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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v úterý 29.9.2020.
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,
lednice-pouze 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.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Vrančice. podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se
konají:
•

v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

•

v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

a

2) Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1.je volební místnost: Vrančice 14, 262 31
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Vrančice, Životice, Mýšlovice
3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
• v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Za obecní úřad Vrančice Jiří Sláma

Charitativní sbírka šatstva
Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
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➢

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: 9.10.2020
čas: 18.00 hodin
místo: Obecní úřad Vrančice
Po dohodě lze samozřejmě věci do sbírky dovést i v jiném termínu.

Volby, úřední hodiny
Žádáme všechny občany, kteří se dostaví do velební místnosti, aby si nezapomněli s sebou vzít
roušku. Vstup do volební místnosti je povolen pouze se zakrytým obličejem (rouškou, šálou,
šátkem) Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci. Pokud se ze zdravotních důvodů
nemůžete dostavit do volební místnosti, můžete nás kontaktovat a členové volební komise vás
navštíví doma.
Úřední hodiny jsou od 1.9.2020 v režimu hygienických opatření dle doporučení Ministerstva
zdravotnictví.
Úřední hodiny pátek 19.00 - 20.00hodin po předchozí telefonické domluvě.
Telefon 725 021 794
Prosíme občany o dodržování předepsaných rozestupů mezi osobami, min. 2 metry, na obecní
úřad vstupujte pouze jednotlivě, a vždy je nutné použít přiloženou dezinfekci na ruce.
Vstup na obecní úřad je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem a to rouškou, šálou,
šátkem apod.
Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali především telefonicky nebo elektronicky (e-mailem,
datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.
Za obecní úřad Vrančice
Jiří Sláma starosta

Informace pro občany z Ministerstva zdravotnictví
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 1.9.2020 které zavádí povinnost
ochrany dýchacích cest, se nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu,
konkrétně se
jedná o:
•
•
•
•
•

zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro
seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a další),
vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
volební místnosti.

Všude jinde, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, jsou zatím
roušky doporučeny.
Prosíme občany, aby dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od
ostatních a roušky
Zachované jsou nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku.
Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření a další informace naleznete na stránkách
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz
Centrální linka hygieny je dostupná pro celé území ČR na čísle 1221 a je k dispozici
v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Odpady
Na podnět občanů bychom vám chtěli připomenout, pokud nesete vytříděné kartony do modrého
kontejneru, je nutné je rozřezat na menší kusy. Vhozením celého, byť složeného kartonu dojte
k tomu, že se karton v kontejneru rozloží a již lze velmi těžko vhazovat další, protože kontejner se
jeví jako plný. Dále vás upozorňujeme, že nádoby v obcích jsou určeny pouze občanům pro odpad
z domácností. Pokud občan podniká musí doložit, že likviduje odpad smlouvou uzavřenou se
společností, která má oprávnění nakládat s odpady. V případě, že chce využívat sběrnou sít obce,
musí mít s obcí uzavřenou smlouvu.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v červenci na rádiu České Budějovice objednali pro pana J.
Červeného a paní
J. Jehličkovou z Vrančic. V srpnu jsme objednali písničku pro paní M. Lukáškovou
z Vrančic a pana J. Nováka ze Životic. Dodatečně zasíláme blahopřání „Všeho nejlepšího
hodně pohody a zdraví“ samozřejmě i my.
V září jsme hezkou písničku objednali pro paní M. Koňasovou ze Životic a paní L. Janouškovou z
Vrančic, k přání všeho nejlepšího a hodně zdraví se připojujeme i my.

Můžete se těšit:
-v říjnu na společné pouštění draků
-v listopadu na Svatomartinský průvod

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

