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KULTURNÍ VÍKEND – zábava, tvoření a přátelské posezení.
V pátek 22. listopadu 2019 se v sokolovně ve Vračovicích uskuteční zábava
pro dospělé. Vystoupí skupina Focus rock. Začátek večera
je od 19.00 hod. Občerstvení zajištěno, za poplatek.
Vstupné symbolických 100,- Kč.
V sobotu 23. listopadu 2019 se koná od 14.00 do 17.00
hod. v sokolovně ve Vračovicích vánoční tvořivé
odpoledne pro děti a rodiče. Vyrábět se budou různé
vánoční dekorace z rozmanitých výtvarných materiálů.
Dětské odpoledne bude završeno bohatou tombolou.
Na tvoření navazuje po 17.00 hod. přátelské posezení
pro dospělé. Veškeré občerstvení pro děti, rodiče a
návštěvníky tohoto celého odpoledne a večera je zajištěno
a je zdarma. Vše, včetně tomboly, sponzoruje Tomáš Moravec a Pavel Menclík.
Vstupné žádné – podporuje OÚ. Parkování možné v obci při silnici, na parkovišti
u STK a firmy Izosan, u kostela.
Srdečně zveme děti, rodiče, všechny dospěláky a přátele.
Hana Mrázková a Tomáš Moravec

Rozsvícení vánočního stromečku.
Srdečně zveme všechny občany na rozsvícení vánočního
stromečku, které se bude konat v sobotu 30. listopadu 2019
od 16:00 hod. před budovou obecního úřadu. Přijďte si
společně s námi vychutnat předvánoční atmosféru. Občerstvení
zajištěno. Akce se koná jen za příznivého počasí.
Na akci zve TJ Sokol Vračovice – Orlov

Platba za domácí kompostéry.
Omlouváme se všem občanům, kteří chtěli podle našeho návodu zaplatit
příspěvek na kompostér převodem z účtu. Neuvědomili jsme si, že do variabilního
symbolu nelze zadat písmeno. Pro platbu tedy platí variabilní symbol jako
při placení za odpady a do poznámky pro příjemce, prosíme, uveďte „kompostér“.
Platbu pošlete na účet č. 2200081836/2010. Variabilní symbol 1000 a za to číslo
popisné – platí pro Vračovice (např. pro čp. 45 bude variabilní symbol 100045).
Variabilní symbol 2000 a za to číslo popisné – platí pro Orlov (např. pro čp. 45
bude variabilní symbol 200045). V hotovosti lze zaplatit v úřední dny na obecním
úřadě. Platbu je třeba uhradit do konce roku 2019. Děkujeme za pochopení.

Obecní knihovna.
Kmenový fond obecní knihovny byl obohacen o nové regionální tituly: knihu
o historii sousední vesnice Svaté Jiří a knihu pověstí z Chocně a okolí.
UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 bude obecní knihovna uzavřena,
jedu na poradu knihovníků do střediskové knihovny. Děkuji za pochopení.
Vaše knihovnice Ludmila Ludvíčková

Nakládání s odpady je problém?
U kontejnerů se stále objevuje volně odložený neroztříděný odpad a tvoří tam
nepořádek a nehezké prostředí. Žádáme proto občany, aby odpad ukládali
do správných kontejnerů a vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky) v modrých
pytlích ponechávali u kontejnerů den před svozovým dnem.
U kontejneru na bioodpad se opět ztratilo nářadí, které mělo být k dispozici všem!
Proto si každý musí s sebou vozit nářadí své.
Nedodržování pravidel nás vede k nepopulárnímu opatření. Uvažujeme
o umístění kamery, která by sledovala prostor u kontejnerů.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
29. listopadu – 27. prosince.
Vytříděný papír – svozový den středa: 13. listopadu – 11. prosince.
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

