Rok: 2021
Číslo: 10
Měsíc: říjen
Ročník: XXVIII.

Volební výsledky u nás.
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v naší obci
zúčastnilo 113 z celkového počtu 136 oprávněných voličů, tj. volební účast 83 %.
Bylo odevzdáno 111 platných hlasů, 2 hlasy byly neplatné.
SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
32 hlasy
ANO 2011
29 hlasů
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
20 hlasů
Strana zelených
5 hlasů
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
5 hlasů
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
5 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
5 hlasů
VOLNÝ blok
4 hlasy
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
3 hlasy
Trikolora Svobodní Soukromníci
1 hlas
Aliance pro budoucnost
1 hlas
Hnutí Prameny
1 hlas

Pozvání na vánoční tvořivé odpoledne.
V sobotu 20. listopadu 2021 se od 13 do 17 h. koná na sále sokolovny
ve Vračovicích vánoční tvořivé odpoledne. Děti si s rodiči budou vytvářet
dekorace na domácí vánoční stůl a stromeček z různorodých materiálů.
Všichni se mohou v předsálí občerstvit: nealko, limo, čaj, sladkosti, pivo, víno,
káva, párky – vše zdarma! Sponzoruje a zajišťuje rodina Menclíkova, Moravcova
a Hájkova. Vstupné žádné – díky podpoře zastupitelstva OÚ. Výtvarný materiál
zdarma – díky sponzorům.
Děti i dospělé srdečně zveme a těšíme se na společně strávené předvánoční a již
téměř adventní odpoledne.
Hana Mrázková a Tomáš Moravec

Čištění kanalizace.
V září proběhlo ve Vračovicích čištění dešťové kanalizace. Vyčištění provedla
firma Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. za cenu 14 273,- Kč.

Nedělní pohoda.
Žádáme občany, aby se o nedělích zdrželi hlučných prací, které by mohli rušit
obyvatele v jejich sousedství. Buďme vzájemně ohleduplní. Děkujeme.

Plánované odstávky elektrické energie.
Na úvodní webové stránce obce (úplně dole) je odkaz na web ČEZu, kde naleznete
informace o plánovaných odstávkách v naší obci. Plánované odstávky se
zveřejňují minimálně 15 dní předem. Informace si můžete nechat posílat i na svůj
e-mail nebo formou SMS, musíte se ale registrovat na stránkách
www.cezdistribuce.cz.

Směsný odpad.
Odpad sice třídíme, ale rezervy ještě jsou. Stále se z naší obce odváží příliš velké
množství směsného komunálního odpadu. Zamysleme se, co do popelnice patří a
co už ne. K dispozici jsou nádoby na tříděný odpad. Poslední kontejnery, které
obec pořídila, jsou na drobný kovový odpad (např. nápojové plechovky,
konzervy) a na potravinářský rostlinný olej. Máme kompostéry. Velkoobjemový
odpad můžeme odvážet do sběrného dvora ve Vysokém Mýtě. Možnosti třídění
existují, jen je svědomitě využívat. Poplatky za ukládání směsného komunálního
odpadu na skládku se zvyšují a zvyšovat budou!
Apelujeme na všechny občany – třiďte poctivě a důsledně. Děkujeme.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: od října každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
29. října – 26. listopadu – 24. prosince.
Vytříděný papír – svozový den středa: 10. listopadu – 8. prosince.
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

