Hlášení obecního rozhlasu ze dne 03.12.2019 v 15:15
1.

Na obecním úřadě se vybírá hotově do pokladny vodné a stočné.

2.

Dnes, v úterý bude Fy: Ramos vykupovat v době od 18,25 – 18,35 hodin
kožky.

3.

Zítra ve středu 04.12.2019 se na Farmě v Horním Újezdě v době od 10 –
17,00 hodin vyplácejí nájmy. Nájmy se vyplácí pouze v tento jeden den.

4.

Zítra, ve středu 04.12.2019 v době od 10:35-10:45 hod přijede do obce
pojízdná prodejna z výstaviště Přerov a bude prodávat před OÚ kvalitní
krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS,
dále vykupují králičí kůže za průměrnou cenu 70 Kč/kg.

5.

Na obecním úřadě je umístěna pokladnička a probíhá zde sbírka na
dětskou onkologii do Brna. Sbírka probíhá i v okolních obcích. Tentokráte
půjde výtěžek na 4 letého Jonáška Brázdila. Otevírání pokladniček bude
v sobotu 14.12. v Loukově v kulturním domě od 15,00 hodin s vánočním
koncertem, který můžete navštívit.

6.

Kdo má zájem o knedle na svátky, nahlaste se do pátku 06.12.v MŠ
v kuchyni.

7.

Tento pátek zveme občany, a samozřejmě také děti na rozsvěcení
vánočního stromku a výzdoby u obecního úřadu, spojené s mikulášskou
nadílkou a čertovskou jízdou po obci. Začátek je v 16,30 hodin. Začneme
krátkým vánočním koncertem v podání amatérského hudebního sdružení
Spálov a po 17 hodině přijde Mikuláš. Jste srdečně zváni na čaj,vánočku
či vánoční punč, nebo čertovský guláš.

8.

Dále pak příští týden proběhne v prostorách stále expozice vánoční
výstava, v sobotu od 14,00 do 18,00 hodin a v neděli od 13,30 do 18,00
hodin. Pro zájemce bude otevřena keramická dílna, bude probíhat
zdobení baněk, zakoupit si můžete keramiku, šité dekorace, voňavá
mýdla, výrobky z chotyňského kláštera či výrobky z kovu a kamene a řadu
dalších. Samozřejmě jste zváni do Café baru s výbornými zákusky.

