Rok: 2020
Číslo:

4-5

Měsíc:

duben
- květen
Ročník: XXVII.

Vážení spoluobčané,
jménem obecního zastupitelstva děkuji dobrovolnicím a dobrovolníkům,
kteří neváhali a také u nás zasedli k šicím strojům, šili tolik potřebné roušky
a zdarma je rozdávali. Děkuji i všem občanům, kteří dodržují nařízení
epidemiologů a hygieniků, byť mnohá omezení bolí.
V obecním zpravodaji nejsme schopni Vás informovat o všech aktuálních
změnách, proto doporučuji sledovat webové stránky obce i jiné ověřené
internetové stránky a zpravodajství, ale nenechte se deptat nepříznivými
zprávami.
Věřím, že omezení, která vyplývají z nouzového stavu, se budou postupně
uvolňovat a „doba roušková“ brzy skončí.
Prosím, buďme i nadále k sobě ohleduplní a solidární.
Přeji všem pevné zdraví.
Pavel Vařečka, starosta

Počet obyvatel v roce 2019.
K 31. prosinci 2019 byly k trvalému pobytu v obci přihlášeny 172 osoby –
ve Vračovicích 86 a na Orlovech také 86. V průběhu roku se přistěhovaly 2 osoby
a odhlásilo se 7 osob. Jedna obyvatelka zemřela. Narodily se čtyři děti.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.
Na webových stránkách naší obce naleznete leták z ministerstva životního
prostředí, který vám poradí, jak v současnosti nakládat s odpadem:
- v domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření,
- v domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě,
- v domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19.

Velkoobjemový odpad.
Na základě smlouvy naší obce a Technických služeb ve Vysokém Mýtě můžete
do sběrných dvorů odkládat velkoobjemový odpad – např. starý nábytek, koberce,
textil i stavební suť, ale ne pneumatiky. Většina odpadů je od občanů přijímána
zdarma a následně fakturována obci, ale za některé odpady (např. stavební suť,
sanitární keramika, nerozložený nábytek) občané platí individuálně v hotovosti.
Ve sběrném dvoře aktuálně dodržujte tyto hlavní zásady:
- Všude se pohybujte s rouškou.
- Vždy zastavte na váze a předložte občanský průkaz.
- Na sběrné dvory přijeďte už s vytříděným odpadem, váš pobyt zde bude kratší
a může se tak vystřídat více občanů.
- Na plochu sběrného dvora mohou přijet maximálně 4 auta najednou, ostatní
počkají před branou.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost, pracujte rychle, ukliďte si po sobě.
- Řiďte se pokyny obsluhy.
Nám nejblíže je sběrný dvůr u bývalé zemědělské školy (ul. Kpt. Poplera), který
je otevřen: v pondělí 14.00-18.00 hod. a ve čtvrtek 8:00-12:00, 14:00-18:00 hod.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý 1x za 14 dní (lichý
týden): 5. května – 19. května – 2. června – 16. června – 30. června.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
15. května – 12. června.
Vytříděný papír – svozový den středa: 29. dubna – 27. května – 24. června.

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

