Rok: 2019
Číslo: 5
Měsíc:

květen

Ročník: XXVI.

Volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu budou
probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé
Evropské unie. V České republice budou voliči
směřovat k volebním urnám v pátek 24. a
v sobotu 25. května. V rámci Eurovoleb 2019 si
Česko volí 21 poslanců na 5 let. Do Evropského
parlamentu se volí poměrným systémem.
V České republice se volby do europarlamentu podobají sněmovním volbám, tedy
strana uspěje tehdy, pokud získá více než pět procent všech hlasů. Voliči vybírají
své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků. Každé politické uskupení má
vlastní lístek s registračním číslem a jmény kandidátů. Lístky by měli voliči
obdržet do poštovních schránek nejpozději tři dny před začátkem voleb.
Ve volební místnosti voliči nejdříve prokáží komisi svoji totožnost a získají tak
obálku, do které za plentou vloží jeden vybraný hlasovací lístek strany, které
chtějí dát hlas. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.
První den (24. května) je volební místnost otevřena jako obvykle od 14:00
do 22:00 hod. V sobotu 25. května mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do dvou
hodin odpoledne. V naší obci bude volební místnost opět na obecním úřadě.
V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže
výsledky hlasování budou zveřejněny až v neděli pozdě večer nebo až v pondělí.

Hasiči budou soutěžit.
V sobotu 18. května 2019 se v Tisové bude konat okrsková
soutěž v požárním sportu. Naši dobrovolní hasiči se také zúčastní.
Přijďte je podpořit.

Akce na hřišti.
17. května – 20:00 hod. – hokej MS: ČR - Itálie
18. května – 18:00 hod. – hodnocení výsledků soutěže
v požárním sportu, občerstení – kejta z bejka
19. května – 16:00 hod. – hokej MS: ČR - Rakousko
25. května – 19:00 hod. – hokej MS: semifinále
26. května – 20:00 hod. – hokej MS: finále
8. června – 17:00 hod. – degustace prémiových rumů
Degustaci povede odborník. Nechte se překvapit jeho příjemným výkladem
se znalostí z oblasti kvalitních rumů od výroby, zrání, rozdělení do skupin,
původu a správného servírování. Vstupné 350,- Kč zahrnuje degustaci rumů
včetně odborného výkladu a občerstvení formou rautu. Vzhledem k omezené
kapacitě je nutná rezervace předem do konce května u Ondřeje Šejnohy
na tel. čísle 607 136 171 nebo osobně při nějaké akci na hřišti.

Informační SMS.
Obecní úřad připravil novinku – zasílání informací formou SMS. Přihlásit se
k odběru můžete vyplněním formuláře na webu obce – www.vracovice-orlov.cz.
Zprávy z obecního úřadu vám následně budou chodit zdarma formou SMS na váš
mobilní telefon.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý – 1x za 14 dní:
21. května – 4. června – 18. června – 2. července.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
17. května – 14. června – 12. července.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 29. května – 26. června.
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.

