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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci

V úterý 25. září 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, lednicepouze 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.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Vrančice se uskuteční :
v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
Obecní úřad Vrančice, Vrančice 14, 262 31 Vrančice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
Vrančice, Životice, Mýšlovice
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Starosta obce Vrančice
Jiří Sláma

Charitativní sbírka šatstva
Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek











Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční :
dne:14.9.2018
čas: 18.00 hodin
místo: Obecní úřad Vrančice
Po dohodě lze samozřejmě věci do sbírky dovést i v jiném termínu.

Vítání občánků
V letošním roce nás čeká ještě jedna velmi krásná záležitost a to je vítání občánků. Na sobotu 13. října
od 14.00 hodin připravujeme slavnostní vítání občánků ve Vrančicích. Všichni naši malí noví občánci a
jejich rodiče obdrží samozřejmě pozvánku. Připraven bude krátký program, kde promluví pan starosta,
zazpívá nám dětský sbor Slivičáček. Pro naše občánky bude připraven samozřejmě pěkný dárek. Jen
ještě prozradíme, že vítat do obce budeme 2 holčičky a 3 chlapce.

Odpolední posezení
Nedávno jsme vzpomínali na to, jak kdysi před léty konaly se odpolední „ČAJE“ a tak jsme se
inspirovali a rozhodli se uspořádat takové malé odpolední posezení při hudbě, kávě, čaji, nebo pivu jak
vy chcete. Takže 13. 10. od 15.30 hodin ve vrančické hale, po vítání občánků, je pro všechny
připravené odpolední posezení. Všichni jste srdečně zváni na letos již poslední „čajové“ posezení.

Drakiáda
Pouštění draků patří neodmyslitelně k podzimu. Proto jsme letos opět připravili Drakiádu. Doufáme, že
letos nám bude počasí přát. V případě, že tomu tak nebude, nezoufejte a do svého batůžku přibalte
nějaké noviny nebo jiné vhodné papíry na skládání vlaštovek a jiných létajících „strojů“, které na svůj
let nepotřebují vítr.

Těšíme se na vás i vaše létající draky

Kompostárna
Jak jistě všichni víte, naše obec zřídila a provozuje svoji vlastní kompostárnu. Kompostárna je
vybudována ve Vrančicích „pod bejkárnou“
Vzhledem k tomu, že se blíží podzim a tím i více práce na zahrádce a samozřejmě více odpadu ze
zahrad, můžete, pokud Vám nestačí domovní kompostér dát bioodpad do přistavených kontejnerů, jak
jste zvyklí, nebo pokud budete mít plný vlastní valník, traktůrek, můžete samozřejmě bioodpad odvést
přímo na kompostárnu. Pokud byste chtěli využít této možnosti, je nutné se předem domluvit a
vyzvednout si od kompostárny klíče u p. Slámové. Za pochopení děkujeme.

Výstavba D4
Jak jsme Vás již informovali po několika intenzivních jednáních s Ředitelství Silnic a Dálnic na
schůzkách, které se konali na obecním úřadě ve Vrančicích a na Krajském úřadě Středočeského kraje, se
podařilo starostovi a zastupitelům obce dojít k úspěšné dohodě (jednání nebyla úplně snadná a
jednoduchá). U samoty – Rtišovice bude vybudován podchod, budou přidány autobusové zastávky a
přístupové chodníky. Na Čmíně budou v projektové dokumentaci chodníky na Mýšlovice a nové
autobusové zastávky. Co se týče chodníků, v rámci stavby dálnice bude připraven podklad a obec
Vrančice požádá o dotaci na financování nových povrchů. V současné době se připravují kupní
smlouvy pro prodej pozemků pod stavbu D4 (Schváleno zastupitelstvem 24. 8. 2018). Dále budou
probíhat jednání o dočasném pronájmu pozemků dotčených stavbou D4. Pokud byste měli zájem získat
více informací z jednání, můžete samozřejmě zajít na obecní úřad, kde vám pan starosta rád poskytne
všechny informace a nahlédnout zde můžete i do dokumentace pro změnu územního rozhodnutí pro
stavbu. Zpracovaná je již i studie vlivu na životní prostředí. Předpokládaný termín začátku výstavby by
měl být dle informací ŘSD polovina roku 2019.

Gratulace
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny pan B. Vošahlík ze Životic a paní A. Tesková z Vrančic. V
den svého výročí se mohou 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
- říjen drakiáda
-listopad Svatomartinský průvod
Poznámky redakce

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.

