
 

 

Rok: 2023 

 

Číslo: 1 
 

Měsíc: leden 
 

Ročník: XXX. 
 

 

Valná hromada Tj Sokol. 
Zveme členy Tj Sokol Vračovice-Orlov na valnou hromadu, která se uskuteční 
v sobotu 28. ledna 2023 od 18:00 hod. v sokolovně ve Vračovicích. Dozvíte se 
zde všechny důležité informace o činnosti spolku včetně programu akcí na letošní 
rok. Čekají nás volby do výkonného výboru a kontrolní komise. Na místě také 
bude možnost zaplatit členské příspěvky. Občerstvení bude zajištěno. Prosíme 
o potvrzení účasti O. Šejnohovi (tel. č. 607 136 171), nejpozději do 23. 1. 2023. 

vedení spolku Tj Sokol Vračovice-Orlov 

 

Střípky z dějin obce – opakování besedy. 
Zajímá Vás historie místa, kde žijete? Příběhy a fakta z nedávné i vzdálenější 
minulosti Vračovic a Orlova si přijďte poslechnout v neděli 29. ledna 2023. 

K povídání nejen nad kronikou se sejdeme na předsálí sokolovny ve Vračovicích 

ve 14:00 hod.  Na setkání Vás zve knihovnice L. Ludvíčková 

 

Obecní ples. 
Obec Vračovice-Orlov Vás srdečně zve na tradiční společenský ples, který se 
koná v sobotu 4. února 2023 od 20:00 hod. v sokolovně ve Vračovicích. K tanci 

zahraje kapela Vepřo knedlo s Dádou. Vystoupení břišní tanečnice – občerstvení 
– bohatá tombola. Těšíme se na Vás! 

Příprava sálu v pátek 3. února od 17:30 hod. Dobrovolníci jsou vítáni! 
 

Dětský karneval. 
TJ Sokol Vračovice-Orlov Vás srdečně zve na dětský karneval, který se koná 
v sobotu 11. února 2023 od 13:30 hod. v sokolovně ve Vračovicích. Jsou 
připraveny soutěže, bohatá tombola, občerstvení pro děti i dospělé. 

Dovolujeme si tímto požádat ty, kteří by mohli něco napéci, aby upečené dobroty 

přinesli do sokolovny před začátkem karnevalu, popřípadě se domluvili s paní 
Hanou Coufalovou nebo paní Hanou Procházkovou. 

Všem ochotným pomocníkům předem děkujeme! 



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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

 

Prezidentské volby 2023. 
Prvního kola volby prezidenta ČR se u nás zúčastnilo 113 voličů ze 141, tj. 80 %. 

Bylo odevzdáno 112 platných hlasů a 1 neplatný. V naší obci obdrželi jednotliví 
kandidáti následující počty hlasů:  
Ing. Petr Pavel, M.A.   37 hlasů 

Ing. Andrej Babiš    29 hlasů 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 15 hlasů 

Pavel Fischer    14 hlasů 

Jaroslav Bašta    8 hlasů 

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 4 hlasy 

PhDr. Karel Diviš    3 hlasy 

prof. MUDR. Tomáš Zima, DrSC. 2 hlasy 

Josef Středula se vzdal kandidatury. 
 

Druhé kolo voleb se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023, v pátek 
od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. Volební místnost bude 
opět jako obvykle na obecním úřadě. Hlasovací lístky pro 2. kolo obdrží voliči 
až přímo ve volební místnosti. I samostatně pro 2. kolo lze na obecním úřadě 
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/. 

 

Tříkrálová sbírka 2023. 
V neděli 8. ledna 2023 navštívili naši obec koledníci, kteří potěšili přáním štěstí, 
zdraví a pokoje, přinesli informace o činnosti oblastní charity a nabídli možnost 
pomoci potřebným. Děkujeme našim občanům za štědrost. Do kasičky koledníků 
přispěli částkou 10 212,- Kč. Vybrané finanční prostředky budou použity 
na zajištění služeb Charity ČR na Orlickoústecku. 

 

Nový web obce. 
Obecní úřad spouští od nového roku nové webové stránky obce. Jejich adresa 
zůstává stejná https://www.vracovice-orlov.cz/, vzhled je nový. Na obsahu se 

stále pracuje, je postupně aktualizován a doplňován. Na webu je rovněž 
zveřejňována elektronická verze zpravodaje. 
 

Úklid a údržba v obci. 
O obecní pozemky a další majetek bude od února 2023 pečovat pan Petr Víša, 

který k nám bude dle potřeby dojíždět z Vysokého Mýta a se kterým jste se v obci 

mohli občas potkat už od prosince loňského roku. Náplní jeho práce bude zejména 
sekání trávy na veřejných prostranstvích a na hřbitově, odhrnování sněhu 

na chodníku, případně provádění jiných drobných prací apod. 

https://www.mvcr.cz/volby/
https://www.vracovice-orlov.cz/


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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

 

Poplatky na rok 2023. 
Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí poplatek 700,- Kč na osobu/rok 

pro trvale bydlící a 700,- Kč za čp./rok pro chalupáře a chataře. Poplatek 

za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč. 
Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem z účtu. 
Platbu pošlete na účet č. 2200081836/2010. Variabilní symbol 1000 a za to číslo 
popisné – platí pro Vračovice (např. pro čp. 45 bude variabilní symbol 100045). 
Variabilní symbol 2000 a za to číslo popisné – platí pro Orlov (např. pro čp. 45 
bude variabilní symbol 200045). 
Od poplatků jsou osvobozeni občané, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let, 
a také narozená miminka. Poplatky je třeba zaplatit do konce února 2023 a 

v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2023. 

Na popelnici musí být nalepena POUZE nová platná známka, kterou si 

po zaplacení vyzvedněte na obecním úřadě. Prosíme občany, aby z popelnic 

odstranili všechny staré známky! Děkujeme. 
 

Průzkum zájmu o popelnice na bioodpad. 
Nabízí se možnost pořídit vlastní popelnici na bioodpad k domu. Svoz by probíhal 

v sezoně od března do listopadu v intervalu každých 14 dní. Popelnici-nádobu by 

si každý hradil sám. Měli byste o tuto službu zájem? 

Prosíme o odpověď za každou domácnost. Sdělte nám ji na e-mailovou adresu 

ou.vracovice@seznam.cz, přes elektronickou podatelnu na obecním webu 
https://www.vracovice-orlov.cz/elektronicka-podatelna/, případně telefonicky či 
SMS zprávou na tel. č. 724 186 292. Dále bude možné vyjádřit názor pomocí 
ankety v aplikaci Munipolis, která bude zveřejněna 17. 1. 2023 Tyto nové 
popelnice by se objednávaly pouze při dostatečném zájmu, aby se jejich svoz 

vyplatil. Dejte nám, prosím, vědět nejpozději do 5. 2. 2023. 

 

MUNIPOLIS – Mobilní Rozhlas. 
Připomínáme novou bezplatnou službu pro ty, kteří v naší obci bydlí, pracují, či 
se z jiného důvodu zajímají o místní dění. Díky ní Vás nyní můžeme 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. 
Přes MUNIPOLIS se Vás rovněž můžeme zeptat na Váš názor v online anketách. 
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/. 

mailto:ou.vracovice@seznam.cz
https://www.vracovice-orlov.cz/elektronicka-podatelna/
https://www.munipolis.cz/
https://vracovice-orlov.munipolis.cz/


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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

 

Obecní knihovna. 
Kmenový fond obecní knihovny byl obohacen o novou knihu s regionální 
tematikou: „Vysokomýtsko a Choceňsko nejen z nebe“. Fond knihovny je 

pravidelně doplňován soubory nových knih z Městské knihovny ve Vysokém 
Mýtě, které se v průběhu roku obměňují. Přijďte se podívat. Otevřeno je každé 
pondělí od 17:00 do 18:00 hod.  Vaše knihovnice Ludmila Ludvíčková 

 

Kontejner na bioodpad – upozornění. 
Zelený kontejner u hasičské zbrojnice ve Vračovicích je určen na bioodpad 
ze zahrad – posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, vodní rostliny, posekané 

křoviny, štěpka, kůra, korek, drny (bez kamení a nebezpečných látek!), piliny, 
hobliny, odřezky, chemicky neošetřené dřevo, zbytky rostlinných krmiv, 
nemořená osiva, plevy, sláma. Bioodpad z kontejneru je určen ke kompostování, 
proto tam NEPATŘÍ velké kusy dřeva, pařezy, nábytek, i když je ze dřeva, ani 

vánoční stromky se zbytky ozdob či háčky. Odkládáme tam pouze biologicky 
rozložitelný odpad. Velké, dlouhé větve nebo celé stromy je nutné pořezat 
na menší kusy. Do kontejneru ukládejte odpad postupně ODZADU, aby se 
využila celá jeho kapacita. Nářadí (vidle, lopata, koště) si pro jistotu berte vlastní. 
 

Termíny svozu komunálního odpadu. 
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý 
týden): 17. ledna – 31. ledna – 14. února – 28. února – 14. března – 28. března. 

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

svozový den pátek: 20. ledna – 17. února – 17. března. 

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

1. března – 29. března. 

Firma Ekola odváží odpady podle svého svozového plánu. Na obecním webu 
naleznete konkrétně rozepsané termíny všech svozů dle data v měsíci a četnosti: 
https://www.vracovice-orlov.cz/svoz-odpadu. 

 

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

 

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

 

https://www.vracovice-orlov.cz/svoz-odpadu

