Rok: 2022
Číslo: 4
Měsíc: duben
Ročník: XXIX.

Poděkování za úklid obce.
Obecní zastupitelstvo děkuje dobrovolníkům, kteří
se v sobotu 2. dubna 2022 zúčastnili akce Ukliďme
Česko a vyčistili naši obec od nepořádku. Celkem
bylo sesbíráno 14 pytlů s odpadky, 5 matrací a
13 pneumatik.
Děkujeme i občanům, kteří uklízí a udržují pořádek
ve vesnici po celý rok.

Ohlédnutí za vánočním tvořením.
V sobotu 20. listopadu 2021 se ve vračovické sokolovně uskutečnilo vánoční
tvoření pro děti s rodiči. Po dlouhé době nemožnosti jakýchkoliv aktivit a zároveň
těsně před opětovným znemožněním cokoli konat se podařilo prožít krásné
odpoledne. Dětí a rodičů se zúčastnilo skoro 80, do kreativního tvoření se letos i
vydatně zapojily ženy, a dokonce velmi krásně vyráběli muži.
Ale aby bylo možné zrealizovat tak bohaté odpoledne, chci jmenovat a poděkovat
všem sponzorům. Hlavními sponzory, kteří zajistili mnoho pracovního materiálu
a kompletní občerstvení pro děti i dospělé, byli Tomáš Moravec s Pavlem
Menclíkem. Zastupitelé obecního úřadu poskytli sokolovnu a přispěli na pracovní
materiál. Na materiál a pracovní pomůcky dále poskytli finance: Zdena a Marek
Chlumečtí, Jirka Matějíček (Izosan) a Jan a Roman Jetmarovi (STK). Děkuji moc
všem a těším se na další spolupráci.
Všem přeji zdraví a hodně radosti v tak těžké současnosti. Hana Mrázková

Úprava u kontejnerů na Orlovech.
Možná jste už zaznamenali, že prostor okolo kontejnerů na Orlovech doznal změn
– přibyla betonová zástěna. Úpravy provedla firma pana Baláže z Ústí nad Orlicí
za cenu 84 700,- Kč.

Výstavba nového hřiště.
V průběhu května 2022 by se na hřišti ve Vračovicích měl začít budovat nový
víceúčelový povrch. Prosíme, respektujte případná související omezení a v okolí
stavby dbejte na svoji bezpečnost.

Nebezpečný odpad.
V úterý 3. května 2022 provedou pracovníci z firmy EKOLA mobilní sběr
nebezpečného odpadu. Podrobnosti na zvláštním letáku.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 26. dubna – 10. května – 24. května – 7. června – 21. června – 5. července
– 19. července.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 13. května – 10. června – 8. července.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 27. dubna –
25. května – 22. června – 20. července.
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/.
UPOZORNĚNÍ: Černý kontejner u hřbitova je určen pouze pro ukládání
odpadu ze hřbitova, nic jiného do něj nevyhazujte!
Na odpad, který je možné vytřídit, použijte barevné pytle nebo příslušné
kontejnery, využít lze také sběrný dvůr ve Vysokém Mýtě, jak jsme informovali
již dříve. Pro nebezpečný odpad je 2x ročně pořádán mobilní svoz firmou Ekola.
A na zbytkový směsný odpad z domácnosti má přece každý vlastní popelnici.
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

