3/19
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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci 30.4.2019
Mýšlovice 15.00-15.15 hod.
Životice
15.30-15.45 hod.
Vrančice 16.00-16.15 hod
Nebezpečné složky KO jsou:
Zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochem. materiál, léky, pesticidy, televize, lednicepouze úplné. Pneumatiky – z osobních vozidel-bez disků-maximálně 4ks/občan. Vše ostatní je
velkoobjemový odpad, který nebude odvezen. Prosíme Vás, abyste nebezpečný odpad skladovali na
obvyklém místě a to den předem z hlediska bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme

Vodné – platba
Každý z vás, kdo odebírá vodu z obecního vodovodu, obdrží i letos fakturu, kde je platba za odběr vody
řádně rozepsána. Platbu prosím proveďte převodem na účet (příkazem na z vašeho účtu, složenkou na
poště). V případě jakýchkoli pochybností a dotazů nás prosím kontaktujte.
Za pochopení a včasné plnění Vám děkujeme.

Tašky na tříděný odpad
V loňském roce jsme obdrželi výhodnou nabídku od firmy EKO-KOM na pořízení sad tašek pro občany
na tříděný odpad (papír, last, sklo). Pokud byste měli zájem, o sadu tašek dejte prosím vědět co
nejdříve. Množství tašek je omezený.

Psi
Upozorňujeme všechny, kdo ještě neuhradil poplatek za psy, aby tak učinili v nejbližším termínu na
obecním úřadě.

Čarodějnice, pálení
V úterý 30. 4.2019 se sejdeme ve Vrančicích, jak je u nás každoročně zvykem k večeru na kopci
k pálení čarodějnic. Hranice bude jako vždy (pokud to počasí umožní) zapálená po setmění. Přijďte
všichni s dobrou náladou. Do žádné hromady na pálení nedávejte prosím žádný odpad (např.
pneumatiky apod.), využít pro tento odpad můžete svoz nebezpečného odpadu (30. 4. 2019), nebo
kontejnerů na tříděný odpad.
Letos vzhledem k přetrvávajícímu suchu, již byla vydaná
VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů a to 20.4.2019 do odvolání.
Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou
republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku
požárů.
V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících
místech:
1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného
vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na
volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských
pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce
vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem
apod.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný
správní delikt podle zvláštních právních předpisů!
Tisková mluvčí HZS Středočeského kraje
Více informací na: https://www.hzscr.cz/clanek/zpravodajstvi-duben-vystraha-zvysene-nebezpecivzniku-pozaru--vystraha-zvysene-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx
Upozorňujeme, že každé pálení musí být řádně nahlášeno a je potřeba pokud nepálíte na svém pozemku,
mít i souhlas majitele pozemku. Hlášení se provádí elektronicky na adresu www.hzskladno.cz-odkaz
evidence pálení.

1. Máj
Ve středu 1. května ve 14. hodin u obecního úřadu Vás všechny zveme na slavnostní
stavění Májky.
Doufáme, že i letos budeme mít opět krásnou Májku, ostatně jako každý rok.
Samozřejmě i letos si připomeneme něco málo k tradici májových oslav a stavění Máje.
Občerstvení pro naše májové posezení bude zajištěno a
nyní už zbývá jen, aby nám přálo počasí.
Všichni jste srdečně zváni

Den matek
Druhou květnovou neděli, pro všechny maminky, babičky i tetičky, připravujeme malé přátelské
posezení nejen při kávě, které se koná

v neděli 12. května v 15. 00 hodin
na (před) obecním úřadě.
Letos jsme se rozhodli u této příležitosti vyhlásit soutěž o nejlepší Muffiny. Vyzýváme tedy všechny
maminky, babičky, ale i šikovné muže, aby nelenili a na neděli napekli tradiční, netradiční mufiiny a
přinesli je s sebou. Do hodnotící poroty jsou zváni především zástupci mužského pohlaví. Už nyní se
opravdu Těšíme na Vás a vaše kulinářské umění.

Den matek
je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,
vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích
(21. březen) a mnoho dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves
Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku,
konající se druhou květnovou neděli.
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal
slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl
postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto
se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale
zachovává také, podobně, jako v jiných zemích.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.
(čerpáno z internetu)

Gratulace
Na hezkou písničku na rádiu České Budějovice se v měsíci květnu může těšit: pan Václav
Sobolík a paní Marie Slámová z Vrančic. S přání všeho nejlepšího se samozřejmě
připojujeme i my.

Pozvánka na Hřiště
Zveme všechny příznivce sportu na sportovní hřiště ve Vrančicích. S sebou si vždy nezapomeňte vzít
dobrou sportovní náladu a na sebe sportovní oblečení a vhodnou obuv. Naše víceúčelové sportovní
hřiště bylo vybudováno Obcí Vrančice nemalými finančními prostředky a má sloužit pro sportovní a
rekreační činnost široké veřejnosti, zejména k provozování míčových her (nohejbal, volejbal,
minikopaná, tenis, apod.). Provozní doba je určena takto: pondělí – pátek 9- 20 hod., sobota, neděle,
svátky 9 - 21 hod.
Dále Vás žádáme o dodržování provozního řádu a pořádku v areálu. Rezervovat hřiště si můžete na tel
723238125. Poplatek za hřiště je 50,-Kč/hod pro návštěvníky jež nemají trvalý pobyt v obci.
Doufáme, že i letos budete hřiště hojně a společně využívat ke všem sportovním aktivitám a ke
spokojenosti.

Recept- Slané tyčinky nebo krekry ze tří surovin
Suroviny
Těsto:
200 g Nivy
200 g másla
200 g hladké mouky + na podsypání
Dále: rozšlehané vejce na potření, dle chuti drcený kmín nebo semínka, mák, mletá paprika.
Z nastrouhané Nivy, změklého másla a hladké mouky vypracujeme těsto, které dáme do chladna na
hodinku odpočinout. Máslo můžeme použít i ztuhlé, které nastrouháme s Nivou.
Těsto pak na pomoučněném stole rozválíme na plát silný cca 4 mm. Ten pak potřeme rozetřeným
vejcem a nožem nebo rádýlkem nařežeme na tyčinky. Nebo z těsta vytvoříme tvořítky různé tvary, které
přenášíme na plech vyložený pečícím papírem, kde je posypeme dle chuti kořením, mákem, semínky.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů lehce dozlatova.
Podáváme samostatně k pivu, vínu

Připravujeme
31.5. 2019 se můžete těšit na kácení Máje
v červnu 15.6. dětský den (termín ještě upřesníme, pozvánky budou zveřejněny na vývěskách)

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

