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Úřední oznámení
Voda
O velikonočních svátcích proběhne jako každý rok odečet vody. Prosíme všechny, aby umožnili
přístup ke svým vodoměrům p. Borzykovi, který si přijde opsat stav vašeho vodoměru. Každý
obdrží fakturu, kde jsou uvedeny veškeré informace k provedení platby.
Případné dotazy Vám zodpoví pan J. Borzyk při odečtu vody.
- Na vodojemu byla opět nutná výměna sorbentu u filtračního zařízení pro odstranění antimonu.
Výměna proběhla v lednu 2018 a oproti výměně před dvěma lety byla výrazně navýšena cena
(celková cena výměny sorbentu cca 145 tis.).

Odpady
- V měsíci dubnu bude možnost opět vozit větve ze zahrádek apod. na Čarodějnice. Je zakázáno
vozit na čarodějnice pneumatiky a další nebezpečné věci. Pokud na Čarodějnice něco povezete, je
třeba se předem dohodnout na tel. 725021794 p. Sláma. Zákázáno je také zakládat skládky větví a
jiného odpadu na obecních pozemcích.
- Popelnice-upozorňujeme Vás, že pokud nebudete mít řádně označenou popelnici, což je: roční
svozová známka, nebo jednorázová známka, nebude vaše popelnice vyvezena. Pokud
vyprodukujete více odpadu, než se vejde do popelnice, můžete dát odpad do pytle, který, ale musíte
označit jednorázovou známkou. Jinak nebude pytel odvezen! Jednorázové známky lze zakoupit
pouze na obecním úřadě. Upozorňujeme, že Technické služby Příbram vydaly na rok 2018 nové
jednorázové známky, pokud Vám zbyla známka z loňského roku můžete ji ještě v březnu použít.

Bioodpady
V dubnu budou opět v obcích, umístěny kontejnery na bioodpad.(Vrančice- obecní zahrada,
Životice – u hasičárny, Mýšlovice. Obecní zahrada) Do tohoto kontejneru patří pouze: tráva, listí,
drny, piliny, zbytky rostlin, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo
nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad pouze
rostlinného původu.
Do nádoby nepatří: Celé větve, zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso,
kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu
nádoby.
Od letošního roku nebude již bioodpad, který vložíte do oranžových kontejnerů vyvážen na
kompostárnu SVZ Centrum Příbram, ale z ekonomického hlediska obec zřídila kompostárnu
vlastní, kterou provozuje a která byla zkolaudována v listopadu loňského roku a musí být
provozována v souladu s vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady. Z uvedeného samozřejmě obecnímu úřadu vyplývají další administrativní
úkony, jako evidence odpadů, kontroly, ohlašovací povinnosti atd.

D4
V současné době probíhají jednání s ŘSD o změnách v projektové dokumentaci. Změny se týkají
především autobusových zastávek a řešení křižovatky na Čmíně. Pokud budou přijaty požadavky
z obce Vrančice, bude s největší pravděpodobností zajištěna výrazně lepší dopravní obslužnost pro
Mýšlovice.

Očkování psů
V neděli 24. 3. 2018 v 15.00 hod. před obecním úřadem ve Vrančicích proběhne očkování psů proti
vzteklině, dále v Životicích 15.15 hod a v Mýšlovicích15.30 hod. na návsi podrobnosti najdete na
plakátech vylepených v obcích.

Jarní úklid
Vzhledem k tomu, že i veřejná prostranství si v obci zaslouží jarní úklid, navrhujeme tak jak tomu
bylo i v loňském roce uspořádat jej společně. Jedná se především o okolí obecního úřadu, nádob na
tříděny odpad, dětského hřiště, autobusových zastávek…Výzva na úklid veřejného prostranství platí
samozřejmě i pro Životice a Mýšlovice datum záleží pouze na vaší domluvě. Ještě bychom vám
chtěli připomenout, že parkování na zatravněných obecních plochách není povoleno, k zaparkování
svých aut používejte výhradně své pozemky a dvory. Parkováním na nezpevněných plochách a
trávnících se tyto pozemky rozjezdí a těžko se takový pozemek udržuje (sekání, mulčování). Dále
Vám chceme připomenout, že volné pobíhání psů, je ZAKÁZANÉ, pes v obci musí být veden na
vodítku a každý majitel psa je povinen si po svém psovi uklidit exkrementy. Za pochopení
děkujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se starají o obecní pozemky u svých domů a přispívají tak
k pěknému a čistému vzhledu obce.

Recept
Mazanec s tvarohem

Suroviny
1/2 kg hladké mouky
15 dkg cukru
15 dkg másla
2 vejce
1 kypřící prášek
1 tvaroh
6 polévkových lžic mléka
2 lžíce rumu, rozinky,oříšky
Ze všech surovin vypracujeme hladké těsto, necháme 1 hodinu odpočinout.
Vytvoříme mazanec, dáme na vymazaný plech, potřeme vodou a pečeme hod při 200°C.

--------------------------------------------------------------------

Přejeme Všem
veselé Velikonoční svátky
a
bohatou pomlázku.

---------------------------------------------Rachtání
Tato stará tradice přetrvává ve Vrančicích již opravdu mnoho let a doufáme, že i letos tuto tradici
dodrží naše děti a půjdou na Zelený čtvrtek, na Velký pátek a Bílou sobotu se svými
rachtačkami po vsi, aby nahradily svým „rachtáním“ zvony, které podle křesťanské pověsti
odlétají do Říma. Je opravdu moc příjemné a milé když přes veškerý shon a spěch v dnešní
době se tato tradice stále poctivě dodržuje.

Gratulace
V měsíci dubnu se na hezkou písničku na rádiu České Budějovice můžou těšit: paní Jaroslava
Prokopová z Vrančic a paní Vošahlíková Ludmila ze Životic. 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.)

Co nás čeká
-V dubnu se letos můžete těšit jako každý rok na „Čarodějnice“
- Svoz nebezpečného odpadu proběhne 3. května 2018
-26.5. 2018 oslavy výročí obce , nezapomeňte si datum zapsat do svých diářů, všichni jste zváni.
Poznámky redakce
Informace k dění v obci a fotografie z akcí jsou na internetových stránkách obce www.vrancice.cz.Tento text neprošel
jazykovou úpravou.

