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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v úterý 9.6.2020.
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, 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.

Úřední hodiny
Obnovení provozu Obecního úřadu a úředních hodin je v režimu hygienických opatření dle doporučení
Ministerstva zdravotnictví.
Úřední hodiny pátek 19.00 - 20.00hodin po předchozí telefonické domluvě. Telefon 725021794
Prosíme občany o dodržování předepsaných rozestupů mezi osobami, min. 2 metry, na OÚ
vstupujte pouze jednotlivě, a vždy je nutné použít přiloženou dezinfekci na ruce.
Vstup do OÚ 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

Poděkování
Vážení občané rád bych vám poděkoval za součinnost při samoodečtu vodoměrů. Většina z Vás
zaslala fotografii vodoměru, nebo SMS dle instrukcí a tak vše proběhlo velice dobře a hladce a nám to
opravdu v této nelehké době pomohlo.
Vzhledem k tomu, že většina z Vás funguje elektronicky a používá aplikaci WhatsApp přivedlo mě to
k myšlence rozesílání Vám aktuálních informací a upozornění. Někteří z Vás již obdrželi informace o
opravě komunikací či očkování psů. Rádi bychom Vám důležité informace rozesílali dále pokud s tím
budete souhlasit. Žádáme Vás tedy o poskytnutí souhlasu a telefonního čísla na které byste chtěli
prostřednictvím aplikace dostávat aktuální informace a důležitá upozornění. Po zkušenostech doby
koronavirové považuji poměrně důležité mít kontakty pro rychlé předávání důležitých informací Všem
našim občanům. Chtěl bych Vás požádat o poskytnutí alespoň jednoho kontaktu na nemovitost,
domácnost, na které bychom Vám mohli zasílat aktuální důležité informace.
Souhlas a telefonní číslo můžete zasílat na telefonní číslo 725021794. V případě, že Vám informace
zasíláme a nemáte o tuto službu zájem, tak nám to prosím napište, pokud tak neučiníte budeme to
považovat za Váš souhlas a informace Vám budeme dále zasílat.
Jiří Sláma

Odpady
Na žádost svozové firmy tříděných odpadů Vám opakovaně sdělujeme, že do nádoby na plasty
NEPATÍ ŽÁDNÉ PODLAHOVÉ KRITINY -LINA, POSUVNÉ DVĚŘE, POSTŘIKOVAČE,
BAZÉNY, HLINÍKOVÉ KVĚTNÍKY, TRUBKY …atd.
Toto vše bylo v nádobě na plasty a my jsme to museli za Vás uklidit!!! Opakovaně Vás žádáme, abyste
do nádob na tříděný odpad nevhazovali odpad, který tam nepatří. Na každé nádobě je popis co do ní
patří a co ne. Respektujte to prosím!!!
Nádoby na tříděný odpad jsou určeny na odpad občanů z domácností, které mají řádně zaplacenou
známku na popelnici. Do nádob nepatří ani odpad ze stavebních materiálů, tyto odpady si musí
každý stavebník likvidovat na vlastní náklady.
Popelnici mají povinnost platit i občané, kteří nemají v obci trvalý pobyt a svou nemovitost využívají
jen k rekreaci. Pro každého platí povinnost likvidovat odpad v místě vzniku, tudíž má každý, povinnost
mít zaplacenou popelnici!! Platí možnost zakoupit si známky jednorázové, pokud svoji nemovitost
využíváte například jen v letním období.
Jelikož jsou nádoby na tříděný odpad stále častěji zneužívané k odložení i komunálního odpadu,
uvažuje se například o umístění fotopastí.
Odvoz tříděných odpadů stojí obec nemalou finanční částku a tak Vás žádáme o dodržování všech
pravidel a udržování pořádku.
Zakázáno je odkládat odpad mimo nádoby!!
(uklidili jsme za vás kartonové krabice od koupelnových komponentů – baterie přívodní hadice….,
které byly odloženy u poloprázdné nádoby na papír ve Vrančicích)

Gratulace
Hezkou písničku jsme v květnu na rádiu České Budějovice objednali pro pana Václava Sobolíka a
paní Marie Slámovou z Vrančic. Dodatečně zasíláme blahopřání samozřejmě i my.
V červnu jsme hezkou písničku objednali pro paní M. Průšovou z Mýšlovic a paní A.
Vošahlíkovou ze Životic, k přání všeho nejlepšího a hodně zdraví se připojujeme i my.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

