
 

 

Rok: 2023 

 

Číslo: 2 
 

Měsíc: únor 
 

Ročník: XXX. 
 

 

Tvořivá sobota pro děti pod vedením paní malířky. 
Na sobotu 11. března 2023 zveme všechny děti, 
které rády malují a tvoří, do místní sokolovny. Bude 

pro ně připraven program ve spolupráci 
s profesionální výtvarnicí paní Cermanovou, a to 

dopoledne (9-12 hod.) pro děti ve věku od 2 do 6 let 

a odpoledne (13-16 hod.) pro děti ve věku 7-15 let. 

 

Občerstvení pro děti a jejich doprovod bude 

připraveno. Z důvodu nutné přípravy akce je 

plánovanou účast potřeba nahlásit předem. Kdo by 

měl zájem, ať kontaktuje p. Martinu Smolovou na tel. 

č. 734 599 946. Těšíme se na Vás! 

 

Bruslení s Tj Sokol. 
V neděli 12. března 2023 od 18:30 do 19:30 hod. má Tj Sokol Vračovice-Orlov, 

z.s. pronajatý zimní stadion v Chocni. Členové spolku mají vstup zdarma. Pokud 
by se chtěl přidat i někdo, kdo není členem, je nezbytné se s předstihem ozvat 

p. Ondřeji Šejnohovi na tel. č. 607 136 171 a domluvit se. Společná doprava 

nebude zajišťována, řeší se individuálně. 

 

Chystá se na duben. 
V sobotu 1. dubna 2023 se v místní sokolovně od 14 do 17 hod. uskuteční 
Velikonoční tvoření. V neděli 2. dubna 2023 proběhne již tradiční dobrovolnická 
akce Ukliďme Česko. Podrobnosti k oběma událostem v příštím zpravodaji. 
 

Poděkování. 
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
obecního plesu, i pořadatelům dětského karnevalu. Poděkování patří také 
sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly na obou akcích. 



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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

Prezidentské volby 2023. 
Druhého kola volby prezidenta ČR se u nás zúčastnilo 109 voličů ze 143, tj. 76 %. 

Bylo odevzdáno 108 platných hlasů a 1 neplatný (prázdná obálka). 71 hlasů získal 
Ing. Petr Pavel, M.A. a 37 hlasů dostal Ing. Andrej Babiš. 

 

Počet obyvatel za rok 2022. 
K 31. prosinci 2022 bylo k trvalému pobytu v naší obci přihlášeno 173 obyvatel, 
ve Vračovicích 87 osob a na Orlovech 86 osob. V loňském roce se narodily dvě 
děti, jeden občan zemřel, dva se odstěhovali a sedm osob se přistěhovalo. 
 

Odpadové hospodářství. 
V uplynulém roce bylo z naší obce odvezeno mj. 38 tun směsného odpadu. 

Za odvoz a likvidaci veškerého odpadu obec zaplatila více než 232 tis. Kč, to 
vychází cca 1 300,- Kč na osobu/rok (včetně chatařů a chalupářů), což je dost. 
Podle zákona o odpadech postupně roste cena za ukládání odpadů na skládky, 

zákon navíc zavádí snižující se limity, jejichž překročení stojí obec mnohem více. 

Limit pro rok 2022 byl 190 kg odpadu na osobu, ten jsme nedodrželi, vyšlo nám 
hodně přes 200 kg, proto jsme i více zaplatili. Aby odpadu bylo obecně méně a 
platili jsme méně, měli bychom odpadů vytvářet co nejméně a lépe a více třídit! 
 

Poplatky na rok 2023. 
Připomínáme, že poplatky za odpady a psy by měly být zaplaceny do konce 

února 2023, v případě pololetní platby pak druhá splátka do konce června 2023. 
Údaje potřebné k úhradě byly uvedeny v lednovém zpravodaji, který naleznete 
i na webu obce: www.vracovice-orlov.cz/obecni-mesicnik. 

Na popelnici musí být POUZE nová platná známka, jinak nemusí popelnici 
vyvézt. Prosíme, odstraňte z popelnic všechny staré známky! Děkujeme. 
 

Termíny svozu komunálního odpadu. 
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý 
týden): 28. února – 14. března – 28. března – 11. dubna – 25. dubna – 9. května. 

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

svozový den pátek: 17. března – 14. dubna – 12. května. 

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

29. března – 26. dubna – 24. května. 

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. 

http://www.vracovice-orlov.cz/obecni-mesicnik
https://www.vracovice-orlov.cz/svoz-odpadu

