Rok: 2019
Číslo:
Měsíc:

9
září

Ročník: XXVI.

Zabíjačkové hody.
TJ Sokol Vračovice - Orlov Vás zve na poslední letošní akci
na hřišti. V sobotu 5. října 2019 od 15:00 hod. se můžete těšit
na zabíjačkové speciality – ovar, prejt, kroupy, jaternice,
zabíjačkovou polévku, tlačenku, játrovou paštiku, škvarkovou
pomazánku, a také na koláče, cukroví a spoustu dalšího dobrého
jídla. Vše bude formou rautu, za vstupné 250,- Kč můžete sníst, co se do Vás
vejde. Po celý večer Vám bude hrát k tanci a poslechu živá hudba v podání Jirky
a Zdendy. Z důvodu omezené kapacity je vstup možný pouze po předchozí
rezervaci místa u Ondřeje Šejnohy osobně nebo na telefonním čísle 607 136 171
a následném zaplacení vstupného nejpozději do 30. září 2019. Bez rezervace není
vstup na zabíjačku možný! Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!
Za TJ Sokol Vračovice - Orlov Ondřej Šejnoha

Poděkování.
Členové obecního zastupitelstva děkují všem dobrovolníkům, kteří se aktivně
podílejí na úklidu obce – sekají trávu na obecních pozemcích, udržují chodník a
květinový záhon před obecním úřadem bez plevele, uklízí okolo kontejnerů a
vykonávají další užitečné práce. Poděkování patří také mužům, kteří opravili
střechu klubovny na hřišti.
Vážíme si Vaší práce odvedené ve prospěch nás všech. Děkujeme!

Upozornění.
V úterý 17. září 2019 od 7:00 do 19:00 hod. bude v naší obci přerušena dodávka
elektrického proudu.

Cvičení pro ženy.
Paní Milena Hlušičková zve všechny ženy a dívky, které mají chuť se protáhnout,
na sál ve Vračovicích ve středu 25. září 2019. Cvičí se lehký aerobic, cvičení
na míčích a protahování i posilování celého těla. Každý dle svých možností. Sraz
v 18:00 hod. na sále, sportovní obuv s sebou.

TJ Sokol přijme nové členy.
Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce září Vás navštíví členové
znovuobnoveného spolku TJ Sokol Vračovice - Orlov. Pokud budete mít zájem
o členství ve spolku, vyplníte přihlášku a zaplatíte členský příspěvek ve výši
100,- Kč/rok za dospělou osobu a 20,- Kč/rok za dítě do 18 let. Bližší informace
o aktivitách spolku a výhodách pro členy spolku Vám poskytneme osobně
při návštěvě. Na Orlovech Vás navštíví Milena Hlušičková a Renáta Chasáková,
ve Vračovicích Ondřej Šejnoha a Lada Tmějová.
Za TJ Sokol Vračovice - Orlov Ondřej Šejnoha

Sběr potravinářských olejů.
Ve Vračovicích u obecního úřadu a v Orlovech u kontejnerů budou přistaveny
nové kontejnery na sběr potravinářských – rostlinných olejů. Použitý olej (pokud
možno beze zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových (NE
skleněných!) uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálních
kontejnerů. Do těch se odkládá olej v plastové láhvi pevně uzavřené –
NEVYLÉVAT!!! Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění
jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. POZOR! Do kontejnerů
nepatří technické oleje (motorové, tlumičové, převodové), maziva a kapaliny ani
živočišné tuky (sádlo, lůj apod.)!

Nebezpečný odpad.
V úterý 24. září 2019 provedou pracovníci z firmy EKOLA mobilní sběr
nebezpečného odpadu. Podrobnosti na zvláštním letáku.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: 24. září – od října
každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
4. října – 1. listopadu.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 18. září – 16. října.
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.

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

