Hlášení místního rozhlasu
Dobré odpoledne, vážení spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.
V pondělí 10.prosince 2018 v době od 9:20-9:30 se do naší obce dostaví pojízdná
prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české
firmy BOCUS a vykupující králičí kůže za průměrnou cenu 70kč/kg. Přijďte se prosím
přesvědčit o bezkonkurenčních cenách. Prodej se bude uskutečňovat pravidelně jednou
za měsíc ve stejný den a čas na stanovišti u hostince.
Další zpráva
Ve středu 12.prosince 2018 budou probíhat v naší obci odečty stavů vodoměrů.
Umožněte prosím zaměstnancům VaK Kroměříž, a.s. přístup k vodoměru. V případě
vaší nepřítomnosti zapište stav vodoměru na lístek a vyvěste ho na viditelném místě.
Další zpráva
Přijďte se s námi naladit na Štědrý večer a zazpívejte si s námi krásné koledy. Sejdeme
se 12. prosince 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě, abychom nejen
společně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.
Při této příležitosti ozdobíme vánoční stromek, který bude hezkou kulisou při výstavě
vánočních perníků a dekorací, která se uskuteční 15. a 16. prosince na obecním úřadě.
Za organizátory tímto žádám vás občany o příspěvky na tuto výstavu, aby se bylo na
co dívat. Své příspěvky na výstavu přineste prosím 12. prosince od 18-19 hodin na
obecní úřad. Zpět si je budete moci vyzvednout 19. prosince od 17-19 hodin.
Další zpráva
V sobotu 15.prosince 2018 v 17:00 se uskuteční u vrbeckého vánočního stromu
Živý Betlém. Hru o narození Ježíška si pro vás připravují nejen vrbecké děti. Jste
srdečně zváni ke vzhédnutí hry. Občerstvení na akci je zajištěno.
Další zpráva
Ve středu 19.prosince 2018 v 19:00 hodin se uskuteční veřejná schůze
zastupitelstva obce Vrbka v zasedací místnosti na OÚ. Program veřejného zasedání je
k nahlédnutí na úřední desce obce Vrbka jak fyzické před OÚ, tak na elektronické na
webových stránkách obce.
Opakuji hlášení

