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Výsledky hlasování ve Vrančicích
Název strany

počet hlasů

ODS

12

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

ČSSD

3

Řad národa – Vlastenecká unie

1

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu
EU-peníze občanům

2

ANO 2011

16

Česká pirátská strana

18

Strana svobodných občanů

3

TOP 09

8

KDU-ČSL

9

KSČM

10

SPD

5

Odpady
Vzhledem k tomu, že ve Vrančicích byla nedostačující nádoba na tříděný plastový odpad, byla pořízena ještě
jedna nádoba, což pravděpodobně někteří z Vás již zjistili a ihned ji začali plnit. Prosíme Vás, abyste neodkládali
žádný odpad mimo určené nádoby. Dále byla nově pořízena nádoba kombinovaná na barevné a bílé sklo, která
bude umístěna v Životicích a nádoba na barevné sklo bude umístěna na samotě u Koňasů.
V dnešní době je opravdu důležité, třídit odpad. Možná jste již z médií zaslechli informace o tom, že v roce 2024
bude ukončeno skládkování. Opravdu drahá bude likvidace komunálního odpadu. Cena za 1/t na skládce vzroste
až na 2.000,-Kč/t plus náklady na dopravu a další manipulaci s odpadem. V roce 2018 by mělo dojít k prvnímu
navýšení skládkovného, o kolik zatím nám není známo, je tedy opravdu důležité třídit a do popelnice dávat
opravdu jen to co do ní patří, což je především popel.
Veškeré náklady na odvoz a zajištění tříděného odpadu hradí obec. Není tedy pochyby o tom, že třídit se vyplatí a
je v zájmu každého z nás posílat na skládky co nejméně odpadu, nechceme si přeci ničit a znečišťovat naše a
především našich dětí, životní prostředí.

Poděkování
V neděli 29. 10. kdy se prohnala přes naše území vichřice, nezůstala bez následků, ani naše obec. Velké
poděkování patří členům zásahové jednotky, kteří ve složení: Tomáš Sláma, Václav Sláma ml., Ondřej Janoušek,
Jiří Sláma, Stanislav Hejhal, v neděli dopoledne okamžitě po nahlášení vyjeli k odstraňování padlých stromů na
komunikaci mezi Vrančice a Milínem. Odpoledne zkontrolovali všechny místní komunikace a odstranili ještě za
pomoci p. Kovaříka čekárnu na Čmíně, kterou silný vichr utrhl, nenávratně poškodil a převrátil do pole.
Starosta Jiří Sláma

Svatomartinský průvod
KDY? V neděli 12. LISTOPADU 2017 V 17. 00 HODIN
KDE?
VE VRANČICÍCH U VAGONU
Nezapomeňte na každoroční opravdu pěknou výzdobu z dýní a různých světýlek, kvůli
které opravdu stojí za to se vydat na večerní procházku po vsi.
Všichni jste srdečně zváni.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos bude pro naše děti připravená Mikulášská nadílka v sobotu 2. 12. 2017 od 16.30 hod.
Protože se nám, osvědčila andělská kancelář, můžou se na ní děti těšit i letos. Nejprve tedy děti navštíví andělskou
kancelář a potom půjdou k Mikuláši, kde za hezkou písničku, nebo říkanku dostanou jako každý rok odměnu.
Dětem prosím na tuto nadílku nenoste vlastní balíčky. Opět platí, že místní děti do věku 13 let mají balíček hrazený
z obecního úřadu a všichni ostatní si samozřejmě můžou balíček objednat a to telefonicky na tel. 723238125, nebo
osobně (p. Slámová). Objednávku učiňte prosím nejdéle do pátku 24. listopadu 2017. Všichni jste srdečně zváni.
Cena balíčku bude jako v loňském roce 100,- Kč.

Pozvánka
Zveme srdečně všechny malé, ale i větší děti a rodiče
na Mikulášskou nadílku,
která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017
na Čertovském kopci ve Vrančicích v 16.30 hodin.
Těší se na Vás Mikuláš, andělé a čerti!

Advent 2017
Letošní první adventní neděle je 3. prosince. Tato neděle je nazývána železnou nedělí. Často je to datum, kdy se v
některých domácnostech začíná péct cukroví - hlavně perníky, aby dostatečně změkly. Také se zapálí první svíčka
na adventním věnci. Ani my nezůstaneme lhostejni k adventu a jako každý rok si nazdobíme a slavnostně
rozsvítíme stromeček před obecním úřadem. Proto bychom Vás opět rádi požádali, aby každý z vás kdo má
trochu času a chuť vyplnit si dlouhé podzimní večery, vyrobil doma nějakou hezkou ozdobu a přinesl ji první
adventní neděli ke stromečku, který si těmito ozdobami stejně jako v loňském roce společně nazdobíme a
slavnostně rozsvítíme. Pokud byste měli zájem, můžeme tvořit s dětmi ozdoby společně na obecním úřadě.

Pozvánka
dovolujeme si Vás všechny pozvat,
na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
první adventní neděli
3. prosince v 18.00 hodin před obecním úřadem.
Srdečně jste všichni zváni.

Knihovna
Obecní knihovnu můžete navštívit v pátek od 18.00-19.00hod.
V říjnu jsme opět dostali soubor nových knih, je tedy opravdu z čeho vybírat. Přijďte si vybrat pěknou knihu pro
příjemné vyplnění dlouhých zimních večerů. V naší knihovně najdete knihy všech žánrů.
Těšíme se na Vás.

Gratulace
V prosinci oslaví své narozeniny pan M. Štván z Vrančic a paní V. Nováková ze Životic V den svého výročí se
samozřejmě může 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
Letos, ostatně jako každý rok, se ještě můžete těšit 23. 12. na setkání u vánočního stromečku s divadelním
představením místních ochotníků, kteří již pilně studují nové vánoční představení.

Poznámky redakce
Fotografie z akcí konané v obci jsou na internetových stránkách
obce www. vrancice.cz
Vhodné příspěvky, prosím zasílejte pouze na internetovou adresu knihovna.vrancice@seznam.cz
Tento text neprošel jazykovou úpravou

