Rok: 2022
Číslo: 6
Měsíc: červen
Ročník: XXIX.

Noví autobusoví dopravci.
Před 14 dny začali veřejnou linkovou autobusovou dopravu v regionu zajišťovat
noví dopravci, které Pardubický kraj vybral loni na další desetileté období. Jedním
z nových dopravců je společnost BusLine s.r.o., která má dopravně obsluhovat
mimo jiné i u nás, na Orlickoústecku a Litomyšlsku. Jak jste asi zaslechli
ve zprávách nebo četli v denním tisku, premiéra nového dopravce se nepovedla.
Společnosti BusLine chybí řidiči, a tak některé spoje zatím vůbec nejezdí,
v ostatních je jízdné do odvolání zdarma (platí pouze pro BusLine).
V souvislosti s nástupem nových dopravců došlo také k úpravám jízdních řádů
nebo k přemístění dopravních kanceláří. Pokud tedy budete někam cestovat
autobusem, doporučujeme sledovat aktuální informace na internetu.
Využít lze i Call Centrum IREDO na tel. 491 580 333.
Běžné jízdní řády: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
Informace o spojích, které v konkrétní dny nepojedou:
www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/111177/informace-k-autobusovedoprave-pardubickeho-kraje

Výstavba nového hřiště.
Od pondělí 27. 6. 2022 se začne pracovat na novém obecním víceúčelovém hřišti.
Nejprve bude provedena skrývka a vybagrovaná zemina bude dočasně uskladněna
na obecním pozemku u hasičárny. Pokud by se ukázala jako vhodná k dalšímu
využití, byla by případně po domluvě na obecním úřadě k dispozici občanům
(nejpravděpodobněji na zasypání dolíků, srovnání cest apod., nikoli záhonky).
O tomto bychom informovali v některém z příštích zpravodajů.

Sportovní klání hasičů.
Na okrskové soutěži hasičů ve Svatém Jiří, konané dne 28. 5. 2022 se zúčastnila
také naše družstva mužů, žen a dětí. Družstvo mužů ve složení: Bečička Ondřej,

Šejnoha Jan, Procházka Michal, Procházka Jakub, Procházka Dominik, Tměj
Kamil a Staněk Ludvík obsadilo 3. místo. V soutěži jednotlivců ve štafetě na
100 m překážek obsadil Michal Procházka krásně 3. místo. Ženy ve složení
Smolová Martina, Matějíčková Zuzana, Tmějová Veronika, Tmějová Lenka,
Němcová Soňa, Nečasová Eva a Janečková Diana skončily v konkurenci
7 družstev na 4. místě. Děti ve složení: Jůvová Martina, Procházková Eliška,
Čapková Nikola, Fenclová Eliška, Kroulík Marek a Chasák Jindřich provedly
ukázku hasičského útoku. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci našeho
hasičského sboru.
Němcová Soňa

Nová oficiální facebooková stránka obce.
Informace pro ty z Vás, kdo se pohybují na sociální síti Facebook: facebooková
stránka naší obce je dostupná na: https://www.facebook.com/VracoviceOrlov.

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

Pořádek u kontejneru na bioodpad.
Do kontejneru ukládejte odpad postupně ODZADU, aby se využila celá jeho
kapacita. Vysypat odpad na kraj kontejneru nebo naslepo přehodit přes bok je sice
snadné řešení, ale velká překážka pro další, kteří chtějí odpad do kontejneru
odložit. Velké, dlouhé větve je nutné pořezat na menší kusy!
Nářadí (vidle, lopata, koště) si pro jistotu berte vlastní.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 5. července – 19. července – 2. srpna – 16. srpna – 30. srpna – 13. září –
27. září.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 8. července – 5. srpna – 2. září – 30. září.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 20. července
– 17. srpna – 14. září.
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

