Infoleták Obecního úřadu Vrbka 3/2013
Vážení občané,
vzhledem k velkým záplavám v Čechách vyhlašuje Diakonie Broumov
mimořádnou sbírku na pomoc oblastem postižených povodněmi. Sbírka ve Vrbce
se uskuteční od 14. do 17.června na obecním úřadě v době:
14.6. (16 - 17hod), 15.6. (9 - 10hod), 16.6. (19 - 20 hod), 17.6. celé dopoledne, jinak po
domluvě se starostkou. Přinést můžete jakékoliv ošacení, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky. Dále také veškerou nepoškozenou
obuv, spodní prádlo, ponožky. A pokud darujete i jiné věci, velmi rádi si je Diakonie
odveze. Věci je nutné, jako vždy, zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Pokud byste chtěli podpořit postižené obce i finančně, můžete finanční dary
zasílat na účet Diakonie Broumov č.1302698349/0800 nebo 38739-601/0100 variabilní
symbol 999. Na webových stránkách www:diakoniebroumov.org si pak můžete ověřit
příjem Vašeho daru i jeho následné rozdělení.
Předem děkujeme za pomoc lidem, kteří to opravdu velmi potřebují.
Za nedlouho se přehoupne druhá polovina června, což mimo jiné znamená, že se
finišuje ve škole, že tu budou co nevidět prázdniny, že tu snad-možná-konečně bude
hezké počasí, že se blíží ve Vrbce hodky, ale hlavně, že se budou v obci opravovat
chodníky. Proto k této větší akci podrobněji.
Opravovat se konkrétně budou chodníky stávající tj. od křižovatky nad
obecním úřadem až po dětské hřiště dole u Dýčkového. To bude v první etapě. Na
tuto akci získala obec 40% dotaci ze Zlínského kraje (Podprogram na podporu obnovy
venkova), 60 % z celkové ceny bude obec hradit z částky ušetřené
v minulých letech. Opravu provede firma Porr a.s. (dřívější PSVS), kterou vybralo
zastupitelstvo v malém neoficiálním výběrovém řízení. Stavební práce by měly začít
1.července. Do té doby bude potřeba stavbu připravit tzn. odstranit živý plot a rozebrat
stávající chodník. Plot odstraní brigádníci, starou dlažbu obec nabízí
k prodeji. Proto, kdo máte zájem nejlépe do pondělí 17.června se nahlaste u starostky
nebo na úřadě. Poté se domluvíme na postupu. Cenu dlaždic stanovilo zastupitelstvo
takto: 10 Kč/ks pro toho, kdo si dlažbu sám vykope a odveze, 25 Kč/ks pro ostatní.
Budou-li dobré podmínky, pak v září začne i druhá etapa oprav a "dostavby"
chodníku. Konkrétně "dostavba" chodníku od sochy P.Marie pod školou až
k Polišenskému a od Polišenského k Peňázovému pak oprava stávajícího chodníku.
Tuto stavbu bude zcela financovat Obec.
Tímto se tedy obracím na vrbeckou mládež, která už má nebo za chvíli bude mít
ve škole pohov. Máte-li chuť, dostatek času i sil můžete se opět přihlásit na brigádu,
která bude hlavně v červenci, ale částečně po domluvě už v červnu. Přihlaste se u
starostky nejlépe hned do pondělí 17.června, ať vím alespoň předběžně.
Vážení občané, jsem si vědoma, že mnozí podotknete: "vždyť budou hodky". Ale
dohodli jsme se, že stavební práce začnou až po nich, chodník není silnice, námětové
cvičení probíhá na silnici a vjezdy k domům by mohly po dohodě s majiteli zůstat až do

pondělí.
OTOČ!

Teď už jen stručně.
pondělí 17.6. - MUDr.Stránská dovolená, zastupuje MUDr.Tesařík v Tlumačově
úterý 18.6. - nebude otevřena ve Vrbce knihovna
středa 19.6. - otevřena knihovna (16 - 18 hodin) a VaK bude zapisovat vodu
čtvrtek 20.6. - veřejné zasedání obecního zastupitelstva
pátek 21.6. - bude přistaven velkoobjemový kontejner na předhodkový úklid
Hodky 2013 - sobota 29.června
13.00 hod - mše svatá v obřadní síni na hřbitově a kladení věnce k pomníku padlých
15.00 hod - námětové cvičení jednotek SDH okrsku Kvasice
20.00 hod - hodková zábava na výletišti se skupinou Motus
Podrobněji v dalším infoletáku
BŠ

