4/19

16.5.2019

Úřední oznámení
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Vrančice podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
 v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
 v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost :
Obecní úřad Vrančice, Vrančice 14, 26231
pro voliče bydlící v: Vrančice, Mýšlovice, Životice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Starosta obce Vrančice Jiří Sláma

Oznámení- INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Vrančice, které se bude konat:
Dne 20. 05. 2019

Od 7:30

Do 11:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo
přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.

Svoz železného šrotu
Tak jako každý rok i letos proběhne svoz železného šrotu a to především v Mýšlovicích a Životicích,
protože místo určené pro sběr je pouze ve Vrančicích. Pokud by měl někdo nějaký větší a těžší kus i
Vrančicích dejte prosím dopředu vědět.
Termín svozu je v sobotu 25. Květena v 8.00 hodin.

Čarodějnice
Čarodějnice jsme letos i přes opravdu suché a větrné počasí, opět úspěšně spálili a nyní platí opět
zákaz vyvážení a skladování jakéhokoli odpadu, a to nejen na čarodějnice.

Kácení Máje
Všichni jste zváni 31. 5. 2019 v 19.00 hodin, na kácení naší letos ostatně jako každý rok , krásné
Májky. Doufáme, že nám bude přát počasí, abychom mohli společně posedět.

Dětský den
V sobotu 8. Června 2019 je pro vás a především pro všechny děti, připraven opět dětský den. Letos na téma „
Po stopách Keltů,“, Můžete se těšit spoustu úkolů, dozvíte se jak se žilo a hospodařilo Keltům . Připravené jsou
také pěkné ceny a pro všechny děti nebude chybět ani občerstvení. Pokud byste nám chtěli jakkoli přispět,
především přiložit ruku k dílu a pomoc při dětském dni, budeme opravdu moc rádi, dobrých nápadů, šikovných
a ochotných lidí, kteří rádi pomůžou, není nikdy dost.

Pozvánka
Všechny srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na téma
„ Po stopách Keltů“,
který se koná ve Vrančicích v sobotu 8. Června 2019
začínáme ve 14.00hod.
na zahradě u obecního úřadu

Na závěr celého odpoledne jste všichni malí i velcí zváni na
pohádkové divadelní představení místních ochotníků. Těšit se
můžete na opravdu pěknou pohádku, kde nebude chybět
čaroděj, vodník, víla, kníže, samozřejmě Kašpárek a další.
Všichni kdo přijdou v dobovém kostýmu, dostanou sladkou
odměnu.
Občerstvení pro děti bude samozřejmě zajištěné.
Při nepříznivém počasí se akce bude konat v hale na zahradě u
obecního úřadu.
Těšíme se na Vás.

Gratulace
V den svého výročí se na pěknou písničku z rádia České Budějovice může těšit paní A.
Vošahlíková ze Životic a paní M. Průšová z Mýšlovic. 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.)

Pranostika
-Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
-Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
-Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
- Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
-Svatý Vít dává trávě pít.
-Na svatého Jána otvírá se k létu brána.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

