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Úřední oznámení-Voda
O velikonočních svátcích proběhne jako každý rok odečet vody. Prosíme všechny, aby umožnili
přístup ke svým vodoměrům p. Borzykovi, který si přijde opsat stav vašeho vodoměru. Každý
obdrží fakturu, kde jsou uvedeny veškeré informace k provedení platby.
-Upozorňujeme všechny, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu ve Vrančicích, že dne 30. 3.
2019 v odpoledních hodinách je nutné provést odkalení vodovodu a následně kontrolu hydrantů.
Doporučujeme nezapínat např. pračku, myčku, protože se může stát, že voda po odkalení Vám
může chvíli téct mírně zakalená. Pokud se tak stane, nechte vodu chvíli odtéct a vše bude opět
v pořádku.

Odpady
- V měsíci dubnu bude možnost opět vozit odpad, jako jsou větve
ze zahrádek apod. na Čarodějnice. Je zakázáno vozit na čarodějnice pneumatiky a další
nebezpečné věci. Pokud na Čarodějnice něco povezete, je třeba se předem dohodnout na tel.
725021794 p. Sláma.
- Popelnice-upozorňujeme Vás, že pokud nebudete mít řádně označenou popelnici, což je: roční
svozová známka, nebo jednorázová známka, nebude vaše popelnice vyvezena. Pokud
vyprodukujete více odpadu, než se vejde do popelnice, můžete dát odpad do pytle, který, ale musíte
označit jednorázovou známkou. Jinak nebude pytel odvezen! Jednorázové známky lze zakoupit
pouze na obecním úřadě.

Svoz nebezpečného odpadu
Svozy nebezpečného odpadu pro rok 2019 proběhnou 30. 4. a 1. 10. 2019.

Bioodpady
Vzhledem k počasí, začaly práce na zahrádkách dříve, tak již minulý týden byly přistaveny kontejnery na

bioodpad.(Vrančice- obecní zahrada, Životice – u hasičárny, Mýšlovice. Obecní zahrada) Do tohoto
kontejneru patří pouze: 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.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu
nádoby.

Jarní úklid
Vzhledem k tomu, že i veřejná prostranství si v obci zaslouží jarní úklid, navrhujeme tak jak tomu
bylo i v loňském roce uspořádat jej společně. Termín bude po dohodě vyvěšen ve Vrančicích na
obecní vývěsce. Výzva na úklid veřejného prostranství platí samozřejmě i pro Životice a Mýšlovice
datum záleží pouze na vaší domluvě. Ještě bychom vám chtěli připomenout, že parkování na
zatravněných obecních plochách není povoleno, k zaparkování svých aut používejte výhradně své
pozemky a dvory. Parkováním na nezpevněných plochách a trávnících se tyto pozemky rozjezdí a
těžko se takový pozemek udržuje (sekání, mulčování), nehledě na to jak tyto pozemky v obci
vypadají esteticky. Dále Vám chceme připomenout, že volné pobíhání psů, je ZAKÁZANÉ, pes
v obci musí být veden na vodítku a každý majitel psa je povinen si po svém psovi uklidit exkrementy.
Doufáme tedy, že jarního úklidu se zúčastní především majitelé psů, kteří se na vsi občas volně
pohybují. Za pochopení děkujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se starají o obecní pozemky u
svých domů a přispívají tak k pěknému a čistému vzhledu obce.

Očkování psů
Očkování psů proběhne v sobotu 30. 3. 2019 v Životicích- náves v 15:15, Vrančice u obecního
úřadu v 15:30 a Mýšlovice - náves v 16:15.

Velikonoční tradice co možná nevíte…
Výzdoba -důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat
znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš
domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat
jaro.
Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče
a písku či vody, nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla - takto se
zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a
svatodušních svátcích, nebo na dožínky a posvícení.
Velikonoční kraslice-ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení
Velikonoc - Easter. Podle legendy bohy proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z
vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku.
Zdobená vejce pak používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním
smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk
jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce a proto lidé
netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka, vyrobená z mladých vrbových proutků, měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a
chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby
omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let,
svobodné a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna
za omlazení znamená symbol život a vzkříšení.

---- --------------------------------------------------------------------------

Přejeme Všem
veselé Velikonoční svátky
a
bohatou pomlázku.
---------------------------------------------Rachtání
Tato stará tradice přetrvává ve Vrančicích již opravdu mnoho let a doufáme, že i letos tuto tradici
dodrží naše děti a půjdou na Zelený čtvrtek, který letos vychází na 18. 4. a na Velký pátek a
Bílou sobotu se svými rachtačkami po vsi, aby nahradily svým „rachtáním“ zvony, které
podle křesťanské pověsti odlétají do Říma. Je opravdu moc příjemné a milé když přes
veškerý shon a spěch v dnešní době se tato tradice stále poctivě dodržuje.

Gratulace
V měsíci dubnu se na hezkou písničku na rádiu České Budějovice můžou těšit: paní Jaroslava
Prokopová z Vrančic a paní Vošahlíková Ludmila ze Životic. 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.)

Co nás čeká
-V dubnu se letos můžete těšit jako každý rok na „Čarodějnice“30. 4. 2019
- Stavění máje 1. 5. 2019 od 14.00 hodin.
Poznámky redakce
Informace k dění v obci a fotografie z akcí jsou na internetových
www.vrancice.cz.Tento text neprošel jazykovou úpravou.
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