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Oslavy výročí obce- setkání rodáků a přátel obce
Jak už jsme vás informovali, připravujeme oslavu výročí obce 765let od první písemné zmínky a to
26. května 2018. Při této příležitosti bychom rádi uspořádali setkání rodáků a přátel obce. Prosíme Vás tedy
o součinnost, pokud máte kontakty na některé rodáky, přátele, kteří v obci strávili kus svého života a rádi
byste se s nimi setkali, prosíme Vás, zkuste je kontaktovat, a předat jim pozvánku. Všichni jste samozřejmě
zváni a také vaši příbuzní, známí.
Slavnostní zahájení je v 13.00 hodin poté bude následovat vystoupení akordeonové skupiny
HARMONION, odpolední koncert Rožmitálské Venkovanky, večerní přátelské posezení nám zpříjemní
kapela Cirkus Hulata, kterou doplní taneční vystoupení Zářících žen.
Na své si samozřejmě přijdou i děti.
Celé odpoledne bychom chtěli věnovat rodákům, prohlídka obce, fotografie a především příjemné setkání
plné vyprávění a vzpomínek všech, kteří v obci strávili kus svého života.
A ještě jednou výzva k malému projektu a tím je zpracovat historii domů včetně různých vyprávění a
příhod, které se váží k jednotlivým domům, pokud byste měli zájem se zapojit, budeme opravdu moc rádi.
Jelikož, ale toto bude časově velmi náročné a bez Vaší pomoci a souhlasu to nepůjde, prosím, pokud
budete mít zájem, kontaktujte nás co nejdříve.

Palivové dřevo
Obecní úřad Vrančice nabízí možnost nákupu palivového dřeva. Cena je 800,-Kč za 1plm3 (bez DPH).
Dřevo je nařezané na metry a odvoz je možný po dohodě kdykoli.

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.

Odpady
Jak jsme vás již informovali v každé obci, je umístěn kontejner na bioodpad.(Vrančice- obecní zahrada,
Životice – u hasičárny, Mýšlovice. Obecní zahrada) Do tohoto kontejneru patří: tráva, listí, drny, piliny,
zbytky rostlin, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů
a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad pouze rostlinného původu.
Do nádoby nepatří: Celé větve, zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.
Pokud vám tedy nestačí objem kompostéru, nebo nemáte vlastní kompost, můžete využít těchto nádob
určených pouze na bioodpad rostlinného původu.

-Ve všech obcích jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, bohužel, ale například ve Vrančicích se
opakovaně objevuje v nádobě na plasty papír, plechovky od piva.., žádáme Vás tedy, aby jste do nádob
vkládali opravdu to co do nich opravdu patří. Žlutá nádoba-plasty (nápojové kartony) , Modrá nádobapapír, Zelená nádoba – sklo, Bílá nádoba- sklo bílé. Na každé nádobě najdete informace, co do ní patří,
nevhazujte tam prosím žádný jiný odpad. Vše ostatní co není uvedené na nádobě, je komunální odpad a
patří do vaší popelnice.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu
nádoby.

Dětský den
V sobotu 9. Června 2018 je pro vás a především pro všechny děti, připraven opět dětský den. Letos na téma „ Život
na statku,“, Můžete se těšit spoustu úkolů, dozvíte se, jak se žilo a hospodařilo na statku . Připravené jsou také pěkné
ceny a pro všechny děti nebude chybět ani občerstvení. Pokud byste nám chtěli jakkoli přispět, nebo 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.

Všechny srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na téma
„ Ze života na statku“,
který se koná ve Vrančicích v sobotu 9. Června 2018
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
veselou pohádku.
Všichni kdo přijdou v dobovém kostýmu, dostanou sladkou odměnu.

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.

