledna
18. března
20. května – závěrečný účet obce
23. září
21. listopadu

- 19. února
- 22. dubna
- 24. června – schválení závěr. účtu obce
- 21. října
- 16. prosince
( změny termínů vyhrazeny )

Všechna zasedání jsou v úterý od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Krásné Údolí.
Do programu jednání mohou být navrženy pouze příspěvky předložené
nejpozději 10 dnů před vlastním jednáním zastupitelstva obce.
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