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Úřední oznámení
Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2018:
Ceny jsou platné pro fyzické nepodnikající osoby v obci.

Popelnice do objemu 120 l
1x14 dní celý rok
940 .- Kč
Známka jednorázová (pytel, popelnice) 72.– Kč

Popelnice 240 l
1x14 dní celý rok
1 880. -Kč
Známka jednorázová
144.– Kč
Svoz je zajištěn Technickými službami Příbram a bude probíhat v sudém týdnu ve čtvrtek. Nové známky si
můžete zakoupit na obecním úřadě v pondělí 19. 2. od 10.00-11.00 a ve středu 21. 2. 2018 od 14.00 do
15.00 hodin a v pátek 23.2.od 18.00 do 19.00hodin Pokud nebudete mít řádně vylepenou platnou známku,
nebude vaše popelnice vyvezena. Odložené pytle u popelnice musí být označeny jednorázovou známkou.
Do popelnic na komunální odpad nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky,
objemný odpad, zeleň, dále tam nepatří odpad určených na tzv. komunální vytříděné složky domovního
odpadu( plasty , sklo papír).

Poplatek za psy
Při platbě za popelnici budou zároveň vybírány poplatky za psy.
Cena je stejná jako v loňském roce. 40,-Kč za jednoho psa 50,-Kč za každého dalšího psa.

Palivové dřevo
Po schůzce p. starosty se správcem obecních lesů byla dohodnuty prořezávky v lese. Kdo tedy má zájem o
samovýrobu dřeva kontaktujte prosím starostu obce 725021794 cena 200,-Kč / prm (prostorový metr).
Dále obec nabízí již nařezané dřevo, cena 800,- Kč/ prm včetně dopravy.

Výsledky voleb II. kola Prezident ČR Vrančice
k volbám se dostavilo 95 voličů
Miloš Zeman 34 hlasů
Jiří Drahoš
61 hlasů

Oznámení
V době jarních prázdnin (první týden v březnu) nebudou v pátek úřední hodiny. Pokud budete mít něco
neodkladného, můžete nás kontaktovat telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Informace z finančního úřadu Příbram
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova finančního
úřadu v Příbrami otevřena v prodloužených úředních hodinách:
26.3. -29.3.2018 8.00 – 17.00 hod
3.4.2018
8.00 - 18.00 hod
Celé znění informačního letáku najdete na vývěsce obecního úřadu

Masopust
I v letošním roce se můžete těšit na MASOPUSTNÍ VESELENÍ.

Všichni jste srdečně zváni
v sobotu 10. února 2018 do Vrančic
kde se koná tradiční masopustní veselí a to
se vším co k této tradici neodmyslitelně patří.
Slavnostní zahájení masopustu je v 13.00 hodin.
Těšíme se na Vás a vaše masky!
Masopust…
obnovená tradice -lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek, provázeným
nejen muzikanty. Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. V době masopustu se
na vesnici konaly vepřové hody. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali
na následný půst. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před
Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Tak tedy neváhejte a podle staré tradice si oblečte pěknou masku a přijďte se v sobotu do Vrančic
pěkně veselit, hodovat , tančit a bavit se…..

Akce konané ve Vrančicích v letošním roce
Letošní rok se máte opět na co těšit, o tom se přesvědčte sami:
1.1 se již uskutečnil Výstup na vrchol Vranče(Spolek Vranč)
10. 2. proběhne masopustní veselí (spolek Vranč)
Zahájení sportovní sezony na hřišti.
30.4. Čarodějnice (mládež SDH)
1.5. Májka a májová slavnost (Spolek Vranč a mládež SDH)
26.5. Výročí obce
Den matek – posezení u kávy „Roládování“(Spolek Vranč)
Červen- Dětský den opět na zajímavé téma (Spolek vranč)
5.7. Poutní mše svatá v kapli Sv. Cyrila a Metoděje v Životicích
5.7. Vrančický tuplák (SDH)
6.7. Odpoledne pro děti (mládež SDH)
Červenec -Sousedské posezení termín je předběžný (Spolek Vranč)
Srpen -Vrančický den žen (SDH)
Country bál –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Rozloučení s prázdninami pro děti –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Rozloučení s létem (Spolek Vranč)
Říjen – drakiáda (Spolek Vranč)
Listopad – Svatomartinský lampiónový průvod (Spolek Vranč)
Košt Svatomartinských vín (Spolek Vranč)
Prosinec-Mikulášská nadílka na Čertovském kopci (Spolek Vranč)
5.12. Mikuláš (Spolek Vranč)
- Rozsvícení vánočního stromečku, první adventní neděle (Spolek Vranč)
- Lucie (Spolek Vranč)
-Setkání u vánočního stromečku (Spolek Vranč)
-6. 1. 2019 Tři králové (Spolek Vranč)
Některé termíny jsou zatím předběžné a vy budete včas informováni, jak jste již zvyklí ve Vrančické
zpravodaji. Těšit se také můžete na sportovní akce, o kterých vás budeme také včas informovat.

Gratulace
V měsíci březnu jsme objednali hezkou písničku na rádiu České Budějovice pro pana J. Janouška
z Vrančic, který tento měsíc oslaví své narozeniny. 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.)
Poznámky redakce
Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji e- mailovou adresu na
knihovně.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.

Tento text neprošel jazykovou úpravou.

