Rok: 2022
Číslo: 9
Měsíc:

září

Ročník: XXIX.

Komunální a senátní volby.
V pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se konaly volby do obecního zastupitelstva a
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky 1. kola senátních voleb:
Zúčastnilo se 92 z celkových 140 oprávněných voličů, tj. účast 66 %. Bylo
odevzdáno 73 platných hlasů a 19 neplatných.
Petr Fiala (KDU-ČSL, SproK) získal 42 hlasů, Stanislav Fišer (ANO) 31 hlasů.
Mgr. Josef Kopecký (ODS) se vzdal kandidatury.
V obvodu, do kterého patří naše obec, byl nový senátor zvolen již v 1. kole – a to
Petr Fiala. Druhé kolo senátních voleb u nás tedy příští týden nebude.
Výsledky komunálních voleb:
Zúčastnilo se 102 z celkových 140 oprávněných voličů, tj. účast 73 %. Bylo
odevzdáno 99 platných hlasů a 3 neplatné.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Martina Smolová, Miroslav Hlušička, Renáta
Chasáková, Pavel Vařečka a Pavla Hájková. Náhradníkem je Tomáš Moravec.
Děkujeme odcházejícím zastupitelům Pavlu Jirouškovi a Ondřeji Šejnohovi
za práci pro obec. Novým zastupitelům přejeme pevné nervy a hodně sil
v nastávajícím volebním období.

Pokyny k užívání nového hřiště.
Začátkem září bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště ve Vračovicích.
Hřiště by mělo být využíváno především k aktivitám, pro které bylo navrženo a
je určeno. Při současném vybavení si zde můžete zahrát tenis, nohejbal, malou
kopanou, házenou, badminton nebo volejbal. K dispozici jsou sítě a branky,
ostatní sportovní náčiní (míče, tenisové rakety apod.) si noste vlastní.
Aby bylo možné udržet přehled o využívání a pořádek na hřišti, hřiště se zamyká!
Klíče mají všichni členové obecního zastupitelstva, kteří je po předchozí domluvě
zapůjčí, nebo si je vyzvednete v úředních hodinách na obecním úřadě. Pro místní
je hřiště k dispozici zdarma.
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Aby nám hřiště vydrželo déle než jednu sezonu, na hřišti je třeba dodržovat:
Zákaz kouření v prostorách hřiště.
Zákaz konzumace potravin a nápojů na hrací ploše.
Zákaz užití otevřeného ohně, ohňostrojů či svařování na ploše a v její blízkosti.
Zákaz pohybu zvířat na hrací ploše.
Zákaz vstupu a pohybu na ploše na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech.
Zákaz vstupu v kopačkách s plastovými nebo kovovými kolíky, v atletických
tretrách s klasickými ocelovými hřeby či v dámské obuvi s úzkými podpatky.
Míčem nekopejte do ohrazení hřiště – není to odrazová zeď!
Autem až ke hřišti nejezděte! Cesta podél plotu u čp. 19 není zpevněná, je
určena pouze pro chodce, popř. cyklisty. Také přes sousední louku se jezdit
nesmí, jedná se o soukromý pozemek. Parkovat můžete u hřbitova.

Střípky z dějin obce.
Zajímá Vás historie místa, kde
žijete?
Příběhy
a
fakta
z nedávné
i
vzdálenější
minulosti Vračovic a Orlova si
přijďte poslechnout v pátek
14. října 2022. K povídání
nejen nad kronikou se sejdeme
v zasedací místnosti obecního
úřadu v 18:00 hod.
Na setkání Vás srdečně zve
knihovnice L. Ludvíčková

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 27. září – 11. října – 25. října – 8. listopadu – 22. listopadu – 6. prosince
– 20. prosince.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 30. září – 28. října – 25. listopadu – 23. prosince.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 12. října –
9. listopadu – 7. prosince.
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

