Infoleták Obecního úřadu Vrbka 4/2013
Hodky 2013 - program na sobotu 29.června
13.00 hod - hřbitov - mše svatá na hřbitově a kladení věnce k pomníku
spoluobčanů padlých v I.světové válce
14.10 hod - obecní úřad - (orientační čas, který bude přizpůsoben dle
konce obřadu na hřbitově) - komentované promítání
starého amatérského filmu o místním spolku hasičů a jeho
akcích ze 60.- 70.let minulého století :-)
15.00 hod - obec - námětové cvičení Jednotek SDH okrsku Kvasice dálková doprava vody přes celou obec
16.00 hod - obecní úřad - (zase jen orientační čas, který bude
přizpůsoben konci námětového cvičení - po nástupu) komentované promítání starého amatérského filmu o
místním
spolku hasičů a jeho akcích ze 60.-70.let
(opakování)
20.00 hod - výletiště za sokolovnou - hodková zábava se skupinou
Motus
Navštívit rovněž můžete v sobotu i v neděli místní muzem
hospodářského nářadí, které pro Vás i Vaše hosty bude otevřeno
v sobotu od 10.00 do 11.00 hod a odpoledne od 17. 00 do 18.00 hod a v
neděli pak od 14.00 do 16.00 hod.
Po celé sobotní odpoledne bude u sokolovny připraveno pro
všechny občerstvení.
Ale aby hodky mohly vůbec řádně proběhnout je třeba všechny akce
dobře připravit. Začínáme dnes tj.v pondělí 24.6.v 16.30 úklidem obřadní
síně na hřbitově. Proto najděte si chviličku a přijďte s kbelíkem pomoc umýt
okna a vnitřní vybavení síně.
Zítra pak připomínám všem hasičům i jejich příznivcům brigádu na
úklid sokolovny a výletiště.
A dále, máte-li možnost a chuť přispět malým nebo i větším
sponzorským darem do tomboly tradiční hodkové zábavy, pak jej
přineste v pátek od 17.00 do 18.00 hod do zbrojnice nebo kdykoliv
v týdnu na úřad, ke starostovi či velitelovi sboru.

Všem dárcům i obětavcům patří od hasičů velký dík předem.
OTOČ!!

Prázdninové akce
4.července - sportovní odpoledne pro děti všech věkových kategorií začátek v 16.30 hod na hřišti. Bude to akce na zahájení prázdnin, proto si
děti přinesou pruty na opékání špekáčků. Nezapomenou však ani dobrou
náladu, pevné svaly, rychlé nohy a bystrou mysl.
5.července - společný cyklovýlet na cyrilometodějskou pouť na Velehrad
- sraz všech tradičních i nových "kolařů" je v 7.15 hod u mapy. S sebou
nezapomeňte dostatek tekutin, řádné občerstvení na cestu, hlavně však
dobré kolo a letos asi i pevné nervy. Pro nové zájemce trasa - Vrbka,
Kostelany, Bunč, Salaš, Velehrad a zpět přes Staré Město, kolem Baťova
kanálu do Spytihněvi a odtud přes Halenkovice na Vrbku, cca 55km (plusmínus). Ale klidně i jinak.
31.srpna - rozloučení s prázdninami na hřišti ve Vrbce.
Všechny akce, včetně možného obecního výletu, budou ještě
upřesněny plakátem.
Žádost o pochopení
Ještě se vrátím k nadcházející opravě chodníků neboť Vás tímto
všechny chci požádat o trpělivost a ohleduplnost při pracích spojených
s opravou i budováním nových chodníků. Všichni víme, že nic nejde jen tak
lehce bez problémů, proto mějme pochopení i pro nepříjemnosti
s akce vyplývající. Věřme, že výsledek bude stát za to.
Bude-li někdo z Vás mít zájem o vybudování nového vjezdu od
chodníku ke svému pozemku či domu, přihlaste se zatím informativně u
starostky. Tyto práce by se prováděly až v druhé etapě oprav tj. v září,
každý zájemce na svou smlouvu, hromadná akce = sleva na dopravě.

Na závěr přeji všem školákům pěkné vysvědčení a samozřejmě
pohodové, krásné, vydařené prázdniny a všem pak příjemnou dovolenou.
BŠ

