Infoleták Obecního úřadu Vrbka 7/2013
Pozvání na předvánoční akce
V sobotu 7.prosince po 16.hodině zavítá opět po roce do naší dědinky svatý
Mikuláš se svou družinkou andělů, čertů, čertic a jiných bytůstek. Než však začne
navštěvovat vaše příbytky (což bude zhruba od 17.hodiny), staví se tak jako vloni,
rozsvítit nám v 16.30 hod obecní vánoční strom. Proto zveme všechny malé i velké
děti, rodiče i prarodiče, přijdťe se na tuto malou událost podívat neb Mikuláš
s prázdnou určitě nepřijde.
Na všechny dospěláky má Mikuláš velkou prosbu: chcete-li, aby svatý Mikuláš
navštívíl i vaši domácnost, dejte prosím do sobotní 15.hodiny vědět starostce (724 187
088). Anebo si jeho návštěvu můžete objednat u samotného Mikuláše přímo u
rozsvíceného obecního stromu.
Ve středu 11.prosince jste všichni malí i velcí, kluci i holky, maminky i tatínkové,
babičky i dědečkové, prostě všichni, co rádi zpíváte koledy, srdečně zváni na Obecní
úřad ve Vrbce. Přihlásili jsme se totiž na mimořádnou adventní akci regionálních deníků
"Česko zpívá koledy". Znamená to, že v 18.00 hod si na různých místech Čech,
Moravy i Slezka všichni společně zazpíváme 5 známých vánočních koled. Proto tedy,
kdo rádi zpíváte, přijďte ve středu 11.prosince v 17.45 hod na obecní úřad, "kde se
na chvilinku v tom čase předvánočním zastavíme, společně si zazpíváme, pár slov spolu
prohodíme a zase domů se navrátíme".
PS: není to o tom, kdo jak zpívá, ale o tom, kdo si najde alespoň chviličku čas na to
krátké adventní zastavení.
Zpívat se budou 3 koledy z minulých ročníků - Nesem vám noviny, Narodil se
Kristus pán a Půjdem spolu do Betléma a pak další dvě, které se letos vybraly
hlasováním - Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši. A budeme-li chtít, tak si navrch
zazpíváme slavnou písničku Vánoce, Vánoce přicházejí.
O víkendu 14. a 15.prosince chceme uspořádat opět malou vánoční výstavu.
Tentokrát bude rozdělena na dvě části. Jedna část bude zaměřena na tradiční i
netradiční, ale rozhodně vánoční a vlastnoručně zhotovené výrobky
z jakéhokoliv materiálu (věnce, svícny, betlémy, obrázky, výšivky, adventní kalendáře
atd). Druhá část bude věnována andělům a andělíčkům. To znamená bude to skupinka
andílků všeho druhu, všech velikostí, z různých materiálů. Ale podotýkám, ty už nemusí
být vlastnoručně vyrobené. Mohou být zakoupené, darované, zděděné, někde jen tak
objevené. A proč zrovna andělíčci? Protože to tu ještě nebylo, protože andělíček patří k
Vánocům také a protože chceme zkusit, kolik se jich na Vrbce sejde. Tak co pomůžete,
přinesete? Doba sběru bude upřesněna.
Pravděpodobně v neděli 22.prosince v 17.30 hod bude již tradičně u obecního
vánočního stromu živý betlém místních dětí. Bude upřesněno.

OTOČ:

Oznámení obecního úřadu:
V sobotu 7.12. v 11.30 hod bude ve Vrbce u lip soukromý výkupce vykupovat
vyloupaná jádra vlašských ořechů ze sklizně roku 2013. Jádra musí být řádně
vysušená, cena za 1kg je 125,- Kč.
Ve středu 11.12. od ranních hodin budou zaměstnanci VaKu Kroměříž zapisovat
ve Vrbce stav vodoměrů. Nebudete-li doma, dejte zprávu sousedům či stav umístěte
na viditelné místo.
V úterý 17.12. v 18.30 hod bude na Obecním úřadě ve Vrbce veřejné zasedání
obecního zastupitelstva.
Připomínám všem mamkám, babčám, ale klidně i malým či větším slečnám, že
každé úterý v 18.00 hod koná se na úřadě protahovací cvičení pro všechny věkové i
hmotnostní kategorie. Proto se nebojte a přijďte, teplo i podložky máme. Stačí se přinutit
k odchodu a obléknout něco pohodlného na sebe.
BŠ

