Rok: 2021
Číslo: 11
Měsíc: listopad
Ročník: XXVIII.

Připomínáme a zveme na vánoční
tvořivé odpoledne.
V sobotu 20. listopadu 2021 se od 13:00
do 17:00
hod.
koná
při
dodržení
protiepidemiologických opatření 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

Rozsvícení vánočního stromečku.
TJ Sokol Vračovice - Orlov, z.s. Vás srdečně zve
na rozsvícení vánočního stromečku, které se
uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 od 16:00
hod. u Obecního úřadu ve Vračovicích.
I letos připravujeme veřejnou sbírku. Tentokrát to
bude na hračky a výtvarné pomůcky pro ZŠ a MŠ
Zálší. Drobné občerstvení zajištěno. Akce se bude
konat pouze za příznivého počasí.
TJ Sokol Vračovice - Orlov, z.s.

Beseda s občany na téma „ODPADY“.
V pátek 10. prosince 2021 od 18:00 hod. v sokolovně ve Vračovicích proběhne
setkání obecních zastupitelů s občany. Společně budeme hledat řešení ohledně
odpadů – jejich shromažďování, třídění a likvidace. Musíme se zamyslet nad tím,
jak ještě lépe třídit, a snižovat tak množství směsného komunálního odpadu
v klasických popelnicích. Hovořit budeme také o zvyšování ceny za odvoz.
Jednání se zúčastní zástupce firmy Ekola z Českých Libchav.

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:
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

