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Hlásenia obecného rozhlasu, 28.2.2018
Evanjelický cirkevný zbor informuje:
Evanjelický cirkevný zbor v Bátovciach Vás srdečne pozýva na Svetový ekumenický deň
modlitieb, ktorý pripravili kresťanky z juhoamerickej krajiny SURINAM. Podujatie sa
uskutoční v nedeľu 4. marca o tretej hodine na starej fare v Bátovciach.
Divadlo Pôtoň pozýva:
Divadlo Pôtoň v Bátovciach vás tento piatok druhého marca pozýva na už piate vydanie
podujatia Pecha Kucha (číta sa Peča Kuča), ktoré sa uskutoční o 19tej hodine. Na podujatí
budú odprezentované zaujímavé projekty najmä z regiónov Hontu a Tekova. Prezentujúci
hostia nám povedia viac napríklad o obnove kalvárie v Banskej Štiavnici, medzinárodnom
fotografickom festivale z Levíc, Lišovskom múzeu, či súčasných aktivitách Levického
okrášľovacieho spolku. Súčasťou podujatia je vernisáž výstavy aktuálneho rezidenta Divadla
Pôtoň – výtvarníka Petra Cvika. Vstupné je 3 eurá v predpredaji a 5 eur na mieste. Lístky si
môžete zakúpiť na obecnom úrade v Bátovciach alebo cez internet.
Obec Bátovce oznamuje:
Oznamujeme občanom, že dnes t.j. 28.2.2018 o 18:00 hod., sa koná 35. zasadnutie OZ
v priestoroch spoločenskej miestnosti Komunitného centra v Bátovciach.
Program: http://www.batovce.sk/2017-09-13-zasadnutie/mid/324426/.html#m_324426
Obec Bátovce oznamuje:
Obec Bátovce sa obracia s prosbou k občanom obce Bátovce a sympatizantom obce Bátovce
o poskytnutie historických fotografií alebo spomienok spojených s obcou Bátovce pre
využitie alebo zobrazenie v pripravovanej monografii obce. Fotografie, zápisky, pamäte,
rodinné kroniky a podobne je potrebné doniesť alebo doručiť na obecný úrad Bátovce. V
obálke alebo uzatvárateľnom obale s označením vlastníka aby mohli byť po naskenovaní a
použití vrátené späť majiteľovi. Za ochotu vopred ďakujeme.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada všetkých svojich odberateľov pitnej vody, aby
si zabezpečili vodomery vo vodomerných šachtách proti blížiacim sa silným mrazom, ktoré
podľa výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu majú udrieť v najbližších dňoch.
Za zabezpečenie vodomeru proti poškodeniu mrazom zodpovedá odberateľ. Náhradu škody a
náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.

