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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci 3. května 2018
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

Vodné – platba
Každý z vás, kdo odebírá vodu z obecního vodovodu, obdrží i letos fakturu, kde je platba za
odběr vody řádně rozepsána. Platbu prosím proveďte převodem na účet (příkazem na z vašeho
účtu, složenkou na poště). V případě jakýchkoli pochybností a dotazů nás prosím kontaktujte.
Za pochopení a včasné plnění Vám děkujeme.

Psi
Upozorňujeme všechny, kdo ještě neuhradil poplatek za psy, aby tak učinili v nejbližším termínu
na obecním úřadě.

Čarodějnice, pálení
V pondělí 30. 4.2018 se sejdeme ve Vrančicích, jak je u nás každoročně zvykem k večeru na
kopci k pálení čarodějnic. Hranice bude jako vždy zapálená po setmění. Přijďte všichni s dobrou
náladou. Doufáme, že nám počasí letos bude přát.
Do žádné hromady na pálení nedávejte prosím žádný odpad (např. pneumatiky apod.), využít pro
tento odpad můžete svoz nebezpečného odpadu (3. 5. 2018), nebo kontejnerů na tříděný odpad.
Mějte prosím na paměti, při jakémkoli pálení, že z hlediska bezpečnosti není vhodné pálení
v blízkosti domů a v potaz při pálení vezměte i povětrnostní podmínky, ať nedojde k tomu, že

kouř a jiskry z ohně půjde mezi domy do vsi. Upozorňujeme, že každé pálení musí být řádně
nahlášeno a je potřeba pokud nepálíte na svém pozemku, mít i souhlas majitele pozemku.
Hlášení se provádí elektronicky na adresu www.hzskladno.cz-odkaz evidence pálení. Pokud
nemáte přístup na internet, můžete využít internet pro veřejnost a to v místní obecní knihovně
v návštěvních hodinách, popřípadě po telefonické domluvě lze i v jiném termínu.
Přejeme všem úspěšný a zábavný zážitek při pálení čarodějnic.

1. Máj

V úterý 1. května ve 14. hodin u obecního úřadu Vás všechny zveme
na slavnostní stavění Májky.
Doufáme, že i letos budeme mít opět krásnou Májku, ostatně jako každý rok.
Samozřejmě i letos si připomeneme něco málo k tradici májových oslav a stavění Máje.
A chybět nebude ani tradiční Česká Beseda.
Občerstvení pro naše májové posezení bude zajištěno a
nyní už zbývá jen, aby nám přálo počasí.
Všichni jste srdečně zváni

Den matek
Druhou květnovou neděli, pro všechny maminky, babičky i tetičky, připravujeme malé přátelské
posezení nejen při kávě, které se koná

v neděli 13. května v 15. 00 hodin
na (před) obecním úřadě.
Letos jsme se rozhodli u této příležitosti vyhlásit soutěž o nejlepší roládu. Vyzýváme tedy
všechny maminky, babičky, ale i šikovné muže, aby nelenili a na neděli napekli tradiční,
netradiční roládu a přinesli je s sebou. Do hodnotící poroty jsou zváni především zástupci
mužského pohlaví. Už nyní se opravdu Těšíme na Vás a vaše kulinářské umění.

Pozvánka na Hřiště
Zveme všechny příznivce sportu na sportovní hřiště ve Vrančicích. S sebou si vždy
nezapomeňte vzít dobrou sportovní náladu a na sebe sportovní oblečení a vhodnou obuv. Naše
víceúčelové sportovní hřiště bylo vybudováno Obcí Vrančice nemalými finančními prostředky a
má sloužit pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti, zejména k provozování míčových
her (nohejbal, volejbal, minikopaná, tenis, apod.). Po letošním větrném počasí probíhá oprava
oplocení a to za přispění ochotných, šikovných a pracovitých rukou dobrovolníků, sportovců, za
což jim patří velké poděkování.
Provozní doba je určena takto: pondělí – pátek 9- 20 hod., sobota, neděle, svátky 9 - 21 hod.
Dále Vás žádáme o dodržování provozního řádu a pořádku v areálu. Rezervovat hřiště si můžete
na tel 723238125. Poplatek za hřiště je 50,-Kč/hod pro návštěvníky jež nemají trvalý pobyt
v obci.
Doufáme, že i letos budete hřiště hojně a společně využívat ke všem sportovním aktivitám a ke
spokojenosti.

Oslavy výročí obce- setkání rodáků
Jak už jsme vás informovali, připravujeme oslavu výročí obce 765let od první písemné zmínky a
to 26. května 2018. Při této příležitosti bychom rádi uspořádali setkání rodáků. Prosíme Vás tedy
o součinnost, pokud máte kontakty na některé rodáky, budeme rádi, když nám je poskytnete.
Termín konání je již potvrzený, tak si ho nezapomeňte zapsat do svých diářů, všichni jste
samozřejmě zváni a také vaši příbuzní a přátelé.
Na programu bude odpolední koncert Rožmitálské Venkovanky a večerní přátelské posezení
nám zpříjemní kapela Cirkus Hulata.
Na své si samozřejmě přijdou i děti. Celé odpoledne bychom chtěli věnovat rodákům, prohlídka
obce, fotografie a především příjemné setkání plné vyprávění, vzpomínek, nejen všech, kteří
v obci strávili kus svého života. Ještě jeden takový malý projekt a tím je zpracovat historii domů
včetně různých vyprávění a příhod, které se váží k jednotlivým domům, pokud byste měli zájem
se zapojit, budeme opravdu moc rádi. Jelikož, ale toto bude časově velmi náročné a bez Vaší
pomoci a souhlasu to nepůjde, prosím, pokud budete mít zájem, kontaktujte nás co nejdříve.

Gratulace
Na hezkou písničku na rádiu České Budějovice se v měsíci květnu může těšit: pan
Václav Sobolík, ale bohužel termín výročí byl obsazen, písničku jsme tedy objednali
na 1.5.a v den výročí paní Marie Slámová z Vrančic. S přání všeho nejlepšího se
samozřejmě připojujeme i my.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

