Rok: 2020
Číslo:
Měsíc:

8
srpen

Ročník: XXVII.

Kostel sv. Jana Křtitele.
Kostel, škola a hospoda patřily v minulosti do skoro
každé vesnice. Hospody u nás bývaly tři, dnes už není
žádná. Škola tu byla jen krátce v 19. století. Zůstal
nám kostel, který symbolizuje dávnou minulost naší
obce. Pokud máte zájem o tuto kulturní památku,
přijďte v sobotu 29. srpna od 16:00 do 17:30 hod.
Kostel ve Vračovicích bude otevřený pro veřejnost.
Po skončení komentované prohlídky bude následovat od 18:00 hod. bohoslužba.

Akce na hřišti v září.
Vážení spoluobčané,
pokud to situace dovolí, první víkend, v sobotu 5. září
od 18:00 hod. pro Vás budeme na hřišti ve Vračovicích
opékat "kejtu z bejka".
O týden později, v sobotu 12. září ve spolupráci
s Procházkovými připravujeme již tradiční 19. ročník pivního triatlonu. Zápis
účastníků závodu bude probíhat od 9:00 do 10:00 hod. na hřišti ve Vračovicích.
Přijďte si zasportovat nebo fandit svým favoritům a užít si den plný zábavy.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve Tj Sokol Vračovice - Orlov a Procházkovi

Přerušení dodávky elektrické energie.
Ve čtvrtek 20. srpna od 7:30 do 14:30 hod. bude v obci
přerušena dodávka elektrické energie.
Důležité upozornění: Od 1. ledna 2021 přestane ČEZ
vylepovat plakáty s oznámením o plánovaných
přerušeních dodávek elektřiny. Informace budou
poskytovány pouze elektronicky. Zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem
můžete již dnes na webu: www.cezdistribuce.cz/služba.
Další možnosti naleznete na webových stránkách ČEZu: www.cezdistribuce.cz.

Pořádek u kontejneru na bioodpad.
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!
Buďme, prosím, k sobě navzájem ohleduplní. Do kontejneru ukládejte odpad
postupně ODZADU, aby se využila celá jeho kapacita. Vysypat odpad na kraj
kontejneru je sice snadné řešení, ale velká překážka pro další, kteří chtějí odpad
do kontejneru odložit. Nářadí (vidle, lopata, koště) si pro jistotu berte vlastní.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý 1x za 14 dní (lichý
týden): 25. srpna – 8. září – 22. září – 29. září. Od října se popelnice budou opět
vyvážet každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
4. září – 2. října.
Vytříděný papír – svozový den středa:19. srpna – 16. září.

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

