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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci

V úterý 1.10 2019
Mýšlovice 15.00-15.15 hod.
Životice 15.30-15.45 hod.
Vrančice 16.00-16.15 hod
Nebezpečné složky KO jsou:
Zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochem. materiál, léky, pesticidy, televize, lednicepouze úplné
Pneumatiky – z osobních vozidel-bez disků-maximálně 4ks/občan
Vše ostatní je velkoobjemový odpad, který nebude odvezen.
Prosíme Vás, abyste nebezpečný odpad skladovali na obvyklém místě a to den předem z hlediska
bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme.

Projekt Nejen naučné stezky ve vrančických a milínských lesích“
Jak jste Vás již informovali v předchozích zpravodajích, v současné době je podpořená žádost o dotaci
z programu Rozvoje venkova na projekt „Nejen naučné stezky ve vrančických a milínských lesích“
žadatelem je obec Milín a obec Vrančice je partnerem projektu. V brzké době již začne realizace
tohoto projektu. Jelikož jako partneři projektu a podle předchozí dohody se i naše obec bude podílet na
realizaci naučné stezky, je stanoven po dohodě s obcí Milín termín 12.-13. 10., pro výstavbu, umístění
prvků. Kdo tedy máte zájem a přiložit ruku k dílu a pomoc při výstavbě naučné stezky, dejte prosím
vědět a my Vám sdělíme podrobnější informace, které budou následně samozřejmě i na vývěsce
obecního úřadu. Práce bude opravdu hodně a šikovných pracovitých rukou bude zapotřebí. Pokud
Vám tedy není lhostejné okolí Vaší obce, zastavte se rádi vás seznámíme s projektem a podáme Vám
podrobnější informace. Má to smysl, pojďme udělat své okolí zajímavější a hezčí, pro sebe i pro
druhé!!!!
Jiří Sláma

Drakiáda
Pouštění draků patří neodmyslitelně k podzimu. Proto jsme letos opět připravili Drakiádu. Doufáme,
že letos nám bude počasí přát. V případě, že tomu tak nebude, nezoufejte a do svého batůžku přibalte
nějaké noviny nebo jiné vhodné papíry na skládání vlaštovek a jiných létajících „strojů“, které na svůj
let nepotřebují vítr.

Těšíme se na vás i vaše létající draky

Odpady
Na žádost svozové firmy odpadů - stále se opakuje, že někteří zneužívají sběrné nádoby na tříděný
odpad a vyhazují tam i odpad, který tam nepatří:. Např. ve Vrančicích kdosi do nádoby na plasty
vyhodil i plechovky od krmení pro psy?!! Při svozu je některý odpad, především se sběrnými nádoby
na plasty vytříděn a ponechán vedle nádoby. Žádáme Vás, aby si každý majitel odpadu, který byl se
sběrné nádoby vyhozen (do příslušné nádoby tudíž nepatří) ho vždy neprodleně uklidil, protože
umístěním odpadu na místo, které k tomu není určeno se dopouštíte přestupku zakládání černé
skládky. Odpad, který do nádob nepatří, je dále vytříděn na třídící lince a následně odvezen na
skládku jako komunální odpad. To vše se posléze promítne do ceny za svoz komunálního odpadu
v následném roce a za neukázněné občany, kteří zneužívají nádoby na tříděný odpad, zaplatíme
všichni, kdo řádně třídí a platí odpady. Žádáme Vás proto, abyste nebyli lhostejní více všímali, jaký
odpad kam kdo odkládá a zda má popř. i řádně zaplacenou popelnici. Na každé nádobě je popis, co
do ní patří a co ne, respektujte to prosím, jinak špatným (ne)tříděným můžete znehodnotit celý
obsah. Odpad, který do žádné nádoby nepaří, patří do vaší popelnice!!!
-Nově je umístěna v obci Vrančice nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje.
Do sběrné nádoby:
PATŘÍ:- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených neporušených PET lahvích.
NEPATŘÍ:- směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj)
motorový olej, plast (krom lahví s olejem), sklo, papír
nápojové kartony (europack), Baterie, elektromateriál
textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PETlahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec bude zajišťovat firma
Černohlávek oil.

Gratulace
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny pan B. Vošahlík ze Životic a paní A. Tesková z Vrančic. V den svého
výročí se mohou těšit na hezkou písničku na rádiu České Budějovice. K přání všeho nejlepšího se připojujeme i
my.
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30 Český rozhlas České
Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Připravujeme
- říjen drakiáda
-listopad Svatomartinský průvod (11. 11. 2019)

Poznámky redakce
www.vrancice.cz.

Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji emailovou adresu na knihovně.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

