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Nejen naučné stezka ve vrančických a milínských lesích
Nejde si nevšimnout, že nová stezka je již hojně navštěvovaná což nás opravdu těší. Jak jsme Vás již
informovali, jedná se o projekt podpořený z MAS Podbrdsko. Žadatelem je obec Milín a partnerem
projektu obec Vrančice. Na infopanely přijdou ještě nainstalovat informační cedule, kde se budete
moci dočíst něco o hornictví a Vrančicích a o Milíně. Místa pro lavičky a ostatní prvky byly vybírány
velmi pečlivě, tak aby zde byl vždy výhled do krajiny. Celá stezka je koncipována na dva propojené
okruhy. První sportovní okruh vede od milínské mateřské školky lesem k Vrančicím a druhý okruh
určený spíše dětem vede okolo Vranče. Oba okruhy jsou propojeny a na stezku tak lze nastoupit jak
z Vrančic, tak z Milína od školky, nebo na rozcestí nad Milínem. O oficiálním slavnostním otevření
stezky Vás budeme informovat.

Vrančický rybník
V sobotu 23. listopadu bude vypuštěn vrančický rybník. K prodeji budou kapříci z našeho rybníka za
cenu 50.-Kč/za 1kg. Pokud máte zájem, přiložit pomocnou ruku při výlovu budeme rádi. Sraz u
rybníka je v 8.OO hodin , ryby budou k prodeji okolo 10.0O hodin.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos bude pro naše děti připravená Mikulášská nadílka v sobotu 7. 12. 2019 od
16.30 hod. Protože se nám, osvědčila andělská kancelář, můžou se na ní děti těšit i letos. Nejprve tedy
děti navštíví andělskou kancelář a potom půjdou k Mikuláši, kde za hezkou písničku, nebo říkanku
dostanou jako každý rok odměnu. Letos připravujeme i nově čertovskou scénku, můžete se tedy těšit
na veselé čerty. Dětem prosím na tuto nadílku nenoste vlastní balíčky. Opět platí, že místní děti do
věku 13 let mají balíček hrazený z obecního úřadu a všichni ostatní si samozřejmě můžou balíček
objednat a to telefonicky na tel. 723238125, nebo osobně (p. Slámová). Objednávku učiňte prosím
nejdéle do pátku 29. listopadu 2019. Všichni jste srdečně zváni. Cena balíčku bude jako v loňském
roce 100,- Kč.

Pozvánka
Zveme srdečně všechny malé, ale i větší děti a rodiče
na Mikulášskou nadílku,
která se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019
na Čertovském kopci ve Vrančicích v 16.30 hodin.
Těší se na Vás Mikuláš, andělé a čerti!

Advent 2019
Letošní první adventní neděle je 1. prosince. Tato neděle je nazývána železnou nedělí. Často je to
datum, kdy se v některých domácnostech začíná péct cukroví - hlavně perníky, aby dostatečně
změkly. Také se zapálí první svíčka na adventním věnci. Ani my nezůstaneme lhostejni k adventu a
jako každý rok si nazdobíme a slavnostně rozsvítíme stromeček před obecním úřadem. Proto bychom
Vás opět rádi požádali, aby každý z vás kdo má trochu času a chuť vyplnit si dlouhé podzimní
večery, vyrobil doma nějakou hezkou ozdobu a přinesl ji první adventní neděli ke stromečku, který si
těmito ozdobami stejně jako v loňském roce společně nazdobíme a slavnostně rozsvítíme. Pokud
byste měli zájem, můžeme tvořit s dětmi ozdoby společně na obecním úřadě

Pozvánka
dovolujeme si Vás všechny pozvat, na slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku první adventní neděli
1. prosince v 18.00 hodin před obecním úřadem.
Srdečně jste všichni zváni.

Pozvánka Vánoční setkání u stromečku

Spolek Vranč si Vás dovoluje pozvat
na vánoční divadelní představení
které se koná 23. prosince 2019 od 17.00hodin
Všichni jste srdečně zváni na příjemné každoroční setkání u vánočního
stromečku ve Vrančicích
Pojďte si s námi zazpívat koledy, zasmát se a vánočně se naladit alespoň
malinko, domů si můžete odnést Betlémské světýlko.
Těšíme se na Vás!!
Upozornění
Upozorňujeme všechny, kteří využívají horní cesty do Milína, že silnice se v zimě neudržuje. Je
velice náročné zvláště při špatných povětrnostních podmínkách a větších sněhových přívalech tuto
cestu udržet průjezdnou. Prioritou v zimním období je udržovat hlavní příjezdovou cestu do obce.
Zároveň vás žádáme, abyste neparkovali, svá auta na veřejných plochách a nekomplikovali tak
protahování silnice.

Gratulace
V prosinci oslaví své narozeniny paní V. Nováková ze Životic. V den svého výročí se samozřejmě
může 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.)

Krásné a klidné prožití adventního času
Vám přeje starosta obce
Jiří Sláma
Připravujeme
1.1.2020 Novoroční výstup na vrchol Vranče. Plakátky budou vyvěšeny na vývěskách.
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