Rok: 2019
Číslo: 4
Měsíc: duben
Ročník: XXVI.

V podvečer filipojakubské noci,
v úterý 30. dubna – od 18:00 hod.
se bude konat na hřišti ve Vračovicích
slet čarodějnic a čarodějů.
Přijďte s dobrou náladou přivítat jaro, opéct
špekáček, napít se dobrého piva a pobavit se
se sousedy.
Občerstvení zajištěno.

Na akci zve TJ Sokol Vračovice

Poohlédnutí za akcí Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Děkuji všem, kteří se v sobotu 6. dubna 2019 zúčastnili
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! a vyčistili naši
obec
od nepořádku.
Akce
se
zúčastnilo
23 dobrovolníků, kteří za necelé tři hodiny sesbírali
přes 70 pytlů s odpadky, 30 pneumatik a množství
dalšího nespecifikovatelného odpadu. Doufám, že se
při této akci sejdeme i příští rok minimálně ve stejném
počtu. Děkuji i těm, kteří udržují čistotu v obci po celý rok a sbírají odpadky
pravidelně na procházkách.
Za obecní zastupitelstvo děkuje Ondřej Šejnoha

Dopravní informace.
V době od 1. května do 30. září 2019 bude uzavřena silnice z Českých Heřmanic
do Tisové (oprava mostu). Objízdná trasa povede přes naši obec.
Od 1. dubna až do 30. září 2019 je uzavřena pro veškerou dopravu i silnice II/315
přes Hrádek vzhledem k výstavbě lesního úseku silnice.
Také ve Vysokém Mýtě je od 8. dubna 2019 doprava složitější. Na silnici I/35
na průtahu Vysokým Mýtem pokračují stavební úpravy a instalace nových
semaforů, pardubické Ředitelství silnic a dálnic bude současně postupně provádět
rekonstrukci povrchu silnice I/35 od supermarketu Lidl až po okružní křižovatku.

Hasiči budou soutěžit.
V sobotu 18. května 2019 se v Tisové bude konat okrsková
soutěž v požárním sportu. Naši dobrovolní hasiči se také zúčastní.
Přijďte je podpořit.

Sběr kovového odpadu.
Při domácím úklidu připravujte nepotřebné železo a jiné kovy. Stejně jako
v loňském roce i letos plánují hasiči provést sběr kovového odpadu. Akce se
uskuteční v pátek 10. května 2019 od 17.00 hod. Nepotřebné železo a jiné kovy
si připravte, ale před dům dejte až na poslední chvíli.

Nebezpečný odpad.
Ve čtvrtek 2. května 2019 provedou pracovníci z firmy EKOLA mobilní sběr
nebezpečného odpadu. Podrobnosti na zvláštním letáku.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý – 1x za 14 dní:
23. dubna – 7. května – 21. května – 4. června.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
19. dubna – 17. května – 14. června.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 1. května – 29. května.
Kontejner na bioodpad u hasičské zbojnice ve Vračovicích je otevřen.
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

