Rok: 2021
Číslo:
Měsíc:

3
březen

Ročník: XXVIII.

V pohodě a ve zdraví si užijte velikonoční
svátky,
hodně síly, odvahy a zdraví do dalšího
období
přeje obecní zastupitelstvo
Upozornění pro členy SDH.
V pondělí 22. března a v pondělí 29. března 2021 v době úředních hodin bude
na obecním úřadě pan Záruba vybírat členské příspěvky od členů sboru
dobrovolných hasičů.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – nezapomeňte!
Mezi 27. březnem a 11. květnem 2021 proběhne opět po deseti letech pravidelné
sčítání lidí, domů a bytů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítací
formulář budete moci bezpečně a jednoduše vyplnit online. Elektronický formulář
bude
zpřístupněn
na webové
stránce
www.czso.cz/csu/scitani2021
(www.scitani.cz) nebo v mobilní aplikaci. Pokud formulář do 9. dubna 2021
neodevzdáte prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit klasický papírový a
ten odevzdat nejpozději do 11. května 2021. Klasický papírový formulář spolu
s odpovědní obálkou získáte od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech
pro sčítání. Vyplněný formulář pak v obdržené obálce vhodíte do poštovní
schránky (nebude potřeba známka) nebo jej odevzdáte na kontaktních místech
pro sčítání.
Sčítací formulář můžete vyplnit a odevzdat nejen za sebe, ale také za celou
domácnost/rodinu. Vzhledem k současné epidemické situaci nebudou sčítací

komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby je k dispozici
kontaktní centrum na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka,
hovorné dle běžného tarifu volajícího) či 840 30 40 50 (tzv. bílá linka, zpoplatněná
zvýšeným tarifem dle ceníku operátora volajícího), na chatu a na e-mailu
dotazy@scitani.cz. Nejbližšími kontaktními místy pro sčítání budou pro nás
pobočky České pošty v Chocni a ve Vysokém Mýtě.
Více informací naleznete na výše uvedené webové stránce Českého statistického
úřadu, informuje také televize a další sdělovací prostředky.

Webová stránka obce.
Pokud máte zájem sledovat aktuální zprávy z obecního úřadu, můžete si nechat
posílat informace formou SMS. Na webové stránce naší obce www.vracoviceorlov.cz/informacni-sms se zaregistrujete a zprávy obecního úřadu Vám
následně budou chodit zdarma formou SMS na Váš mobilní telefon.

Informace z ČEZu.
Od 1. ledna 2021 skončil ČEZ s vylepováním letáků, na kterých informoval
o plánovaných odstávkách elektrického proudu. Informace budou nově pouze
na internetu. Jak se tedy dozvíte o předpokládaném přerušení dodávky elektřiny
u Vás doma? Buď na webové stránce ČEZu (www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky) nebo z webu obce anebo individuálně v e-mailu nebo SMS.
Pokud chcete dostávat informace e-mailem nebo formou SMS, musíte se
zaregistrovat na www.cezdistribude.cz/sluzba. U registrace uvedete EAN kód
(18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu), datum narození/IČO
zákazníka a e-mail pro potvrzení nastavení služby. Registrovat lze až tři e-maily
a jedno telefonní číslo. Informováni budete zdarma, minimálně 15 dnů předem.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: 23. a 30. března,
od dubna 1x za 14 dní (sudý týden): 6. dubna – 20. dubna – 4. května – 18. května.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
16. dubna – 14. května.
Vytříděný papír – svozový den středa: 31. března – 28. dubna – 26. května.
Zelený kontejner na bioodpad je přistaven u hasičské zbrojnice ve Vračovicích.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady: www.vracoviceorlov.cz/dulezite-informace.
Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

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

