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Ustavující zasedání obecního zastupitelstva. 
V pátek 21. října 2022 proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. 
Starostkou byla zvolena Renáta Procházková Chasáková a místostarostou byl 
zvolen Miroslav Hlušička. Předsedkyní finančního výboru a kulturní komise se 
stala Martina Smolová, předsedou kontrolního výboru a komise pro životní 
prostředí Pavel Vařečka a předsedkyní stavební komise Pavla Hájková. Usnesení 
jsou zveřejněna na webu obce: https://www.vracovice-orlov.cz/uredni-deska. 

 

Telefonní číslo 724 186 292, na kterém jste dosud byli zvyklí zastihnout 

P. Vařečku, přechází spolu s funkcí na novou starostku. Další kontakty jsou 

uvedeny na webu obce: https://www.vracovice-orlov.cz/popis-uradu. 

 

Vážení spoluobčané, pokud máte nějaké nápady, podněty, připomínky k rozvoji 

naší obce, prosím, neváhejte se s nimi obrátit na mne osobně, na výše uvedené tel. 
číslo nebo obecní e-mail ou.vracovice@seznam.cz. Jsem otevřená smysluplné 
diskuzi a ráda Vaše názory vyslechnu. starostka Renáta Procházková Chasáková 

 

Poděkování. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Pavlu Vařečkovi za úctyhodných pět 
období, po která zastával funkci starosty naší obce. Během těch 20 let se mnoho 

dobrého podařilo, na což bychom neměli zapomínat – mj. zavedení plynu a 

internetu do obce, oprava chodníku, střechy OÚ a sokolovny, úpravy prostranství 
u hřbitova, nové hřiště. Těší nás, že bude spolu s námi pro obec pracovat dál, 
v pozici zastupitele, ve které začal už v r. 1998.  starostka a ostatní zastupitelé 

 

Halloweenský lampiónový průvod. 
Vážení spoluobčané, v neděli 30. října 2022 Vás zveme na 1. ročník 
Halloweenského lampiónového průvodu. Sraz v 17 hod. na zastávce u Morávků, 
zapálíme lampiony a půjdeme průvodem směrem k někdejší hospodě, kde se 
můžeme na závěr akce občerstvit. S sebou nezapomeňte lampion, teplé oblečení 
a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vaši účast! 
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Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail: 

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

Vánoční tvořivé odpoledne. 
V sobotu 26. listopadu 2022 se od 13 do 17 hod. bude konat na sále sokolovny 
ve Vračovicích vánoční tvořivé odpoledne. Děti si s rodiči budou vytvářet 
dekorace na domácí vánoční stůl a stromeček z různorodých materiálů. Všichni 
se mohou v předsálí občerstvit: nealko, limo, čaj, sladkosti, pivo, víno, káva, 
párky – vše zdarma! Sponzoruje a zajišťuje Tomáš Moravec. Vstupné žádné – 

díky podpoře obecního zastupitelstva. Výtvarný materiál zdarma – díky 
sponzorům. Děti i dospělé srdečně zveme a těšíme se na společně strávené 
předvánoční a již adventní odpoledne. Hana Mrázková a Tomáš Moravec 

 

Rozsvícení vánočního stromečku. 
Tradiční akce se uskuteční v neděli 27. 11. 2022, podrobnosti v dalším zpravodaji. 

 

K novému hřišti. 
Autem až ke hřišti nejezděte!!! Cesta podél plotu u čp. 19 (pod kostelem) není 
uzpůsobená pro auta, je určena pouze pro chodce, popřípadě pro cyklisty. Také 
přes sousední louku se jezdit nesmí, jedná se o soukromý pozemek. Hranice 

obecní cesty je momentálně vyznačena páskou (cesta je jen ten pás mezi plotem 
a páskou!). Parkovat můžete u hřbitova a těch pár metrů za sportem dojít pěšky. 
 

Velkoobjemový odpad. 
Připomínáme, že díky smlouvě mezi naší obcí a vysokomýtskými technickými 
službami máme možnost odkládat odpad (např. textil, koberce, nábytek) 
do sběrných dvorů ve Vysokém Mýtě (vázáno na trvalý pobyt v obci, 

nezapomeňte s sebou občanský průkaz). Většina odpadů je od občanů přijímána 
zdarma a následně fakturována obci, ale za některé odpady (např. stavební suť, 
sanitární keramika) občané platí individuálně. Technické služby Vysoké Mýto 
provozují sběrné dvory na ulici Kpt. Poplera (u bývalé zemědělské školy) a 
na ulici Průmyslová (za vlakovým nádražím). Aktuální otvírací doba obou zde: 
https://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory, tel. č. na dvůr v Průmyslové: 727 949 271. 

 

Termíny svozu komunálního odpadu. 
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý 
týden): 8. listopadu – 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: 9. listopadu 

– 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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