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Mnoho krásných a spokojených chvil
v příjemné atmosféře Vánoc a
hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce
Vám přeje
Jménem celého zastupitelstva
starosta obce Vrančice.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

Starosta obce Vrančice
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1.
Volba prezidenta České republiky se koná:



v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost: Obecní úřad Vrančice, Vrančice 14, 26231
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Vrančice, Životice , Mýšlovice
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5.
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
V případě vyhlášení II. kola voleb obdrží hlasovací lístky volič ve dnech II. kola volby prezidenta 26.
a 27.1 2018 ve volební místnosti.
Starosta obce Vrančice Jiří Sláma

Upozornění
Upozorňujeme všechny, kteří využívají horní cesty do Milína, že silnice se v zimě neudržuje. Je velice
náročné zvláště při špatných povětrnostních podmínkách a větších sněhových přívalech tuto cestu
udržet průjezdnou. Prioritou v zimním období je udržovat hlavní příjezdovou cestu do obce. Zároveň
vás žádáme, abyste neparkovali, svá auta na veřejných plochách a nekomplikovali tak protahování
silnice.

Mikulášská nadílka na Čertovském kopci¨
Děkujeme všem, kteří se zúčastňují příprav na Mikulášskou nadílku a zvláště pak všem čertům,
andělům a samozřejmě panu Mikulášovi.
Letos nás navštívilo opět hodně dětí a to se opravdu bez pořádných příprav neobejde.
V úterý 5. prosince mnohé z Vás navštívil, kdo jiný než Mikuláš, anděl a čerti, děkujeme všem za vřelé
přijetí a těšíme se na Vás v příštím roce.

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos jsme se opět sešli první adventní neděli, abychom si společně připomněli a zahájili advent
rozsvícením našeho opět krásného vánočního stromečku. Poděkování patří samozřejmě našim mužům,
kteří stromek přivezli a nazdobili. Nyní se můžete těšit na další akci Setkání u stromečku, kde Vás opět
rádi uvidíme.

Silvestr
31. 12. 2017 o půlnoci zveme všechny jako již tradičně na náves, kde si připijeme a
popřejeme vše nejlepší do Nového roku 2018. Nezapomeňte tedy 31. 12. 2017 ve 24:00
na návsi, kde se i letos naposledy sejdeme. S sebou si samozřejmě vezměte: šampus a
dobrou náladu.

Novoroční výstup na Vraneč
Po loňském třetím úspěšném výstupu na vrchol Vranče Vás všechny opět zveme na

“Novoroční výstup na vrchol Vranče“
Sraz v pondělí 1. 1. 2018 v 13.00 hodin před obecním úřadem ve Vrančicích.
Při výstupu z jiných směrů od Milína, Životic a Samoty, je cílový čas14.00 hod. na
samém vrcholu Vranče.
Neváhejte a pojďte na příjemnou novoroční procházku, po silvestrovských oslavách Vám určitě
pomůže se zotavit a zpříjemnit začátek nového roku 2018.
S sebou si nezapomeňte vzít do batůžku buřty na opékání, něco na zahřátí a samozřejmě dobrou
náladu, pořádné boty a teplé oblečení na sebe.
Těšíme se na Vás! Za Spolek Vranč J. Slámová

Pozvánka na výroční valnou hromadu sboru dobrovolných hasičů Vrančice.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vrančicích oznamuje všem svým členům, že v sobotu 6. ledna 2018 od
19 hodin se koná na obecním úřadě výroční valná hromada sboru. Bude zde zhodnocena naše činnost
za uplynulý rok. Účast všech členů dle stanov je povinná. Všichni členové nejpozději na této schůzi
zaplatí členské příspěvky na rok 2018.
Starosta sboru Václav Sláma
„Z myšlenky se stává slovo, ze slova skutek, ze skutků se stává zvyk a zvyk utváří náš charakter.
Proto bděte nad svými myšlenkami a nad cestami, kudy se ubírají.“ Jen dobré myšlenky, příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2018 všem přeje sbor
dobrovolných hasičů Vrančice.

Pozvánka –„ Setkání u stromečku“

Spolek Vranč si Vás dovoluje pozvat
na vánoční divadelní představení

„Putování za hvězdou“
Všichni jste srdečně zváni na setkání
u vánočního stromečku ve Vrančicích v sobotu

23. Prosince 2017 v 17.00 hodin.
Pojďte si s námi zazpívat koledy, zasmát se a vánočně se naladit alespoň
malinko, domů si můžete odnést Betlémské světýlko.
Těšíme se na Vás!!

Co nás čeká:
Pokud nám bude počasí přát, uspořádáme večerní bruslení.
V novém roce (v únoru) opět nové známky na popelnice, Masopust a mnoho dalšího, vše se dozvíte v dalším
Zpravodaji.

Spolek Vranč hostuje:
prosinec Lešetice –pohádka, vánoční hra
prosince Městečko –Vánoční hra
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

S přáním klidných a spokojených vánočních svátků se s vámi
letos loučíme a přejeme Vám do nového roku 2018
hodně úspěchů, zdraví a pohody.

