Rok: 2022
Číslo: 3
Měsíc: březen
Ročník: XXIX.

Ukliďme Česko.
Tato dobrovolnická úklidová akce probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Pokud se chcete
zapojit i Vy a vyčistit naši obec od odpadků, přijďte
v sobotu 2. dubna 2022 ve 13:00 hod. k obecnímu
úřadu ve Vračovicích. Tam se rozdělíme do skupinek a projdeme příkopy podél
komunikací v obci. Všechny potřebné pomůcky (rukavice, pytle na odpad) a
drobné občerstvení budou zajištěny. Akce se koná jen za příznivého počasí.
V případě dotazů kontaktujte p. Ondřeje Šejnohu na telefonu 607 136 171.
Akci pořádá Tj Sokol Vračovice - Orlov, z.s.

!!! Barevné pytle na odpad. – PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ!!!
Do všech domácností byly dodány pytle na vytříděný plastový a papírový odpad.

Plné pytle odkládejte před dům nejlépe večer
před svozovým dnem, podobně jako se dávají popelnice.
Tyto pytle se budou odvážet dům od domu 1x za měsíc, a to
v termínech, které jsou uvedeny v závěru každého obecního
zpravodaje.
• Do žlutých pytlů na plast dávejte také PET lahve a tetrapacky.
• Do modrých pytlů patří teď už jen papír.

Na plast a papír se tak už nebudou používat kontejnery. Ty
zůstanou pouze na bioodpad, kov, použité oleje a sklo.
Na prostranství u kontejnerů udržujte pořádek a NIC
neodkládejte okolo nich!!!

Informační SMS.
Pokud máte zájem o zasílání informací z obecního úřadu, můžete se přihlásit
k jejich odběru na webu obce: www.vracovice-orlov.cz/informacni-sms. Zprávy
Vám následně budou chodit zdarma formou SMS na mobilní telefon.

Vypalování staré trávy = požáry porostu = pokuty.
Jarní počasí nás začíná vyhánět k práci na zahradě. Pohrabat starou trávu nebo
dokonce ještě podzimní listí však není snadné. Najdou se proto tací, kteří problém
řeší zdánlivě snadno a rychle – pálením. Tento způsob úklidu se ale nemusí
vyplatit! Hrozí nebezpečí, že se požár rozšíří na další porost, plochy či objekty,
případně že se dokonce někdo zraní. Hasiči, které podobné události v poslední
době velmi zaměstnávají, upozorňují rovněž na pokuty za tyto přestupky –
až 25 000 Kč pro fyzické osoby a až 500 000 Kč pro podnikatelské subjekty.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou navíc povinny každé spalování
hořlavých materiálů na volném prostranství předem oznámit příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru kraje. Plánované pálení by ale měli nahlašovat
i občané. K ohlášení slouží aplikace „Evidence pálení“ na webu: paleni.izscr.cz/.
Pozor, nahlášením pálení nedochází k jeho schválení! Je pouze evidováno
Operačním a informačním střediskem HZS. Evidence slouží výhradně
pro možnost ověření místa pálení s nahlášením požáru.
Staré listí, trávu apod. je lepší odložit na kompost. Nespalovat a nevypalovat!

Zpravodaj na webu obce.
Zpravodaj naleznete také na: www.vracovice-orlov.cz/obecni-mesicnik.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 29. března – 12. dubna – 26. dubna – 10. května – 24. května – 7. června
– 21. června.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 15. dubna – 13. května – 10.června.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 30. března
– 27. dubna – 25. května – 22. června.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady, naleznete na jejich
webu: www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ekola-ceske-libchavys-r-o/harmonogram-svozu-odpadu/.
Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

otevřeno

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

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

