Infoleták Obecního úřadu Vrbka 8/2013
Obecní úřad Vrbka Vás všechny srdečně zve v neděli 22.prosince v 17.00 hodin
k obecnímu vánočnímu stromu, kde vrbecké děti předvedou krátké vánoční
představení o králi Herodesovi. Vánoční skladby, tradiční koledy zahraje Petra
Foltýnová a zazpívá Petra Štouračová. Maminky a babičky připraví malé občerstvení i
vánoční punč. Proto přijďte i Vy společně s námi se zastavit, pobavit a podělit se
o vánoční atmosféru.
Kdo z Vás bude mít zájem prosvětlit si svůj domeček Betlémským světlem,
přijďte si v pondělí v době od 16.00 do 17.00 hodin na obecní úřad.
Ve středu 25.prosince si můžete zajet poslechnout vánoční varhanní koncert
paní Anny Šebestíkové, který bude od 17.30 hod v kostele Nanebevzetí P.Marie ve
Kvasicích. Vstupné je dobrovolné a vybraná částka bude věnována na likvidaci lepry.
V sobotu 28.prosince ve 14.00 hodin koná se, za každého počasí, na místním
hřišti tradiční "Poštěpánská drakiáda". S sebou si přineste papírové či plastové draky,
něco na zahřátí, ale i teplé oblečení, neboť aby draci létaly, určitě bude foukat.
Další tradiční akcí konce roku je Předsilvestrovský výšlap na Brdo, který se
koná v pondělí 30.prosince. Máte-li zájem o společný start, přihlaste se do neděle
29.prosince u starostky, abychom domluvili dopravu. Sraz zájemců bude v 10.00 hod u
lip. Odtud se jede na Bunč, pak pěšky na Brdo, kde bude možné opéct si špekáček či
zakoupit drobné občerstvení. Pohodlné boty, teplé oblečení a jiné :-) s sebou.
MUDr. Bláhová - Bedřichová: DOVOLENÁ
pondělí 23.prosince - zastupuje MUDr. Stránská
pondělí 30.prosince - zastupuje MUDr. Stránská
úterý 31.prosince - zastupuje MUDr. Tesařík v Tlumačově - od 7.00 do 10.00 hod.
pátek 27.prosince ordinuje
MUDr. Stránská: DOVOLENÁ
pátek 27.prosince - zastupuje MUDr. Bláhová
úterý 31.prosince - zastupuje MUDr. Tesařík v Tlumačově - od 7.00 do 10.00 hod
čtvrtek 2.ledna - zastupuje MUDr.Bláhová
pátek 3.ledna - zastupuje MUDr.Bláhová
Úřední hodiny na Obecním úřadě ve Vrbce budou až ve středu 8.ledna 2014.
Obecní knihovna ve Vrbce bude otevřena až v úterý 7.ledna 2014.
Vývoz komunálního odpadu bude až v pátek 27.prosince.
V sobotu 4.ledna 2014 se koná ve Vrbce Tříkrálová sbírka.
Vánoce se kvapem blíží, proto všem přeji, aby byly pro Vás klidné a plné pohody.

Do nového roku pak přeji hlavně zdraví, štěstí a radostí více jak starostí.
BŠ

