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Vánoční tvoření se blíží. 
Připomínáme, že v sobotu 26. listopadu 2022 se v čase 
od 13 do 17 hod. na sále sokolovny ve Vračovicích 
uskuteční vánoční tvořivé odpoledne pro děti a dospělé. 

Chcete-li si donést své vlastní korpusy na adventní 
věnce, květináče nebo osobní ozdoby, je to samozřejmě 
možné, jinak vše bude k dispozici. Občerstvení je 
zajištěno. Na Vaši účast a společně strávené tvůrčí 
odpoledne se těší Hana Mrázková a Tomáš Moravec. 

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromečku. 
Vážení přátelé,  
blíží se advent a s ním spojené rozsvícení 
vánočního stromečku, které proběhne v neděli 
27. listopadu 2022 od 16 hod. u obecního úřadu 
ve Vračovicích. Hudebně nadaní jedinci jsou 
vítáni, nechť si donesou své nástroje a znásobí tak 
svým hraním u stromečku předvánoční 
atmosféru. Také budeme pokračovat v tradiční 
veřejné sbírce, která bude upřesněna v den 
konání. Drobné občerstvení bude zajištěno. 
Za nepříznivého počasí bude akce po rozsvícení 
stromečku přesunuta do předsálí místní 
sokolovny.   Těšíme se na Vás, Tj Sokol ve spolupráci s obecním úřadem 

 

 

 



Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail: 

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

Svátek svatého Mikuláše se blíží. 
Jako každý rok v tomto čase 

Mikuláš z nebes sestupuje zase. 
Andílek a čerti na cestu se přidali, 

aby se ze zlobivých dětí hodné stávaly. 
 

I u Vás doma může 5. prosince 2022 zazvonit Mikuláš se 

svojí nadílkou. Pro objednání návštěvy, prosím, pište na e-

mail sona.nemcova@centrum.cz a do zprávy uveďte jména, věk a hříchy dětí, 
dále přibližný čas návštěvy, který by se Vám hodil, a to nejpozději do 1. 12. 2022.  

Na setkání se těší Mikuláš, anděl a čerti 
 

Je čas zazářit! 
Vážení občané, pokud se pohybujeme po vozovce za snížené viditelnosti, je 
potřeba myslet na to, abychom byli vidět z bezpečné vzdálenosti a řidiči tak mohli 

zareagovat v pravý čas. Vybavte svoji domácnost reflexními prvky a buďte vidět. 
Mimo obec je toto dokonce povinnost daná zákonem. 
 

MUNIPOLIS – Mobilní Rozhlas. 
Představujeme novou bezplatnou službu pro ty, kteří v naší obci bydlí, pracují, či 
se z jiného důvodu zajímají o místní dění. Díky ní Vás nyní budeme moci 
efektivně informovat přímo do Vašeho telefonu, a to prostřednictvím SMS, e-

mailů nebo zpráv do mobilní aplikace. Přihlaste se k odběru novinek a už 
nezmeškáte důležité zprávy z naší obce. Může jít o upozornění na krizové situace 
(výpadky energií, havárie vody, přívalové deště, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními prodejci, ...), užitečné informace z obecního 
úřadu (poplatky, svoz odpadu, obecní zpravodaj, ...), pozvánky na kulturní a 
sportovní akce apod. Při registraci si sami nastavíte, jaké typy novinek chcete 
dostávat. Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. Více o fungování a 
přínosech této služby se dozvíte na webu https://www.munipolis.cz/ a 

zaregistrovat se můžete zde: https://vracovice-orlov.munipolis.cz/. 

 

Termíny svozu komunálního odpadu. 
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý 
týden): 22. listopadu – 6. prosince – 20. prosince. 

Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) – 

svozový den pátek: 25. listopadu – 23. prosince. 

Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 7. prosince. 

 

Obecní úřad: úřední hodiny   pondělí 17:00 – 19:00 hod. 

 

Obecní knihovna: otevřeno   pondělí 17:00 – 18:00 hod. 
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