Rok: 2019
Číslo:

2

Měsíc:

únor

Ročník:

XXVI.

Zájezd na muzikál.
Zveme Vás na muzikál „Fantom opery“, který uvádí pražské divadlo GOJA
MUSIC HALL. Fantom opery je muzikál z roku 1986. Jde o adaptaci
stejnojmenného románu francouzského spisovatele
Gastona Lerouxe, jenž poprvé vyšel v roce 1909. Světová
premiéra muzikálu proběhla 27. září 1986 v Her
Majesty’s Theatre v Londýně. Hudbu složil Andrew
Lloyd Webber, texty písní napsal Charles Hart.
Zájezd na odpolední představení se uskuteční 19. května
2019. Cena 600,- Kč zahrnuje cenu vstupenky a cenu
za dopravu. Závazné přihlášky přijímá paní Pavla
Hájková do konce března.

Tříkrálová sbírka.
V neděli 6. ledna navštívili naši obec koledníci, kteří potěšili lidi přáním štěstí,
zdraví a pokoje, přinesli informace o činnosti Charity a nabídli možnost přispět
potřebným. Děkujeme našim občanům za štědrost. Do kasičky koledníků přispěli
částkou 4 500, - Kč.

Poděkování.
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při přípravě a organizaci obecního plesu
vřele děkujeme. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli do bohaté
tomboly.

Poplatky na rok 2019.
Poplatek za likvidaci odpadů a poplatek za psa je třeba zaplatit do konce února
2019 a v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2019.

Pro majitele psů.
Upozorňujeme majitele psů, aby dbali na pořádek a jejich
pejsci neznečišťovali obecní cesty i nejbližší okolí obytných
domů a zahrad. Děkujeme.

Obecní zpravodaj na webu obce.
Obecní zpravodaj je k nahlédnutí na webové stránce obce: www.vracoviceorlov.cz/obecni-mesicnik.
Zajímavé akce v okolí:
Fenomén Igráček – historie - současnost - vývoj - výroba fenomenální hračky.
Orlické muzeum v Chocni – výstava trvá do 24. února 2019.
Univerzita volného času – jaro 2019 ve Vysokém Mýtě:
Z MÝTA PO CELÉM SVĚTĚ
Úterý 5. 3. – Michael Pokorný: Po horských stezkách Švýcarska
Úterý 19. 3. – Michael Fokt: Fidži země přátelských kanibalů
Úterý 2. 4. – Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii (od 18:00 hod
v Šemberově divadle)
Úterý 16. 4. – Tomáš Kubeš: Západní Afrika - tradice a současnost
Úterý 30. 4. – Alena Aichlmanová: Himalájské nebe
Přednášky se konají vždy v úterý od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách Klubové scény
M-klubu (výjimkou je přednáška pana Zibury). Cena celého semestru 200 Kč, cena
jednotlivé přednášky 50 Kč. Přihlášky a bližší informace v kanceláři M-klubu nebo
na tel. č. 465 420 420.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: každý týden.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
22. února – 22. března – 19. dubna.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 6. března – 3. dubna.

Obecní úřad: úřední hodiny

pondělí

17:00 – 19:00 hod.

Obecní knihovna :

čtvrtek

17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

