Infoleták obce Vrbka
Program hodků ve Vrbce dne 25.6.2016
11:00

Mše svatá v obřadní síni na místním hřbitově spojená s
kladením věnců k pomníku padlých občanů Vrbky v první
světové válce.

16:00

Námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku
Kvasice.

17:00

Vystoupení kouzelníka v místní sokolovně, po kterém bude
následovat tradiční hodková zábava se skupinou Gaudeon
band. Připraveno bohaté občerstvení a tombola.
Odpoledne u sokolovny trampolína pro děti i odvážné
dospělé.

Po dobu námětového cvičení sborů dobrovolných hasičů bude v obci Vrbka
v době od 15:30 do 17:30 vypnut elektrický proud.
Zapisování stavu vodoměrů
V pondělí 13. června 2016 bude probíhat zapisování stavu vodoměrů. Kdo
z vás nebude doma, může nechat zapsaný stav vodoměru u sousedů nebo na
viditelném místě.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve čtvrtek 16. června 2016 se od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu
uskuteční veřejné zasedání OZ Vrbka. Zveme všechny občany k účasti. Program
zasedání je k dispozici na nástěnce u obecního úřadu nebo na internetových
stránkách obce.

13.6.2015

Otoč

Kontejner na velkoobjemový odpad
O víkendu 17. - 19.6.2016 bude na návsi u Zapletalového přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad na předhodkový úklid. Do kontejneru je možné odložit
odpad (včetně bioodpadu), který nevleze do popelnic, který nelze vytřídit ani nepatří
do nebezpečných odpadů (např. okenní rámy bez skla, dveře, koberce, nábytek,
větve stromů, pařezy, atd.). Do kontejneru nepatří stavební suť!!!
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude v obci mimořádně přistaven v pracovních dnech
20. – 24.6. 2016. V pátek bude odvezen, aby nebyl na veřejném prostranství během
hodků.
Opravené stanoviště na kontejnery na tříděný odpad
U obecního úřadu byl nově upraven prostor na kontejnery na tříděný odpad.
Nově bude pořízen kontejner na kovy. Do tohoto kontejneru patří plechovky od
potravin (ne od barev a laků – to je nebezpečný odpad), víčka od zavařenin,
hliníková víčka od jogurtů, víčka od piva a další drobný kovový odpad. Kovy, které
se nevejdou do kontejneru, budou i nadále pravidelně sbírat místní hasiči. Kovy
z kontejneru si také budou prodávat hasiči.
Tímto Vás též žádám, abyste u kontejnerů udržovali pořádek a nenechávali
odpady ležet mimo sběrné nádoby. Pracovníci firmy Biopas odpady odložené
mimo sběrné nádoby nenaloží a nevyvezou !!!
Děkuji za pochopení a udržování pořádku.
Letní brigáda
Zájemci o letní brigádu na obci se mohou přihlásit do konce června u starosty
obce v úředních hodinách (pátek 15:00 - 17:00) nebo na telefonním čísle
725 518 714.
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