Infoleták Obecního úřadu Vrbka 5/2013
Oznamujeme:
V pátek 4.října zhruba od 8.hodiny ranní bude ve Vrbce kominický mistr pan
Šmelko provádět pravidelnou předsezónní kontrolu komínů. Máte-li zájem o jeho
návštěvu nahlaste se do čtvrtečního večera u starostky.
Ve středu 9.října rovněž od 8.00 hod bude pan Jansa provádět přihlášeným
občanům taktéž pravidelnou revizi plynových kotlů i topidel. Proto máte-li zájem,
nahlaste se do úterního večera starostce.
A nezapomeňte, že ze zákona je každý majitel (fyzická osoba) nemovitosti
povinen kontrolu komínů provézt 1 - 2x ročně a revizi plynových kotlů či jiných plynových
topidel 1 x za 2roky.
V červnu byla mezi TJ Sokol Vrbka a Obcí Vrbka podepsána kupní smlouva na
místní sokolovnu. V červenci byla sokolovna připsána obci i na katastru a v září pak byla
provedena předávací inventura. Tímto je místní sokolovna, včetně vybavení i pozemků
majetkem Obce Vrbka. Proto budete-li mít někdo zájem o zapůjčení stolů či židlí nebo o
pronájem na soukromé akce, obraťte se na starostku. Poplatek za pronájem sokolovny
odsouhlasilo zastupitelstvo ve výši 350,- Kč za akci, plus poplatek za spotřebovanou
vodu a elektřinu. Pro místní spolky zdarma.

Připomínáme:
těm, kteří nemají uhrazeny poplateky za odpad či za psy a nemají domluven ani
splátkový kalendář, že je třeba srovnat dluhy. Rovněž je třeba uhradit odkoupené
dlaždice ze starých chodníků.

Zveme:
V sobotu 5.října v 10.00 hod se koná v kostele Nanebevzetí P.M. ve Kvasicích
troubená a zpívaná Svatohubertská mše se slavnostním průvodem,
v provedení pěveckého chrámového sboru z Holešova, pod vedením Mgr.Jana Kotase.
Mši celebruje P.Petr Klimeš. Sraz účastníků průvodu je v 9.30 hod před Obecním
úřadem ve Kvasicích. V doprovodném programu vystoupí sokolníci
z Pardubic. Čekají na vás také stánky s mysliveckou tématikou a ochutnávky guláše od
spřátelených mysliveckých sdružení.
V neděli 6.října v 10.00 hod se koná v penzionu Bunč beseda o Chřibech. Na
akci Vás zve Expedice Chřiby a Sdružení Chřiby. Na programu bude prezentace
připravované knihy o chřibských studánkách. Hostem bude Ivan Hoffman, novinář a
rozhlasový komentátor. Po obědě se půjde na společnou asi 3kilometrovou procházku

do Zamilované aleje, kde bude posvěcen P.Radomírem Němečkem ze Zdounek,
obrázek sv. Huberta, který je obnoven právě díky členům Expedice Chřiby. Jejich
zásluhou byl opraven v roce 2010 i obrázek sv.Jana Evangelisty, stojící na kraji lesa u
silnice mezi Vrbkou a Tabarkami i obrázek Panny Marie stojící v lese mezi Bunčem a
Světlou.
OTOČ!!!

V sobotu 12.října od 13.30 se koná již 11.ročník cyklozávodu Okolím Vrbky.
Zúčastnit se mohou všechny děti, které jsou schopny jízdy na kole či koloběžce. Do
kategorií budou rozděleny dle věku či schopnosti ujet danou vzdálenost. Závodníci do
12ti let mohou jet pouze za doprovodu dospělé osoby - rodiče, starší sourozenec či
kamarád. Každý závodník musí mít přilbu a reflexní vestu. (Vestu možno zapůjčit na
startu). Po projetí trasy i jízdy zručnosti se můžete těšit na malé občerstvení i drobnou
odměnu. Závodníci vyjedou na trať jednotlivě, po určitých intervalech, proto není nutné
přijít hned na začátek.

Připravujeme:
Tradiční výšlap na Brdo v rámci 9.výročí otevření rozhledny - pondělí 28.října
Soutěž o nej dýni a nej podzimní výzdobu - úterý 29.října
Lampionový průvod a hledání vrbeckých bludiček - sobota 16.listopadu

Nabízíme:
II. vydání - Chřiby záhadné a mýtické - 2. díl - 180,- Kč
II. vydání - Chřiby záhadné a mýtické - 1.díl - 200,- Kč
I. vydání - Chřiby po hradských cestách - 6.díl - 170,- Kč

Hledáme:
Obecní úřad Vrbka hledá na zimní sezónu schopného brigádníka na úklid a
odhrňování sněhu na chodnících a dle sněhových podmínek i na místních
komunikacích. Jedná se o údržbu obecním "traktorkem". Pro podrobnější informace se
hlaste u starostky.
BŠ (724 187 088)

