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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám Vánoce plné radosti a
rodinné pohody a do nového roku 2020
mnoho zdraví, dobré nálady a životní
spokojenosti.
členové obecního zastupitelstva
Vánoční zpívání.
V pondělí 23. prosince 2019 od 9:00 hod. se před Řeznictvím
u Morávků budou hrát a zpívat vánoční písně a koledy.
Srdečně Vás zve Morávkovo řeznictví

Rozsvícení vánočního stromečku.
V sobotu 30. listopadu 2019 se před budovou obecního úřadu rozsvěcel vánoční
stromeček. Mile nás překvapila účast více než 80 místních i přespolních občanů,
kteří společně ozdobili stromeček, zazpívali koledy, a vytvořili tak příjemnou
vánoční atmosféru. K této příležitosti nám děti ze Speciální ZŠ ve Vysokém Mýtě
vyrobily drobné vánoční dárečky, které si lidé za dobrovolný příspěvek mohli
odnést domů. Za vybranou částku 2 328,- Kč byl nakoupen a škole předán
výtvarný materiál. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se postarali o přípravy,
občerstvení, hudební produkci a úklid. Jsem moc rád, že se Vám akce líbila a
doufám, že se za rok opět sejdeme minimálně ve stejném počtu.
Za Tj Sokol Vračovice – Orlov, z.s. Ondřej Šejnoha

Silvestr v sokolovně.
Zveme Vás na poslední akci tohoto roku. V úterý 31. prosince od 20:00 hod. se
budeme v sokolovně ve Vračovicích loučit s rokem 2019. Přijďte si užít večer
plný zábavy a přivítat s námi nový rok 2020. Občerstvení není zajištěno.
Předpokládá se, že si s sebou každý přinese přiměřené množství jídla
(jednohubky, chlebíčky, cukroví, slané pečivo apod.). K pití bude zajištěno točené
pivo, víno, silvestrovský punč, tvrdý alkohol, nealko, káva, čaj. Šampus a jiné
nápoje si donese každý sám. Hudba zajištěna. Prosíme o předběžné potvrzení
účasti nejpozději do 27. prosince 2019 na e-mail o.sejnoha@seznam.cz nebo tel.
607 136 171. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem
celého našeho spolku Tj Sokol
Vračovice – Orlov, z.s. popřál
Vánoce plné pohody, lásky a klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
Zároveň Vám děkujeme za důvěru a spolupráci v roce 2019 a těšíme se na další
shledání v roce nadcházejícím.
Ondřej Šejnoha, předseda Tj Sokol Vračovice – Orlov, z.s.

Kulturní víkend – ohlédnutí.
V pátek 22. listopadu 2019 se uskutečnila v sokolovně ve Vračovicích zábava.
Sympatičtí chlapíci ze zlínské kapely FOCUS-ROCK rozezněli sál muzikantsky
kvalitní hudbou a dokázali spolu s návštěvníky vytvořit skvělou a přátelskou
atmosféru. Tento úspěšný večer je motivací pro další kulturní akce, které se
předběžně plánují na jaro roku 2020.
Sobotní odpoledne 23.listopadu 2019 bylo věnováno vánočnímu tvoření pro děti
a dospělé. Obležení obce velkým množstvím aut svědčilo o vysoké účasti. Přišlo
víc dětí než vloni. Letos již 77, z toho 12 z naší obce. Ta si těmito akcemi získává
velmi pozitivní ohlas v blízkém i vzdáleném okolí.
Pracovalo se na 4 stanovištích, vyráběly se adventní věnce, svícny z květináčů,
papírový anděl, stromeček a kapřík, koule stylem patchworku, sněhulák
z plastových lahviček, malovalo se na vánoční koule.
Zpestřením pro děti byla i bohatá tombola. Nejen vylosované děti si odnášely
hodnotné ceny, ale na úplně všechny ostatní bylo myšleno a „cenou útěchy“ byla
autíčka a cukrovinky. Všechny děti byly šťastné a spokojené.
Dovolte, abych nyní poděkovala těm, bez nichž by tvoření nebylo tak vysoce
hodnoceno a ceněno zúčastněnými lidmi.
Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

Děkuji děvčatům – obětavě a bez sebemenší přestávky pomáhaly dětem i
dospělým na stanovištích a jejich prací, kreativitou a pomocí vznikaly
plnohodnotné vánoční dekorace – Sandře Jirouškové, Ladě Tmějové, Zuzce
Urbanové, Lence Navrátilové a děvčatům z Prahy, které byly na Orlově
na návštěvě. Jim i velký dík za práci v kuchyni a při občerstvování návštěvníků a
za aktivní úklid po obou akcích. Děkuji:
• Jirkovi Matějíčkovi, Pavlu Vařečkovi, Pavlíně Hrdinové – za různé druhy
větviček a přírodní materiál (Jirkovi i za parkovací místa),
• Janě Kulkové, Bohušce Bečičkové – za drobný výtvarný materiál,
• Jitce Bezdíčkové, Jiřině Čapkové – za odstřižky látek.
A nyní sponzoři, bez jejichž financí by nebylo možné tak bohaté tvoření
zrealizovat:
• OÚ Vračovice – Orlov,
• STK Vračovice (i za možnost parkování)
• a zejména děkuji nejen já, ale všichni návštěvníci Tomáši Moravcovi a Pavlu
Menclíkovi. Jejich tombola, výtvarný materiál, celé občerstvení pro děti i
dospělé zdarma, vše v hodnotě několika desítek tisíc korun, bylo krásným a
lidským počinem, kterým chtěli udělat radost dětem a také v nás naladit
vánoční atmosféru.
Přeji jmenovaným a Vám všem klidné Vánoce plné radosti, především zdraví,
ale i spokojenost a štěstí v roce 2020
Mgr. Hana Mrázková

Jak na odpady po novém roce.
Podle nových zákonů se bude omezovat skládkování odpadů a výrazně se zvýší
poplatky za ukládání odpadů na skládky. Je tedy nutné v dalších letech zlepšit
třídění a popelnice plnit co nejméně.
U stávajících kontejnerů se po novém roce objeví nové šedé kontejnery na drobný
kovový odpad – např. hliníkové plechovky od nápojů, kovové plechovky
od konzerv, víčka od jogurtů apod. Toto opatření nemá za cíl nahradit sběr
kovového odpadu, který organizují členové SDH, ale pouze ulehčit domácnostem
nakládání s odpady.
Od příštího roku bude také uzavřena smlouva mezi obcí a Technickými službami
ve Vysokém Mýtě. Na jejím základě budeme mít možnost (po předložení
občanského průkazu) do vysokomýtských sběrných dvorů odložit velkoobjemový
odpad – např. starý nábytek, koberce, textil i stavební suť, ale ne pneumatiky.
Většina odpadů bude od občanů přijímána zdarma a následně fakturována obci,
ale za některé odpady (např. stavební suť, sanitární keramika, nerozložený
nábytek) budou občané platit individuálně v hotovosti. S podmínkami smlouvy a
ceníkem vás včas seznámíme.
Obecní úřad dále bere na vědomí připomínku orlovských obyvatel a připravuje
úpravu prostranství u kontejnerů na Orlovech.
Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

Czech POINT.
Služby Czech POINT, který umožňuje občanům získat ověřené výstupy z různých
registrů, se od nového roku ujme pan Vojtěch Král z Orlov. Pokud budete
potřebovat výpis z některého registru, domluvte si s panem Králem schůzku –
telefon 779 990 334.

Kulturní akce v novém roce.
Na sobotu 8. února 2020 se připravuje obecní ples a o týden později 15. února
2020 bude dětský karneval.

Nové jízdní řády.
Od 15. prosince 2019 platí nové jízdní řady pro autobusy i vlaky. Pokud někam
budete cestovat veřejnou dopravou, ověřte si raději informace na webu:
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
27. prosince – 24. ledna.
Vytříděný papír – svozový den středa: 8. ledna.

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

