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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, lednice-pouze
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.

Sousedské posezení

7. září 2019 od 19.00 hodin jste všichni zváni na
Sousedské posezení do Vrančic.
Připravené pro Vás bude samozřejmě občerstvení a již slíbená losovačka o zajímavé a pěkné
ceny

„Podzimní výprodej (možnost i na splátky) „

Neváhejte a přijďte strávit příjemný večer za příjemných tonů hudby se svými sousedy,
kamarády a přáteli.
Pokud byste chtěli přispět do naší losovačky pěknou cenou, budeme rádi.
Všichni jste srdečně zváni.

Rozloučení s prázdninami
Prázdniny opět utekly jako voda a za chvíli opět všem školákům a školáčkům nastanou školní povinnosti. My
jsme pro Vás, stejně jako každý rok připravili ještě jednu prázdninovou akci pro děti. I letos se můžete těšit na
zábavné a poučné odpoledne. Dozvíte se jak poskytnout první pomoc například zraněnému kamarádovi,
seznámíte s poskytováním první pomoci a jak předcházet úrazům, jak se zachovat při nehodě a mnoho dalšího a
samozřejmě si budete moci, jako loni, všechno vyzkoušet. Chybět nebudou soutěže a pro děti jak je u nás
zvykem zajímavé a napínavé losování o odměny. Na zakončení celého zábavného odpoledne bude jako vždy
připravené pečení posledních prázdninových buřtů.

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 24. srpna 2019
Na zahradu u obecního úřadu ve Vrančicích,
kde ve 14.00hodin
začíná letošní rozlučkové prázdninové odpoledne pro děti.

Charita Příbram působí v Milíně a okolí
Řešíte některou z následujících situací?










Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpestřili společný volný čas?
Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu v hledání bydlení či zaměstnání?
Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře, ve škole, s vyplněním formulářů?
Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např. převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků
a jiné?
Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry krve?

Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
 Domácí zdravotní péče
 Pečovatelská a odlehčovací služba
 Denní stacionář
 Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?
středa 13.00 – 17.00
budova obecního úřadu (2. patro), 11. května 27, 262 31 Milín
Kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

Požáry
Vzhledem k extrémnímu suchu, se nevyhnuli požáry ani naší obci,

v červenci byl nahlášen požár lesa (mezi Ostrovem a Vrančicemi)
přivolaná na pomoc při hašení Hasičským záchranným sborem (HZS) byla i naše zásahová jednotka, jejímž
hlavním úkolem bylo doplňování vody do cisteren a po uhašení ještě celou noc a následující den prováděli
kontrolu požářiště. V srpnu byla opět naše jednotka přivolána k požáru, hořelo pole v obci Mýšlovicích. Tady
byl vyhlášen druhý stupeň nebezpečí a zasahovalo zde 9 požárních jednotek, včetně naší jednotky, jejímž
úkolem bylo opět doplňovat vodu do cisteren. A aby toho nebylo málo, následující den byla naše jednotka
přivolána opět do Mýšlovic, kde blesk při bouřce zasáhl stodolu. Tady, ale vše dopadlo dobře a přes způsobené
škody k požáru naštěstí nedošlo. Za dobře odvedenou práci našim hasičů poděkoval velitel HZS Příbram a
jejich pomoc při účasti na zásazích ocenil. Za ochotu, velmi dobrou dobrovolnou práci a spolehlivost patří
našim hasičům JPO velké poděkování.
Starosta obce Jiří Sláma

Gratulace
V měsíci září jsme objednali hezkou písničku na rádiu České Budějovice pro paní Ludmilu
Janouškovou z Vrančic a paní M. Koňasovou ze Životic, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny.
K přání všeho nejlepšího se samozřejmě 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.)

Poznámky redakce
www.vrancice.cz.

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

