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Nové obecní vyhlášky, závěrečný účet.
Zastupitelstvo obce Vračovice-Orlov na svém zasedání dne 27. dubna 2020
odhlasovalo a vydalo nové vyhlášky k nakládání s odpady, a to:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Vračovice-Orlov.
S přesným zněním vyhlášek se můžete seznámit na webu obce. Tam také
naleznete závěrečný účet obce za rok 2019.

Drobný kovový odpad.
Vedle stávajících kontejnerů se u nás objevily nové šedivé kontejnery. Jsou
určeny na sběr drobného kovového odpadu – plechovky od nápojů a konzerv,
alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, hliníková víčka,
hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem) a jiné
kovové drobnosti z domácnosti. Odpad nesmí být znečištěn!
Do šedého kontejneru NEPATŘÍ plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek (spreje), domácí spotřebiče a
jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů ani nápojové kartony a baterie.
Recyklační symboly používané pro značení kovových obalů:
40 FE – obaly ze železa, 41 ALU – obaly z hliníku, 42–49 – ostatní kovy.

Třídění odpadů je problém?
Přestože odpady třídíme již tolik let a opětovně upozorňujeme na nedostatky, stále
máme s tříděním problémy. V poslední době se v kontejneru na papír objevily
nápojové kartony, které tam NEPATŘÍ. Vše s označením C/PAP, 81 či 84
(tedy i krabice od džusů, mléka, mléčných výrobků), se skládá z několika vrstev
– papír, polyethylen a hliník. Není to čistý papír! U nás tetrapacky třídíme zvlášť,
podobně jako PET lahve, vytříděné v modrých pytlích se odvážejí 1x za měsíc.
V pytli musí být vždy jen jeden druh odpadu. PET lahve sešlápnuté, nápojové
kartony vypláchnuté, narovnané rohy a celá krabice sešlápnutá. Modré pytle jsou
občanům k dispozici zdarma v úředních hodinách na obecním úřadě.
Velký zelený kontejner je určen na bioodpad ze zahrad – posekaná tráva, seno,
listí, spadané ovoce, vodní rostliny, posekané křoviny, štěpka, kůra, korek, drny
(bez kamení a nebezpečných látek!), piliny, hobliny, odřezky, chemicky
neošetřené dřevo, zbytky rostlinných krmiv, nemořená osiva, plevy, sláma.
Bioodpad z kontejneru je určen ke kompostování, proto tam NEPATŘÍ
velké kusy dřeva, pařezy nebo nábytek, i když je ze dřeva. Odkládáme tam
pouze biologicky rozložitelný odpad!

Veřejná síť Wi-Fi.
V naší obci byla zprovozněna veřejná síť Wi-Fi. Na projekt dostala obec peníze
z dotačního programu Evropské unie. Vysílače můžete vidět na budově obecního
úřadu, na sokolovně i na Orlovech. Přihlášení do sítě je jednoduché. Na telefonu,
tabletu či jiném přenosném zařízení vyhledáte dostupné Wi-Fi sítě a vybere tu
s názvem wifi4eu. Signálem jsou pokryta veřejná prostranství v obou částech
obce, ale s rostoucí vzdáleností od vysílače kvalita signálu samozřejmě klesá.
Veřejná síť Wi-Fi je určena k dočasnému připojení občanů k internetu, aby byla
zajištěna dostupnost informací, jako jsou např. jízdní řády, počasí, zprávy, mapy
apod. Není určena k nepřetržitému připojení nebo k odesílání či stahování většího
objemu dat. Tato služba je poskytována zdarma a bez záruky. Veřejné sítě Wi-Fi
jsou dobrý pomocník, ale jejich využívání nese určitá rizika, buďte proto
obezřetní a hlídejte si svou bezpečnost a soukromá data.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý 1x za 14 dní (lichý
týden): 16. června – 30. června – 14. července – 28. července – 11. srpna.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
12. června – 10. července – 7. srpna.
Vytříděný papír – svozový den středa: 24. června – 22. července – 19. srpna.
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

