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únor
– březen
Ročník: XXVII.

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 naši obec
od odpadků a nepořádku, přijď v sobotu 4. dubna 2020 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, uklidíme a připravíme hřiště k letnímu provozu. Všechny potřebné
pomůcky (rukavice, pytle na odpad) a občerstvení budou zajištěny. Akce se koná
jen za příznivého počasí. Pro více informací mě kontaktujte na telefonu 607 136
171 nebo e-mailu o.sejnoha@seznam.cz.
Obecní zastupitelstvo předem děkuje všem dobrovolníkům. Ondřej Šejnoha

Poděkování.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci obecního plesu
i pořadatelům dětského karnevalu.

Ohlédnutí za karnevalem.
V sobotu 15. února 2020 proběhl na sále ve Vračovicích dětský karneval.
Navštívilo nás spousta krásných a nápaditých masek, asi 35 dětí a v převaze byly
ty malé. Pozadu nezůstali ani rodiče, kteří se aktivně zapojili i do soutěží, které
pro všechny připravily p. Hlušičková a p. Bečičková. Zpestřením byl příjezd
policejní hlídky, která si „odvedla“ všechny ze sálu a předvedla policejní vozidlo
a vybavení. Hudební produkci zajišťovali slečna M. Čapková a p. Jasanský.
Jako vždy nechyběla v závěru bohatá tombola, na kterou se děti velmi těší, a snad
nikdo neodešel bez výhry nebo vysoutěžených dárků. Pro dospělé bylo připraveno
místními ženami výborné domácí cukroví, které je již po několik let velkým
lákadlem. Poděkování patří všem, kteří napekli cukroví, a pořadatelům
za přípravu a realizaci. Za příjemně vytopený sál děkujeme p. M. Čapkovi.
Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli nebo dodali ceny pro děti – jsou to: OÚ
Vračovice-Orlov, SDH, STK R. Jetmar, DTP tisk K. Zeman, L. Tmějová,
Morávkovo řeznictví, ARMY BEST Tisová, KOVOZAL p. Müller, MAS
Litomyšlsko.
Lada Tmějová

Odpadové hospodářství.
V uplynulém roce bylo z naší obce odvezeno např. 55,43 tun
směsného odpadu, 5,48 tun plastů, 47,7 tun bioodpadu. Za odvoz
a likvidaci veškerého odpadu (bio, směsný odpad, papír, plast,
sklo, nebezpečný opad) obec zaplatila 203 955, - Kč. V přepočtu
na jednoho obyvatele vychází částka 1 102,- Kč. To je cena dost
vysoká. Aby odpadu bylo méně a platili jsme méně, je třeba odpady omezovat.
Pokud už odpad produkujeme, třiďme ho správně!
Od března je na hasičské zbrojnici ve Vračovicích umístěna kamera, která sleduje
prostranství u kontejnerů. Je to nepopulární opatření, ale snad donutí některé
nezodpovědné osoby dodržovat pravidla – odpady odkládat do správných
kontejnerů a nepohazovat je vedle, a tvořit tak nehezkou skládku.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: v březnu ještě každý
týden, od dubna 1x za 14 dní (lichý týden) – 7. dubna, 21. dubna.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
20. března, 17. dubna.
Vytříděný papír – svozový den středa: 1. dubna, 29. dubna.
U hasičské zbrojnice ve Vračovicích je opět přistaven zelený kontejner
na objemnější bioodpad.
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

