Infoleták obce Vrbka
V měsíci dubnu se vybírají na obecním úřadě Vrbka místní poplatky za
odpady a za psy.
Výše poplatku za odpad činí 490,- Kč na trvale přihlášeného občana
obce Vrbka nebo 490,- Kč na nemovitost bez osoby trvale přihlášené
k pobytu v obci Vrbka. Poplatky vyšší jak 1.000,- Kč je možné platit ve dvou
splátkách po dohodě s paní Brázdilovou. V dubnu se budou vyvážet popelové
nádoby se štítky na rok 2014 a 2015, od května již jen se štítkem 2015.
Poplatek ze psů činí v letošním roce 60,- Kč za prvního psa, 60,- Kč za
druhého psa a 80,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek platí držitel psa,
tj. osoba, která se o psa stará, nikoliv majitel psa.

Od počátku května do konce října dojde ke změnám úředních hodin na
obecním úřadě Vrbka z důvodu pracovních povinností neuvolněného starosty
obce pana Březovjáka.
Provoz na obecním úřadě Květen - Říjen
Středa

17:00 – 19:00 místostarosta obce pan Pospíšil a paní Brázdilová

Pátek

15:00 – 17:00 starosta pan Březovják

Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 28. dubna 2015 bude probíhat v naší obci sběr nebezpečných
odpadů v době od 8:35 do 9:05 před obecním úřadem. Donést můžete obaly
od chemikálií a barev, nepoužité barvy a chemikálie, léky, pneumatiky,
elektrospotřebiče v kompletním stavu, zářivky, výbojky, starý olej a další
nebezpečný odpad.

Otoč

V měsících březnu a dubnu se uskuteční následující akce:

V neděli 22. března pod vedením paní Marušky Ševčíkové budou
místní děvčata obcházet naši vesnici s májkami.

Od čtvrtka 2. dubna do soboty 4. dubna budou místní kluci chodit
klepačovat.

V sobotu 18. dubna se bude od 14:00 konat tradiční dětský karneval
v místní sokolovně, který pořádá MŠ Karolín, obec Vrbka a obec Sulimov.

Ve čtvrtek 30. dubna v odpoledních hodinách proběhne tradiční slet
místních čarodějnic a čarodějů spojený se stavěním máje.

Pořadatelé všech akcí se těší na Vaši hojnou účast.

Štěpán Březovják
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