Infoleták obce Vrbka
V měsíci dubnu se vybírají na obecním úřadě Vrbka místní poplatky za
odpady a za psy.
Výše poplatku za odpad činí 510,- Kč na trvale přihlášeného občana obce
Vrbka nebo 510,- 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
2015 a 2016, od května již jen se štítkem 2016.
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 20. dubna do 31. října dojde ke změnám úředních hodin na obecním
úřadě Vrbka z důvodu pracovních povinností neuvolněného starosty obce pana
Březovjáka.
Provoz na obecním úřadě 20. duben – 31. 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 9. dubna 2016 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

Sběr oděvů, prádla a látek
Charita Kroměříž pořádá až do 14. dubna 2016 sběr oděvů, prádla a látek
vždy v úterý od 9:00 do 11:00 a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00. Darované věci je
možné přinést též na sociální středisko ve Kvasicích ve středu 6. dubna 2016 od
16:00 do 18:00. Podrobnosti naleznete na nástěnce u obecního úřadu.

Sběr biologických odpadů
Od počátku dubna bude v naší obci pravidelně přistaven kontejner na
biologický odpad na návsi u Zapletalového. Do kontejneru patří lehce rozložitelný
bio odpad rostlinného původu – tráva, seno, sláma, listí, mech, drobný bioodpad
z domácnosti, piliny, hobliny, skořápky ořechů, zbytky ovoce a zeleniny. Do
kontejneru nepatří těžce rozložitelný bio odpad rostlinného původu (dřevo,
větve, kůra), bio odpad živočišného původu a jakékoliv jiné odpady.
Děkuji za správné třídění bioodpadů.

V měsících dubnu a květnu 2016 se uskuteční následující akce:

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

V neděli 1. května se uskuteční tradiční výšlap z Bunče na Buchlov.
Doprava bude zajištěna z Vrbky na Bunč a zpět z Buchlova na Vrbku. Pro méně
zdatné turisty je možné se svézt do Buchlovic na prohlídku parku a zámku a poté
na Buchlov.

V sobotu 28. května se uskuteční dětský den a poté proběhne kácení máje.

Pořadatelé všech akcí se těší na Vaši hojnou účast.

Štěpán Březovják
Otoč

