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Úřední oznámení
Výsledky voleb do Evropského parlamentu- Vrančice
KDU-ČSL
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ANO 2011
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SPD – Tomio Okamura
Česká pirátská strana
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STAROSTOVÉ s regionálními
partnery a TOP 09
HLAS
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TVŮJ KANDIDÁT
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Moravské zemské hnutí
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Volte Pravý Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ a ND – STOP
MIGRACI – NECHCEME EURO
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ČSSD
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ANO, vytrollíme europarlament
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ODS
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Strana nezávislosti České republiky

1
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Platby
-Žádáme ty, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili.
-Každý kdo odebírá vodu z obecního vodovodu, obdrží i letos fakturu, prosíme, o včasné provedení
platby.
-Jednorázové známky na popelnice jsou v letošním roce nové a můžete si je zakoupit na obecním
úřadě v úředních hodinách. Cena za 1 jednorázovou známku činí pro rok 2019 75,-Kč.

Přezkum hospodaření obce
Jako každý rok proběhla kontrola hospodaření obce Vrančice nezávislou auditorskou firmou. Výsledek
kontroly zní „V hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky“.

Oznámení- INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Vrančice, Mýšlovic, Životice které se bude konat:
Dne 28. 06. 2019
Od 7:00
Do 16.00
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo
přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.

Tradiční pouť svatého Cyrila a Metoděje v Životicích
Poutní mše svatá se bude konat
5. července 2019 od 9.00 hodin
v kapli svatého Cyrila a Metoděje v Životicích.
---------------------------------------------------------------------------------

Zápolení o vrančický tuplák- Pozvánka
5. července 2019 se můžete těšit
na již XXVI. ročník Tupláku.
Zahájení soutěže je v 13.00 hodin.

Večer se koná taneční zábava.
-------------------------------------------------------------------------

Recept – Bublanina
Ingredience:
300 g cukru
6 vajec
150 g oleje
150 g mléka
435 g polohrubé mouky
vanilkový cukr, trochu citronové kůry
1 prášek do pečiva, ovoce (třešně, jahody, borůvky)
Postup:
Celá vejce ušleháme s cukrem, vanilkovým cukrem a citronovou kůrou do husté pěny (to neodbudeme, čím
déle šleháme, tím bude bublanina nadýchanější).
Pak postupně přidáváme olej, mléko a nakonec mouku s kypřícím práškem.
Vlijeme na vymazaný pekáč a poklademe ovocem, které trochu poprášíme hladkou moukou.
Pečeme na cca 180 stupňů.
Bublanina je opravdu krásně nadýchaná a přitom není suchá. Příprava je rychlá a stejně rychle pak zmizne z
talíře.

Prázdniny-oznámení
Prázdniny jsou po roce opět za dveřmi a vesnice budou plné dětí, které zde budou trávit letní
prázdniny, 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.

Gratulace
Na hezkou písničku na rádiu České Budějovice se v měsíci červenci v den svého výročí může
těšit: Paní J. Jehličková a pan J. Červený, k přání všeho nejlepšího se samozřejmě připojujeme
i my.

Poznámky redakce
Fotografie z akcí konané v obci jsou na internetových stránkách obce www.vrancice.cz.
Tento text neprošel jazykovou úpravou
V případě, že vám není zasílán zpravodaj elektronicky a měli byste o tuto službu zájem, kontaktujte
nás na e- mailové adrese knihovna.vrancice@seznam.cz. Rádi vám budeme zasílat zpravodaj.

