Rok: 2019
Číslo:

1

Měsíc:

leden

Ročník:

XXVI.

Obec Vračovice-Orlov Vás zve
na společenský ples,
v sobotu 2. února 2019 od 20:00 hod.,
sokolovna ve Vračovicích,
k tanci a poslechu hraje H.I.T. MUSIC Litomyšl.
Bohatá tombola – občerstvení.
Těšíme se na Vás
Příprava a úklid sálu v pátek 1. února 2019 od 18:00 hod. a v neděli 3. února 2019
od 17:00 hod.

Dětský karneval
v sobotu 16. února 2019 od 13:30 hod.
na sále ve Vračovicích. Děvčata a chlapci,
těšit se můžete na různé soutěže, krásné ceny,
občerstvení a hudební vystoupení.
Občerstvení je připraveno i pro rodiče a
všechny ostatní.
Prosíme maminky, babičky a další hodné dobrovolníky, aby pro děti na karneval
upekli cukroví. Upečené dobroty přineste na sál před začátkem karnevalu, tj.
v sobotu 16. 2. do 13:00 hod., popřípadě se domluvte s paní Hanou Coufalovou
nebo paní Hanou Procházkovou.
Všem ochotným pomocníkům předem děkujeme. Za pořadatele Lada Tmějová

Posezení u EURONY.
Přijďte posedět u kávy a moučníku s povídáním o produktech české
firmy EURONA. Ve čtvrtek dne 24. 1. 2019 v 16 hodin v zasedací
místnosti na obecním úřadě. S produkty Vás seznámí Daniela
Šiknerová, top manažerka. Účastnický poplatek 50,- Kč.
Občerstvení zajištěno. Z důvodu omezené kapacity prosím
o potvrzení účasti nejpozději do středy 23. 1. 2019 na tel.: 736 755 369.
Na setkání Vás srdečně zve Sandra Jiroušková

Nepřítomnost starosty obce.
Starosta p. Pavel Vařečka nebude v následujícím období přítomen ve svém úřadě,
nebude dostupný ani na telefonu. Jeho zástupcem je místostarosta p. Pavel
Jiroušek. Můžete se na něho obracet v úředních hodinách nebo na telefonu
724 946 820.

Poplatky na rok 2019.
Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 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).
Od poplatků jsou osvobozeni občané, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let
a také narozená miminka. Poplatky je třeba zaplatit do konce února 2019 a
v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2019.

Úklid chodníku.
Žádáme občany, kteří chovají psi a chodí s nimi na procházky, aby po nich
na chodníku ve Vračovicích uklízeli. Děkujeme.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: každý týden.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
25. ledna – 22. února – 22. března.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 6. února – 6. března.

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

