Rok: 2019
Číslo: 6
Měsíc: červen
Ročník: XXVI.

Obnovení TJ Sokol.
Vážení spoluobčané,
chtěli byste se zapojit do kulturního vyžití v naší obci? Pomáhat a organizovat
různé veřejné akce pro děti i dospělé? Přihlašte se do obnoveného spolku TJ Sokol
Vračovice, z.s. a pomozte nám vrátit společenský život do naší obce. Pro více
informací kontaktujte předsedu spolku pana Ondřeje Šejnohu osobně nebo
na telefonu 607 136 171.
Za TJ Sokol Vračovice, z.s. Ondřej Šejnoha

Volby do Evropského parlamentu u nás.
V obci Vračovice-Orlov se „eurovoleb“ zúčastnilo 54 ze 146 oprávněných voličů,
tj. téměř 37 %. Odevzdáno bylo celkem 53 platných hlasů pro následující politická
uskupení:
Občanská demokratická strana – 12 hlasů, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová – 10 hlasů, ANO 2011 – 9 hlasů, STAROSTOVÉ
s regionálními partnery a TOP 09 – 8 hlasů, Česká pirátská strana – 7 hlasů,
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI – 3 hlasy, Vědci pro Českou republiku
– 2 hlasy, ANO, vytrollíme europarlament – 1 hlas, HLAS – 1 hlas.

Sportovní klání hasičů.
Okrskové hasičské soutěže se v Tisové v sobotu 18. května 2019 zúčastnilo 21
dospělých týmů a tři družstva dětí (Tisová, České Heřmanice, Vračovice – Orlov).
Naše děti pod vedením velitele hasičů M. Procházky obsadily pěkné 2. místo, naše
ženy byly ve své kategorii také druhé a muži skončili na 5. místě. V soutěži
jednotlivců se ve štafetě blýskl 3. nejlepším časem soutěže Michal Procházka.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.

Upozornění pro čtenáře.
Ve čtvrtek 27. června 2019 bude obecní knihovna uzavřena.
Děkuji za pochopení. L. Ludvíčková

Velikonoční tvoření se vydařilo.
V soboru 13. 4. 2019 se uskutečnilo v sokolovně ve Vračovicích vyrábění
velikonočních dekorací. Zúčastnilo se přes 30 dětí a více než 20 dospělých
z Orlova, Vračovic, blízkého, ale i širšího okolí. Všichni odcházeli nadšení a
se zájmem o další akce v naší obci. Jsem ráda a myslím, že všichni můžeme být
spokojeni, až hrdí, že naše obec – Vračovice-Orlov – je již známá ve velkém okolí
aktivitami pro děti, je pro ně vyhledávaná a může se tím zapojit mezi obce, které
již dávno pro své děti i děti odkudkoli podobné aktivity dělají.
Je třeba ale poděkovat těm, kteří mi pomohli: OÚ Vračovice-Orlov – propůjčení
sokolovny, sponzorování výtvarného materiálu, Bohušce Bečičkové – dar
různorodého dekoračního materiálu, děvčatům pracujícím s dětmi na stanovištích:
Jiřince Čapkové – dík i za pomoc při úklidu po akci a Evičce Coufalové – přeji
hodně sil, zdravíčka a štěstí (oběma, všem), mému Romanu Blažkovi, který mi
pomáhal od rána topit a pak sám (prý v rámci rehabilitace sešroubovaného
kotníku) obstaral přípravu a roznášení šťáv, čajů, kávy, a to vše poprvé bez berlí
(ale o to pak večer bolestivěji...).
I když vše proběhlo ke spokojenosti všech, mě velmi mrzí jedno – nikdo z našeho
OÚ se ani na chviličku nepřišel podívat. A byla bych tak ráda! Věří mi, děkuji,
nezklamu, ale ať vidí, že takováto práce má smysl, že finanční prostředky jsou
efektivně využity, že obec má ohlas jako jiné obce. A krom toho, vždyť i naši
zastupitelé mají děti, příbuzné, vnoučata atd. Tak přijďte, budete, jako všichni,
srdečně vítáni.
Přeji krásné léto. Hana Mrázková

Velkoobjemový odpad.
Na víkend 28. – 30. června 2019 bude u hasičské zbrojnice ve Vračovicích
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. V této době do něj můžete odložit
objemné věci, které už v domácnosti nepotřebujete, např. koberce, umyvadla,
starý nábytek apod.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý – 1x za 14 dní:
18. června – 2. července – 16. července – 30. července – 13. srpna – 27. srpna.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
12. července – 9. srpna.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 26. června – 24. července – 21. srpna.
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

