Infoleták Obecního úřadu Vrbka 6/2013
Akce a události tohoto týdne a nadcházejícího měsíce:
pondělí 28.října - společný výšlap na Brdo u příležitosti 9.výročí otevření
rozhledny na Brdě. Sraz všech turistů i mototuristů v 9.45 hod
u mapy - u hospody ve Vrbce. Pohodlnou obuv, vlajku republiky a
občerstvení s sebou. Nic z toho však není podmínkou účasti.
Ve 12.00 hod společný zpěv hymny pod rozhlednou.
úterý 29.října - tak jako každý rok v době podzimních prázdnin, soutěž o
nej výzdobu a nej dýni. Proto, kdo máte chuť se opět zapojit nebo se letos
poprvé přidat, připravte si během pondělí či úterý své výtvory, abychom se
všichni při večerní procházce mohli potěšit pohledem. "Odborná" porota
složená čistě z laické veřejnosti si prohlédne vaše dílka po 19.hodině. Proto
nezapomeňte, kdo se zapojíte, rozsvítit svíčky nebo lampičky, aby jste
nebyli přehlédnuti.
čtvrtek 30.října - MUDr.Stránská nebude ordinovat ve Vrbce.
sobota 2.listopadu - Dušičková mše svatá v obřadní síni a poté
dušičková pobožnost na místním hřbitově - začátek ve 14.30 hod - slouží
p.Petr Klimeš.
pátek 8.listopadu - na návsi u Zapletalového bude přistaven kontejner z
Biopasu na velkoobjemný odpad z domácností i zahrad - (nábytek,
matrace, koberce, dveře i okna, ale bez skel, větve ze stromů, keře, pařezy,
vše co nevejde do popelnic a nepatří do nebezpečného a stavebního
odpadu).
sobota 16.listopadu - lampionový průvod a hledání vrbeckých
bludiček. Do průvodu i na hledání zveme všechny děti od 0 do 99 let,
nejlépe s lampionem vlastní výroby, což ale není podmínkou, klidně může
být i koupený. Hodnotit se však bude pouze vlastní práce. A úplně parádní
bude, když přijdete i v nějaké masce či úboru. Všichni, kdo předvedou svoji
práci budou vyhodnoceni. Sraz bude upřesněn.

OTOČ!

Připomínám:
Od minulého týdne mají všechny ženy, dívky, slečny i babičky
možnost protahovat si společně, pravidelně jednou za týden, tělo. Neboť
každé úterý od 18.00 do 19.00 hod v zasedaní místnosti obecního úřadu
se už zase scházíme a cvičíme pod dohledem p.A.Otýpkové. Stačí vám k
tomu přinést si pouze jakékoliv pohodlné oblečení, boty na přezutí a
přibalíte-li chuť a dobrou náladu nebude ani to na škodu.
Před úřadem přibyla na zkoušku další nádoba na odpad
z domácností. Je to malý kontejner určený tentokrát na oblečení, boty
a hračky, které už vám doma zbytečně zabírají místo. Věci je třeba dát do
pytlů, nemusí se třídit na roztrhané či ještě dobré, nebo na boty či hračky,
musí však být hlavně suché, aby neplesnivěly. Pokud se kontejner osvědčí
měl by zde stát trvale. Budeme tak mít možnost ještě více třídit svůj odpad,
šetřit životní prostředí i místo v popelnici a zároveň pomoci druhým.
BŠ

