Rok: 2019
Číslo: 3
Měsíc: březen
Ročník: XXVI.

Velikonoční tvoření.
Zveme děti s rodiči, ale i ženy, které mají zájem o vyrábění
velikonočních dekorací. Koná se v sobotu 13. dubna 2019
od 14.00 do 17.00 hod. v sokolovně ve Vračovicích.
Prosím, můžete-li, přineste s sebou vyfouknutá vajíčka, popř.
půlky vajíčkových skořápek.
Těšíme se na shledání!
Hana Mrázková

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Ukliďme svět, ukliďme Česko! je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. Pokud se chceš zapojit
i Ty, a vyčistit tak naší obec od odpadků a
nepořádku, přijď v sobotu 6. dubna 2019 ve 13.30 hod. k obecnímu úřadu
ve Vračovicích. Tam se rozdělíme do skupinek a projdeme všechny příkopy podél
komunikací v obci. Pokud se nás sejde dostatek nebo zbyde čas, vydáme se
do „rokle“ (směr Sv. Jiří po levé straně) a pokusíme se to vyčistit i tam. Akci
ukončíme kolem 18. hodiny na sále ve Vračovicích, kde pro všechny
dobrovolníky bude zdarma připravené občerstvení. Všechny potřebné pomůcky
(rukavice, pytle na odpad) jsou zajištěny. Akce se koná jen za příznivého počasí.
Pro více informací volejte na tel. 607 136 171 – Ondřej Šejnoha.
Obecní zastupitelstvo předem děkuje všem dobrovolníkům.

Ohlédnutí za karnevalem.
V sobotu 16. února 2019 jako tradičně proběhl na sále ve Vračovicích dětský
karneval. Po úvodním průvodu masek se rozběhly soutěže a zápolení pro děti.
Odhadujeme, že se karnevalu zúčastnilo asi 35 masek. Ty nejhezčí byly
odměněny krásnými cenami. Se soutěžemi se nezapomnělo ani na rodiče, kteří se
aktivně zapojili. I pro ně byly ceny připraveny. Poděkování patří všem místním i
přespolním sponzorům a také ženám,které napekly výborné cukroví.
Před losováním tomboly se u sálu zastavila i Policie ČR, která předala dětem
omalovánky a reflexní pásky. Závěrem je od dětí nejvíce očekávána tombola,
protože snad žádné dítě neodchází bez výhry. Všem pořadatelům patří poděkování
za čas strávený přípravou a realizací karnevalu a už se všichni těší na další ročník.
Několik fotografií z karnevalu zveřejnil i Orlický deník a více fotografii lze nalézt
na http://orlicky.denik.cz. Z výtěžku pořádaných karnevalů a ostatních akcí se
zakoupila na místní hřiště skákací trampolína pro děti, která bude připravena opět
na sezonu.
Lada Tmějová

Poděkování za akce pro děti.
Jménem zastupitelstva děkuji všem pořadatelkám a jejich
pomocníkům, kteří se zapojili do příprav a realizace
úspěšných akcí pro děti – vánoční tvoření, dětský
karneval a do plánovaného velikonočního tvoření.
Díky za Váš čas, nápady a ochotu aktivně se zapojit do dění v obci.
Pavel Vařečka, starosta

Zájezd na muzikál.
Ještě jsou volná místa na odpolední představení muzikálu „Fantom opery“. Zájezd
do pražského divadla se uskuteční 19. května 2019. Cena 600,- Kč. Závazné
přihlášky přijímá paní Pavla Hájková do konce března.

Cvičení pro ženy.
Paní Milena Hlušičková zve všechny ženy a dívky, které
mají chuť se protáhnout. Na sále ve Vračovicích ve středu
20. března 2019. Cvičí se lehký aerobic, cvičení na míčích
a protahování i posilování celého těla. Každý dle svých
možností.
Sraz v 18 hodin na sále, sportovní obuv s sebou.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

Hospodaření obce.
Na webových stránkách obce můžete nahlédnout do zprávy o hospodaření i
na rozpočet na rok 2019.

Nový autobusový spoj.
Od března můžete cestovat do Vysokého Mýta i do Ústí nad Orlicí přímo novým
autobusovým spojem (jede jen v pracovní dny).
Do Vysokého Mýta autobus odjíždí v 12:19 hod, z Vysokého Mýta v 12:50 hod.

Domácí kompostéry.
Aby drobný biologický odpad nekončil
v popelnici, požádali jsme o dotaci na domácí
kompostéry. Dotaci jsme získali. Pro každou
domácnost bude tedy k dispozici domácí
kompostér. Cílem celé akce je snižování
množství směsného komunálního odpadu.
Dotace však nepokryje veškeré finanční
náklady na nákup kompostérů, bude tedy
potřeba, aby se občané na nákladech také podíleli. Výše příspěvku bude
vypočítána podle skutečné ceny.
U hasičské zbrojnice ve Vračovicích je opět přistaven zelený kontejner
na objemnější bioodpad.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: v březnu každý
týden, od dubna 1x za 14 dní – 9. dubna – 23. dubna – 7. května.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
22. března – 19. dubna.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 3. dubna – 1. května.

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

