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Úřední oznámení
Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2019:
Ceny jsou platné pro fyzické nepodnikající osoby v obci.

Popelnice do objemu 120 l
1x14 dní celý rok
1 050 .- Kč
Známka jednorázová (pytel, popelnice) 75.– Kč

Popelnice 240 l
1x14 dní celý rok
2 100. -Kč
Známka jednorázová
150.– Kč
Svoz je zajištěn Technickými službami Příbram a bude probíhat v sudém týdnu ve čtvrtek. Nové
známky si můžete zakoupit na obecním úřadě v pondělí 25.2.od 10.00 do 11.00 hodin, středa 27.2. od
15.00 do 16.00 a v pátek 1.3.2019 od 18.00 do 19.00hodin, po dohodě lze i v jiném termínu. Pokud
nebudete mít řádně vylepenou platnou známku, nebude vaše popelnice vyvezena. Odložené pytle u
popelnice musí být označeny jednorázovou známkou. Do popelnic na komunální odpad nepatří
nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň, dále tam nepatří
odpad určených na tzv. komunální vytříděné složky domovního odpadu( plasty, sklo papír).

Poplatek za psy
Při platbě za popelnici budou zároveň vybírány poplatky za psy.
Cena je stejná jako v loňském roce. 40,-Kč za jednoho psa, 50,-Kč za každého dalšího psa. Povinnost
majitele psa je nahlásit jak to , že už psa nemáte, tak i přihlásit nového a to již od věku 3měsíců psa.

Oznámení
V době jarních prázdnin (druhý týden v březnu 8- 15. 3. a ) nebudou v pátek úřední hodiny. Pokud
budete mít něco neodkladného, můžete nás kontaktovat telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Informace z finančního úřadu Příbram
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Územního
pracoviště v Příbrami a v Dobříši otevřena v prodloužených úředních hodinách:
25. 3. 2019 - 29. 3. 2019
8:00 – 17:00 hod.
pondělí 1. 4. 2019
8:00 – 18:00 hod.
Finanční úřad pro Středočeský kraj územní pracoviště Příbram
Více informací naleznete na úřední desce a ne www.vrancice.cz

Masopust
I v letošním roce se můžete těšit na MASOPUSTNÍ VESELENÍ.

Všichni jste srdečně zváni
v sobotu 2.března 2019 se ve Vrančicích
koná tradiční masopustní veselí a to se vším co k této tradici
neodmyslitelně patří.
Slavnostní zahájení masopustu je v 13.00 hodin.
Těšíme se na Vás a vaše masky!

Akce konané ve Vrančicích v letošním roce
Letošní rok se máte opět na co těšit, o tom se přesvědčte sami:
1.1 se již uskutečnil Výstup na vrchol Vranče(Spolek Vranč)
2.3. proběhne masopustní veselí (spolek Vranč)
Zahájení sportovní sezony na hřišti.
30.4. Čarodějnice (mládež SDH)
1.5. Májka a májová slavnost (Spolek Vranč a mládež SDH)
Den matek – posezení u kávy (Spolek Vranč)
Červen- Dětský den opět na zajímavé téma (Spolek vranč)
5.7. Poutní mše svatá v kapli Sv. Cyrila a Metoděje v Životicích
5.7. Vrančický tuplák (SDH)
6.7. Odpoledne pro děti (mládež SDH)
Červenec -Sousedské posezení (Spolek Vranč)
Srpen -Vrančický den žen (SDH)
Country posezení –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Rozloučení s prázdninami pro děti –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Září -Rozloučení s létem (Spolek Vranč)
Říjen – drakiáda (Spolek Vranč)
Listopad – Svatomartinský lampiónový průvod (Spolek Vranč)
Košt Svatomartinských vín (Spolek Vranč)
Prosinec-Mikulášská nadílka na Čertovském kopci (Spolek Vranč)
5.12. Mikuláš (Spolek Vranč)
- Rozsvícení vánočního stromečku, první adventní neděle (Spolek Vranč)
-Setkání u vánočního stromečku (Spolek Vranč)
-6. 1. 2020 Tři králové (Spolek Vranč)

Některé termíny jsou zatím předběžné a vy budete včas informováni, jak jste již zvyklí ve Vrančické
zpravodaji. Těšit se také můžete na sportovní akce, o kterých vás budeme také včas informovat.

Tříděný odpad
Kam s ním?
Je to jednoduché. V obcích se nachází na veřejně přístupných místech nádoby na separovaný odpad.,
bohužel, ale například ve Vrančicích se opakovaně objevuje v nádobě na plasty papír, plechovky od
piva.., žádáme Vás tedy, aby jste do nádob vkládali opravdu to co do nich opravdu patří.
Žlutá nádoba-plasty (nápojové kartony) patří sem: PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky
z plastů a polystyren.
!!!nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev,
kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním
materiálem,…)!!!
Modrá nádoba- papír, patří sem: veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity,
letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)
Zelená nádoba – sklo barevné, bílá nádoba sklo bílé, patří sem: skleněné nádoby, skleněné lahve,
střepy.
!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!
Každá nádoba je označena informacemi, co do ní patří, nevhazujte tam prosím žádný jiný odpad. Vše
ostatní co není uvedené na nádobě, je komunální odpad a patří do vaší popelnice.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu nádoby.
Jelikož v loňském roce byly nedostačující svozy plastového odpadu, jsou pro letošní rok svozy
navýšeny a to 1x za měsíc.
Veškerý vytříděný odpad patří do příslušné nádoby. Odpad , který se do nádoby nevejde tam nepatří!!!
Odkládat odpad mimo nádoby je přísně zakázáno!!!! Odložením odpadu mimo nádobu se dopouštíte
zakládání černé skládky a vystavujete se tak pokutě.
Děkujeme, že udržujete v obci pořádek.

¨¨
Bioodpad
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.
Obec je od loňského roku provozovatelem kompostárny, která 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.
-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. Zakázáno je také zakládat skládky větví a jiného odpadu na obecních
pozemcích.

Vodovod
Upozorňujeme všechny, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu ve Vrančicích, že dne 30.3.2019
v odpoledních hodinách je nutné provést odkalení vodovodu a následně kontrolu hydrantů.
Doporučujeme nezapínat např. pračku, myčku, protože se může stát, že voda po odkalení Vám může
chvíli téct mírně zakalená. Pokud se tak stane, nechte vodu chvíli odtéct a vše bude opět v pořádku.
-Poslední vzorky vody odebrané z vodovodního řádu byly naprosto v pořádku a pitná voda plně
vyhovuje platné legislativě.
-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. Následně
každý odběratel obdrží fakturu, kde jsou uvedeny veškeré informace k provedení platby.
Případné dotazy Vám zodpoví pan J. Borzyk při odečtu vody.

Knihovna
I v letošním roce můžete navštívit naší obecní knihovnu, kde Vás rádi přivítáme každý pátek od 18.00 do
19.00hodin. Najdete u nás knihy všech možných žánrů a můžete si tak pěknou knihou, zpříjemnit dlouhé zimní
večery. Registrační poplatek na rok 2019 je jako v loňském roce 10.- Kč na čtenáře, za výpůjčky se již nic
neplatí. Po domluvě lze samozřejmě navštívit knihovnu i v jiném termínu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Připravujeme
-30.4. proběhne svoz nebezpečného odpadu
- Čarodějnice
-1.5. stavění Máje
Gratulace
I v letošním roce se mohou naši spoluobčané
(od 70 let) v den svého výročí, těšit na hezkou písničku na rádiu České Budějovice v pořadu Písničky pro
radost. Pořad Písničky pro radost se vysílá
V měsíci březnu jsme objednali hezkou písničku na rádiu České Budějovice pro pana J. Janouška z Vrančic (na
písničku se může těšit 4.3., bohužel termín výročí již byl plně obsazen),a v dubnu pro paní Vošahlíkovou
Ludmilu. 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

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

