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Krásné velikonoční svátky prožité v pohodě a 
ve zdraví přeje obecní zastupitelstvo. 
 

Jarní tvoření s jarmarkem – nejen pro děti! 
Srdečně Vás zveme na velikonoční tvoření a jarmark, 

které se uskuteční v sobotu 1. dubna 2023 od 14 hod. 

v sokolovně ve Vračovicích. Můžete si vyrobit krásné 
jarní dekorace a zároveň nakoupit něco pěkného 
pro radost (výrobky šikovných rukou, květiny, …) 
nebo něco dobrého k jídlu a pití (sladké wafle, hot 

dog, pivo, bezovka a další dobroty). Těšíme se na vás! 
Hasiči Vračovice-Orlov 

 

Ukliďme Česko. 
Tato dobrovolnická úklidová akce probíhá 
na území celé České republiky. Jejím cílem je 
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a 
nepořádek. Pokud se chcete zapojit i Vy a vyčistit 
naši obec od odpadků, přijďte v neděli 2. dubna 

2023 ve 13:00 hod. k obecnímu úřadu 
ve Vračovicích. Tam se rozdělíme do skupinek a projdeme příkopy podél 
komunikací v obci. Všechny potřebné pomůcky (rukavice, pytle na odpad) a 
drobné občerstvení budou zajištěny. Akce se koná jen za příznivého počasí. 
V případě dotazů kontaktujte p. Ondřeje Šejnohu na telefonu 607 136 171. 

Akci pořádá Tj Sokol Vračovice-Orlov, z.s. 

 

Ohlédnutí za vánočním tvořením. 
26. 11. 2022 se ve vračovické sokolovně uskutečnilo vánoční tvoření pro děti a dospělé. 
Každé takové odpoledne přinese vždy něco nového a mnoho krásných a inspirativních 



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

Ludmila.Ludvickova@seznam.cz 

výrobků. Letos poprvé počet tvořivých dospělých (65) převýšil počet dětí („jen“ 45). 

Největší zájem byl o stanoviště s adventními věnci, svícny a ozdobnými květináči 
z přírodních materiálů. Děkuji všem za účast a krásnou předvánoční atmosféru, kterou 
jsme si všichni s radostí užívali. Tato akce byla opět velice bohatá na materiály i 
občerstvení. Bez sponzorů a iniciativy všech by nebylo možné vše takto zrealizovat. 
Dík patří těmto všem: Sponzoři: hlavní sponzor Tomáš Moravec a dále Zdena a Marek 
Chlumečtí, Miroslav Hlušička (Degola), bratři Jetmarovi (STK), Jiří Matějíček (Izosan), 
Roman Blažek, Pavla Hájková, Lada Tmějová. Přírodní materiál poskytli: Martina 
Smolová, Ing. Luboš Karmín, Štěpán Urban, Pavla Hájková, Jiří Matějíček, Pavel 
Vařečka, Hana Mrázková. Na stanovištích pomáhaly: Jana Kulhánková, Jana a Zuzanka 
Královy, Iva Kaplanová, Lucie Šťastná, Zuzka Urbanová, Jiřina a Kačka Čapkovy. 
Občerstvení servírovali: Tomáš Moravec, Pavel Menclík, Petr Kaplan. 
Děkuji také za Vaše dobrovolné příspěvky, které byly hned využity na nákup 
v povánočních výprodejích pro další rok. Můžete se na něj těšit, jako se těším i já 
na shledání při vánočním tvoření v roce 2023.  Hana Mrázková 

 

Ohlédnutí za dětským maškarním karnevalem. 
V sobotu 11. 2. 2023 OÚ a Tj Sokol Vračovice-Orlov uspořádali po dvouleté covidové 
pauze dětský maškarní karneval. Přišlo přes 40 krásných masek a nejen děti, ale i dospělí 
si užili rozmanité soutěže, které jim opět připravily p. Milena Hlušičková a p. Drahomíra 
Bečičková. Nově měli zpestření v promítané obrázkové hudební video-produkci, hudbu 

zajistila p. učitelka z MŠ Zálší sl. Zuzana Petráňová. Pro všechny děti byla připravená 
bohatá tombola, za přispění sponzorů: OÚ a SDH Vračovice-Orlov, STK Jetmarovi, 

řeznictví Morávkovi, tiskárna DTP Zeman, mlékárna Choceň, Army BEST Faltysovi, 
Army TREMP J. Šplíchal, rodiny Procházkova a Hlušičkova, L. Tmějová. Krásnou 
první cenu – rodinné vstupenky do ZOO Dvůr Králové si odnesla rodina s dětmi 
ze Zálší. Místní ženy opět napekly výborné cukroví, ke kterému se podávala káva a další 
občerstvení pro rodiče a děti. Na tuto tradici se podařilo navázat i přes nepříznivé ceny 
surovin a je to tradice již velmi oblíbená. Poděkování patří všem pořadatelům a opět 
p. Miroslavu Čapkovi, který se již tradičně stará o topení na sále. Z minulých výdělků 
byl zakoupen kávovar a nerezové nádobí, plánujeme z případného výtěžku zase 

nakoupit něco pro děti. Lada Tmějová 

 

Termíny svozu komunálního odpadu. 
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý 
týden): 28. března – 11. dubna – 25. dubna – 9. května – 23. května – 6. června. 

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

svozový den pátek: 14. dubna – 12. května – 9. června. 

Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 29. března 

– 26. dubna – 24. května – 21. června. 

 

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

 

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


