Rok: 2020
Číslo:
Měsíc:

1
leden

Ročník: XXVII.

Obec Vračovice-Orlov Vás zve
na tradiční společenský ples
v sobotu 8. února 2020 od 20:00 hod.
na sále ve Vračovicích, k tanci a poslechu
hraje H.I.T. MUSIC Litomyšl.
Bohatá tombola – občerstvení.
Těšíme se na Vás!
TJ Sokol Vračovice-Orlov srdečně zve
všechny na Dětský karneval, který se koná
v sobotu 15. února 2020 od 13:30 hod.
na sále ve Vračovicích. Jsou připraveny
soutěže, bohatá tombola, občerstvení
pro děti i dospělé – výborné cukroví ke kávě i pivo.
Dovolujeme si tímto požádat ženy, které by mohly napéci cukroví či nějaké jiné
sladkosti, aby je přinesly na sál před karnevalem, popřípadě se domluvily s paní
Hanou Coufalovou. Příprava sálu – čtvrtek 13. února 2020 od 19.00 hodin,
vítáni jsou i tatínkové.

Tříkrálová sbírka.
V neděli 5. ledna 2020 navštívili naši obec koledníci, kteří potěšili přáním štěstí,
zdraví a pokoje, přinesli informace o činnosti oblastní Charity a nabídli možnost
přispět potřebným. Děkujeme našim občanům za štědrost. Do kasičky koledníků
přispěli částkou 5 910, - Kč. Vybrané finanční prostředky přispějí k zajištění
služeb Charity na Orlickoústecku – např. provoz služeb Centra pod střechou,
domácí hospicová péče, charitní pečovatelská služba a jiné projekty.

Poplatky na rok 2020.
Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu budeme platit poplatek: 500,- Kč
na osobu/rok trvale bydlící, 500,- Kč za čp./rok chalupáři a chataři. Poplatek
za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího 300,- Kč.
Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem z účtu.
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). Poplatky je třeba zaplatit do konce února 2020
a v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2020.
Smlouva mezi obcí a Technickými službami ve Vysokém Mýtě je uzavřena.
Na jejím
základě
můžete
(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. Nám nejblíže je sběrný dvůr u bývalé zemědělské školy.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
24. ledna – 21. února.
Vytříděný papír – svozový den středa: 5. února.

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

