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Vážení spoluobčané,  
přejeme Vám krásné vánoční svátky plné 
lásky, domácí pohody a štěstí. Darujme 
pochopení, úctu, lásku a takt. Bohatě se 
nám to vrátí zpět. Do nového roku 2023 
Vám všem přejeme pevné zdraví, které je 
základem našeho života, hodně štěstí, 
bez něhož se také v životě neobejdeme, a 
mnoho důvodů ke spokojenosti. 
Naslouchejme si a buďme k sobě vstřícní 
a tolerantní. Šťastný rok 2023! 
       členové obecního zastupitelstva 

 

Hezké svátky vánoční a šťastný nový rok 

přeje všem Tj Sokol Vračovice-Orlov 

 

 

Betlémské světlo poprvé ve Vračovicích. 
Srdečně Vás zveme v pátek 23. prosince 2022 od 17 do 17:30 hodin k obecnímu 
úřadu, kde si budete moci zapálit svíčku plamínkem, který je až z dalekého 
Betléma. Přijďte si s námi užít sváteční atmosféru, podívat se na živý betlém a 
odnést si domů světlo pohody a míru, které rozzáří Váš domov. Pokud byste 

nemohli ze zdravotních, případně časových důvodů dorazit a Betlémské světlo si 
přáli, zavolejte paní Smolové na tel. č. 734 599 946, která se s Vámi domluví. 
Těšíme se na Vás, nezapomeňte s sebou vlastní lucernu! 



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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

Tříkrálová sbírka 2023. 
Začátkem roku proběhne již 23. ročník tradiční 
Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Koledníci – 

děti z naší obce v doprovodu tříkrálové tety paní 
Carbové půjdou opět také u nás ve vsi dům od domu, 
a to v neděli 8. ledna 2023 v dopoledních hodinách. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit rovněž na dálku 
– https://www.trikralovasbirka.cz/.  

 

Prezidentské volby 2023. 
1. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023, 

případné 2. kolo pak v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023, vždy v pátek 
od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. Volební místnost je v naší obci 
na obecním úřadě. Lístky pro 1. kolo obdrží voliči nejpozději tři dny před volbami 

do schránky, pro 2. kolo budou k dispozici až ve volební místnosti. Na obecním 
úřadě lze požádat o vydání voličského průkazu či o návštěvu s přenosnou volební 
schránkou doma. Pro voliče v karanténě/izolaci s covid-19 budou znovu platit 

zvláštní způsoby hlasování. Podrobnosti na webu https://www.mvcr.cz/volby/.  

 

Na 2. polovinu ledna 2023 je plánováno opakování besedy k historii obce!!! 

 

Kadeřnictví. 
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně fungování místního kadeřnictví, 
ujišťuji spoluobčany, že tato služba bude v plném rozsahu nabízena paní 
Šilarovou i nadále. Zástupci obecního úřadu v čele se starostkou nikdy 
neuvažovali o uzavření tohoto kadeřnictví.  Renata Procházková Chasáková 

 

Nové jízdní řády. 
Od 11. prosince 2022 platí nové jízdní řády pro autobusy i vlaky. Pokud někam 
budete cestovat veřejnou dopravou, ověřte si spoje raději předem.  

 

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

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

svozový den pátek: 23. prosince. 

Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 1. týden 
v lednu 2023. 

 

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

 

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

https://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.mvcr.cz/volby/

