Rok: 2022
Číslo: 7-8
Měsíc: červenec-srpen
Ročník: XXIX.

Slavnostní otevření nového hřiště.
Obecní zastupitelstvo srdečně zve všechny občany na slavnostní otevření nově
vybudovaného víceúčelového povrchu. Na hřišti ve Vračovicích se sejdeme
v sobotu 3. září 2022 v 15:00 hod. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno,
zábavný program pro děti připraven.
Přijďte příjemně zakončit prázdniny. Těšíme se na Vás!

Poděkování.
Děkujeme panu Františku Lichtenberkovi, který umožnil stavbařům přístup
na hřiště přes svůj pozemek.
Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase uklízejí obec.

Komunální a senátní volby.
Volby do obecního zastupitelstva a v našem obvodu č. 46 i do Senátu PČR
proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. V naší obci je volební místnost
v zasedací místnosti na obecním úřadě, otevřena bude v pátek od 14:00 do 22:00
hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. Pak se volební místnosti uzavřou a začnou
se sčítat hlasy. Senátní volby mohou být dvoukolové, případné 2. kolo se bude
konat o týden později – 30. září a 1. října 2022, ve stejných časech jako kolo první.
Pokud se volič ze závažných důvodů (s výjimkou covid-19) nemůže dostavit
do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat na obecním úřadě,
aby ho členové okrskové volební komise navštívili s přenosnou volební
schránkou doma.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě
2. kola senátních voleb dostanou voliči lístky až ve volební místnosti. Volební
lístky a obálky pro komunální a senátní volby budou barevně odlišeny. Za plentou
se proto ujistěte, zda vkládáte hlasovací lístky do správných obálek. Když je
prohodíte, půjde vždy o neplatné hlasy.

Obecní volby jsou trochu specifické. Všichni kandidáti jsou na jediném volebním
lístku a křížkuje se do předtištěných rámečků. V naší obci volíme 5 zastupitelů,
křížkem před jménem tak můžete označit 1-5 jednotlivých osob. Jestliže
nevyberete nikoho nebo zakřížkujete více než 5 lidí, jde o neplatný hlas. Pokud
zvolíte křížek před názvem strany, nemůžete už vybírat jednotlivce a hlasy
automaticky připadnou prvním pěti kandidátům strany v pořadí.
Doporučujeme číst pozorně informační leták, který bude u hlasovacích lístků.
Využijte svůj hlas a přijďte k volbám!
Do našeho obecního zastupitelstva na příští 4 roky kandidují:
1. Vařečka Pavel
4. Smolová (Morávková) Martina
2. Hlušička Miroslav
5. Moravec Tomáš
3. Hájková Pavla
6. Chasáková (Procházková) Renáta
Seznam kandidátů do Senátu PČR a ostatních obecních zastupitelstev je již
zveřejněn na www.volby.cz (červeně „2022“ -> „Jmenné seznamy a přehledy“).

Barevné pytle na tříděný odpad.
Modré a žluté pytle s vytříděnými papíry a plasty neodkládejte do kontejnerů!
Odvážejí se pravidelně jedenkrát za měsíc dům od domu. Příslušné termíny
najdete na konci každého zpravodaje. V případě, že Vám barevné pytle docházejí,
další si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Pro majitele psů.
Děkujeme, že si po svých pejscích uklízíte, aby neznečišťovali cesty a okolí
domů. Prosíme ale, neodkládejte psí exkrementy v sáčcích do odpadkových košů
na zastávkách. Čekání na autobus pak kvůli zápachu není příjemné nikomu z nás.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 30. srpna – 13. září – 27. září – 11. října – 25. října – 8. listopadu –
22. listopadu.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 2. září – 30. září – 28. října – 25. listopadu.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 14. září –
12. října – 9. listopadu.
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

