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Úřední oznámení
Prázdniny-oznámení
Prázdniny jsou po roce opět tady a vesnice jsou plné dětí, proto Vás chceme požádat, abyste obcemi
projížděli opatrně a měli na paměti, že děti jsou opravdu všude.
Dále upozorňujeme, že vzhledem k dovoleným budou na obecním úřadě omezeny v době prázdnin
úřední hodiny, žádáme Vás tedy, pokud budete mít nějaký problém či žádost, nebo jakýkoli jiný
požadavek, neváhejte nejprve kontaktovat starostu obce (725021794).
Děkujeme za pochopení.

Lípa svobody
Naše obec se zapojila do projektu Nadace Partnerství, výsadba stromů svobody k oslavám 100 let
republiky. Rozhodli jsme pro výsadbu lípy a datum jsme stanovili na 27.10.2018. Předpokládaný
začátek je naplánovaný na 13.00 hodin, kdy se bude konat mše svatá v kapli Sv. Cyrila a Metoděje, poté
bude slavnostně zasazena lípa a připravené bude pro všechny přátelské posezení.

Vodárna
V současné době probíhají přípravy na rekonstrukci vodárenského objektu vodovodu Vrančice.
Zpracovává se projekt, vybrána je již firma pro rekonstrukci - výměna kovových konstrukcí, žebříku,
dveří a s tím související práce (předpokládané náklady 585 tisíc). Plánovaná je i přestavba vstupu do
objektu. Předpokládaný termín zahájení prací je září.

Odpady
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali co (ne)patří do nádob na tříděný odpad. Bohužel, ale stále
se objevuje v nádobách odpad, který tam nepatří. Do nádoby na barevné sklo ve Vrančicích někdo
naházel celé kompoty. Tyto sklenice se v nádobě rozbijí a bude tam spousta vos a jiného hmyzu. Dejte
tedy prosím pozor při vhazování barevného skla. Do nádoby vhazujte pouze PRÁZDNÉ SKLENICE!!!
Co se týče modré nádoby na papír, vhazujte pouze papír, karton, školní sešity, knihy apod. bez
igelitových obalů (obaly patří do nádoby na plasty). Na každé nádobě je popis, co do ní patří a co ne,
respektujte to prosím, jinak špatným (ne)tříděným můžete znehodnotit celý obsah. Pokud jsou nádoby
na plast plné, což se v letním období stává, můžete plasty odložit vedle nádoby, ale pouze v zavázaném
pytli, aby nevznikl u nádob nepořádek. Děkujeme.

Sousedské posezení
Sousedské posezení, bylo i letos plánované, ale bohužel se nám nepodařilo stanovit termín, vzhledem
k dovoleným tak, abychom mohli posezení dobře připravit, a to především i s muzikou. Omlouváme se
a slibujeme, že o nic nepřijdete, naplánovali jsme posezení na srpen a to se vším všudy a předpokládaný
termín je 25.8. Těšit se můžete i na pěknou losovačku a super ceny.

Vrančický Tuplák
V minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno, že se jedná o XX. ročník. Opravujeme a posíláme omluvu,
letos se konal úspěšně již XXV. ročník Vrančického Tupláku.

Letní recepty
Zapečená cuketová směs
1 cuketa
2 rajčata (velká)
bazalka, sůl, worcesterová omáčka
pepř (mletý černý), grilovací koření
250 g kuřecí maso
100 g sýr (eidam)
1 cibule, 2 vejce, mléko
Na oleji zpěníme nakrájenou cibulku. Přidáme kuřecí maso nakrájené na nudličky. Promícháme,
pokapeme worcesterovou omáčkou, osolíme, opepříme. Opět zamícháme, přidáme na kousky
nakrájená rajčata,bazalku a trochu grilovacího koření. Podusíme, až bude maso hotové. Rozpálíme
troubu na 200 °C. Připravíme si zapékací mísu, na dno poskládáme na plátky nakrájenou cuketu. Nyní
na vrstvu cukety nalijeme část směsi. Opět zasypeme cuketou a pak zbytkem směsi.
Posypeme nastrouhaným sýrem a zalijeme rozšlehanými vejci s mlékem. Posypeme pepřem a dáme
zapéct. Zapékáme asi 25 – 30 minut při 200°C.

Melounové osvěžení
Suroviny
6 kostek ledu-zmrazeného černého čaje (může být i pouze voda)
pár plátků červeného melounu bez pecek
podle chuti citronová šťáva
kolečko limetky na ozdobení

Postup
Led rozdrtíme na tříšť a dáme do mixéru s melounem.
Vzniklou hustou tříšť ještě dochutíme citronem (cukr není třeba).
Před podáváním ozdobíme kolečkem limetky.
Poznámka
Do tříště lze přidat i trošku vodky a vznikne osvěžující alkoholický koktejl ;)

Gratulace
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny paní Lukášková z Vrančic a pan Novák ze Životic, pěknou
písničku jim zahrají v den výročí.
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.)

Připravujeme
V srpnu se můžete těšit na Vrančický den žen, podrobnosti najdete určitě na plakátech na vývěskách.
Dále bude určitě připravené Rozloučení s prázdninami – poslední prázdninový víkend, které patří
především dětem a také jste srdečně zváni na Country posezení (předpokládaný datum konání je 25.8.).
Podrobnosti se dozvíte ze srpnového zpravodaje.

Přejeme Vám všem krásné prázdniny klidnou a pohodovou dovolenou.
Poznámky redakce
Pokud máte zájem, o zasílání zpravodaje e-mailem zašlete nám prosím váš kontakt na uvedenou adresu,
rádi Vám náš zpravodaj budeme zasílat.
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

