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Úřední oznámení
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

Starosta obce Vrančice
podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:



v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost (přesná adresa):
Obecní úřad Vrančice, Vrančice č.p. 14, 26231
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Vrančice, Životice, Mýšlovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
Jiří Sláma
starosta obce Vrančice

Výsledky voleb -Prezident ČR I. kolo Vrančice
Mirek Topolánek
0
Michal Horáček
12
Pavel Fišer
14
Jiří Hynek
0
Petr Hannig
1
Vratislav Kulhánek 0
Miloš Zeman
22
Marek Hilšer
6
Jiří Drahoš
34
K volbám se dostavilo ve Vrančicích 89 voličů a odevzdali 89 platných hlasů.

Odpady
-Známky na svoz komunálního odpadu budou k dispozici v únoru. Prozatím (leden, únor 2018) platí
známky loňské. Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2018 budou, jak jsme již avizovali, navýšeny,
ale zatím nemáme konečnou nabídku svozové firmy.

Knihovna
I v letošním roce můžete navštívit naší obecní knihovnu, kde Vás rádi přivítáme každý pátek od 18.00 do
19.00hodin. Najdete u nás knihy všech možných žánrů a můžete si tak pěknou knihou, zpříjemnit dlouhé
zimní večery. Registrační poplatek na rok 2018 je jako v loňském roce 10.- Kč na čtenáře, za výpůjčky se
již nic neplatí. Po domluvě lze samozřejmě navštívit knihovnu i v jiném termínu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Upozornění
Upozorňujeme všechny, kteří využívají horní cesty do Milína, že silnice se v zimě neudržuje. Je velice
náročné zvláště při špatných povětrnostních podmínkách a větších sněhových přívalech tuto cestu udržet
průjezdnou. Prioritou v zimním období je udržovat hlavní příjezdovou cestu do obce. Zároveň vás
opětovně žádáme, abyste neparkovali, svá auta na veřejných plochách a nekomplikovali tak protahování
silnice. Upozorňujeme , že parkování na obecních zatravněných pozemcích je zakázané! Zatravněné
plochy jsou rozježděné a ničeny stálým parkováním. Takovýmto parkováním v blízkosti komunikace
porušujete i platnou legislativu. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o stejné občany převážně v obci
Vrančice, nechceme zatím parkování v obci řešit radikálně jak je tomu jinde a doufáme, že se ničení
pozemků a neoprávněné využívání obecních pozemků nebude stávat.
Dalším problémem se stávají autovraky, tak tedy pár zásadních informací:
- Veškeré autovraky se řadí podle zákona o odpadech do kategorie nebezpečných odpadů.
(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1. je povinen umístit vozidlo na místo, kde
nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad po
uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl na náklady jeho vlastníka na vybrané
parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své
úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.
(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí lhůty 2 měsíců od
informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3,
má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.
(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník
opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

JSDH-SDH
K častým dotazům, jak to tedy je kdo je hasič a kdo ne, jaký je rozdíl mezi SDH a JSDH, pokusíme se na
pár řádcích tedy vysvětlit rozdíl mezi hasičem – členem SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále
jen SDH) a hasičem – členem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH).
Názvy jsou téměř shodné, proto je pochopitelné, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě jedno
písmeno a to písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně.
SDH (sbor dobrovolných hasičů) – dobrovolná organizace -spolek(podobně jako TJ Sokol, Včelaři),
která je postavena na společném zájmu několika osob. Náplní činnosti by měla být prevence v oblasti
požární ochrany, v dnešní době především požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH
stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící
organizaci. Na všechen provoz si musí vydělat samo. Třeba pořádáním soutěží, zábav. Sponzorské dary
také pomáhají sboru k jeho udržení.
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) –je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je dle
§29 zákona 133/85 Sb. obec. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce
starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce. Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany mimo jiné:
-Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního
předpisu ve svém územním obvodu.
-Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
-Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
-Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
K zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou JSDH povolávány operačními a
informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle
kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Vrančická JSDH je
zařazena do kategorie JPO V (Jednotka Požární Ochrany kategorie pět).
Členství v JSDH vzniká na základě uzavřené smlouvy a hasičem může být pouze osoba zdravotně
způsobilá, což je nutné dokládat potvrzením od lékaře a musí dovršit věku 18 let.
Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného.
Závěrem je nutno ještě dodat, že není hasič jako hasič, člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak.
JSDH Vrančice
JSDH obce Vrančice byly řádně proškoleni a jmenováni :
velitel T. Sláma
velitel družstva -S. Hejhal, J. Toufar
strojník – T. Toufar, O. Janoušek
hasič- J. Sláma, V. Sláma ml., J. Koňas, Z. Lukášek,
T. Sýkora- (odborná způsobilost –práce s motorovou pilou)
Vybavení JSDH obce Vrančice
Avia , požární stříkačky PS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, sorbent, motorová řetězová pila,
zásahové obleky, včetně bot, pracovní hasičské oděvy jsou samozřejmostí.
Obec má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění členů JSDH.
-Naše obec na základě řádně uzavřené smlouvy O sdružování prostředků na úseku požární ochrany
zajištuje v přenesené působnosti plnění povinnosti pro obec Těchařovice.
V loňském roce měla Vrančická JSDH dva zásahy.
-První bylo hledání pohřešované osoby v obci Těchařovice.(vše dobře dopadlo, druhý den dopoledne byla
akce zrušena, pán se našel)

-Druhý zásah se uskutečnil po velmi silném vichru, kdy na místní komunikaci bylo potřeba odklidit
vyvrácené stromy a na „Čmíně“ poškozenou a větrem utrženou autobusovou čekárnu.
Dále, na podzim 2017proběhla kontrola z HZS Příbram, závěr kontroly zněl „bez závad“
Nutno podotknouti, že členové JSDH pracují dobrovolně ve svém volném čase jak je potřeba,
zodpovědně, svědomitě a ne vždy to musí být „hračka“, za což jim patří velké poděkování a uznání.

Spolek Vranč
V sobotu 20. ledna 2018 se koná výroční schůze Spolku Vranč. Začátek našeho sezení je v 17.00 hodin.
Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.
Za Spolek Vranč J. Slámová

Gratulace
I v letošním roce se mohou naši spoluobčané
(od 70 let) v den svého výročí, těšit na hezkou písničku na rádiu České Budějovice v pořadu
Písničky pro radost. 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
Masopust –předpokládaný datum Masopustního veselí je 10.2. 2018. přesné datum upřesníme v příštím
zpravodaji.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

