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5-6
květen
červen

Ročník: XXVIII.

Poděkování.
Vážení a milí spoluobčané Vračovic – Orlova,
současná doba je jemně řečeno zvláštní až smutná. Nejde ani uskutečňovat akce,
na kterých bychom se sešli, také již dvě velikonoční tvoření pro děti a jedno
vánoční ani obecní ples nemohly být. Zapneme-li televizi či rádio, téměř nic
pozitivního a optimistického neuslyšíme.
Myslím, že obzvlášť v těchto časech je potřebné pro nás všechny dělat něco
dobrého či pěkného pro sebe vzájemně a také si všímat a ocenit ty, kteří to už
dělají.
Chtěla bych proto nyní na některé upozornit a poděkovat jim:
Michalu Procházkovi – svařil železný kanál přes cestu u křížku na Orlově. Nejen,
že všechny „osvobodil“ od rámusu jak na vlakovém nádraží, ale hlavně zachránil
projíždějící od poničení svých aut „vyskakujícími“ železnými mřížemi,
Romanu Blažkovi – který kanál pravidelně udržuje v čistotě a tím funkčnosti,
Štěpánu Urbanovi – již přes 2 měsíce každé ráno chodí s pejskem na procházky a
stále sbírá, čistí nám přírodu celé obce a jejího okolí od různorodého odpadu.
Nasbíral již téměř 60 pytlů, které odklízí vlastním autem a chystá se odvést
od jednoho z rybníků i někým vyhozené pneumatiky,
Hance Procházkové – již mnoho let udržuje čistotu křížku na Orlově a zdobí ho
pěknými květinkami.
Jsem ráda, že jsou lidé, kteří k ostatním a k našemu prostředí nejsou lhostejní a
imunní. Děkuji jim.
Vám všem přeju krásné jaro, hlavně zdraví těla, duše a mysli. A prosím, nenechme
si vzít krásné lidské vlastnosti a city.
Hana Mrázková
K pochvalným slovům se připojují i obecní zastupitelé. Také ve Vračovicích jsou
obětavé ženy, které neváhají a ve volném čase se věnují úklidu obce.

Věra Procházková pravidelně uklízí u obecního úřadu, okolo kontejnerů i
autobusovou čekárnu. Druhé autobusové čekárně věnuje pozornost Jana
Jirečková.
Děkujeme jmenovaným i nejmenovaným občanům, kteří udržují pořádek a
přispívají tak k hezkému prostředí na Orlovech i ve Vračovicích.
Přejeme Vám hezké dny ve zdraví a pohodě.

Závěrečný účet za rok 2020.
Na webu obce můžete seznámit s hospodařením obce v uplynulém roce.
Závěrečný účet za rok 2020 naleznete na: www.vracovice-orlov.cz/uredni-deska.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (sudý týden):
15. června – 29. června – 13. července – 27. července – 10. srpna – 24. srpna.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
11. června – 9. července – 6. srpna.
Vytříděný papír – svozový den středa: 23. června – 21. července – 18. srpna.
Zelený kontejner na bioodpad je přistaven u hasičské zbrojnice ve Vračovicích.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady: www.vracoviceorlov.cz/dulezite-informace.
Ve svozovém plánu je uveden pouze den, kdy popeláři přijedou. Přesnější čas
není určen. Doporučujeme dávat popelnice před dům večer před dnem svozu.

Další číslo obecního zpravodaje vyjde pravděpodobně na přelomu července a
srpna.
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

