Infoleták obce Vrbka
Program hodků ve Vrbce dne 1.7.2017
14:00

Mše svatá v obřadní síni na místním hřbitově

16:00

Námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku
Kvasice.

17:00

Vystoupení kouzelníka v místní sokolovně.

18:00

Diskotéka pro všechny generace. 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 16:00 do cca 16:30 vypnut elektrický proud.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve čtvrtek 15. června 2017 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.
Kontejner na velkoobjemový odpad
O víkendu 16. - 18.6.2017 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!!!

Otoč

Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude v obci přistaven od 9.6. do 11.6.2017 a od 23.6.
do 25.6.2017.
Letní brigáda
Zájemci o letní brigádu na obci, především z řad mládeže starší 15 let, se
mohou přihlásit do konce června u starosty obce v úředních hodinách (pátek 15:00
- 17:00) nebo na telefonním čísle 725 518 714.
Změna úředních hodin
Od 14. června 2017 dochází k tradiční změně úředních hodin na obecním
úřadě Vrbka.
Středa 17:00 – 19:00 místostarosta pan Pospíšil a hospodářka paní Brázdilová
Pátek 15:00 – 17:00 starosta pan Březovják
Dovolená v červenci
Z důvodu dovolené nebude v provozu místní knihovna v úterý 4. července a
v úterý 25. července. Páteční úřední hodiny nebudou v pátek 7. července a v pátek
28. července.
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