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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci 22. 9. 2022
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. Respektujte to prosím!! Prosíme Vás, abyste nebezpečný
odpad skladovali na obvyklém místě, a to den předem z hlediska bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme.
- do kontejnerů na bioodpad nepatří větve ani žádný odpad živočišného původu! Patří sem pouze odpad
rostlinného původu- tráva , listí…

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 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Obecní úřad Vrančice, Vrančice
č.p. 14, 262 31
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 1 m2, 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: 22.9.2022
čas: 16.00 hodin
místo: Obecní úřad Vrančice
Po dohodě lze samozřejmě věci do sbírky dovést i v jiném termínu.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v červnu objednali pro paní A. Vošahlíkovou, paní M. Průšouvou a paní J. Froňkovou.
V červenci jsme na rádiu České Budějovice objednali písničku pro paní J. Jehličkovou, pana J. Červeného a
v srpnu jsme nechali zahrát pěknou písničku pro paní M. Lukáškovou, Dodatečně přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a pohody.
V září oslaví své narozeniny paní M. Koňasová a paní L. Janoušková a v listopadu oslaví své
narozeniny paní A. Tesková , samozřejmě se také všichni mohou těšit na hezkou písničku. K přání
Všeho nejlepšího hodně pohody a zdraví samozřejmě i my.

(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Ne 11.05-13.00, Český rozhlas České Budějovice,
naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Podbrdský farmářský řemeslný trh
v sobotu 17.8.2022 od 10.00 do 14.00 hodin můžete zavítat do Rožmitálu pod Třemšínem kde se koná
Podbrdský farmářský řemeslný trh, pořádaný Místní akční skupinou Podbrdsko.
Těšit se můžete na
-Drakiádu
-Svatomartinský průvod
-Mikulášskou nadílku

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

