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Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrančice
Jiří Sláma
Ondřej Janoušek

Starosta obce
Zástupce starosty

Josef Vošahlík

Člen zastupitelstva

Jindřich Toufar

Člen zastupitelstva

Klára Janoušková

Člen zastupitelstva

Tomáš Sláma

Člen zastupitelstva

Jitka Kovaříková

Člen zastupitelstva

Knihovna
Obecní knihovnu můžete navštívit v pátek od 18.00-19.00hod.
V říjnu jsme opět dostali soubor nových knih, je tedy opravdu z čeho vybírat. Přijďte si vybrat pěknou knihu
pro příjemné vyplnění dlouhých zimních večerů. V naší knihovně najdete knihy všech žánrů.
Těšíme se na Vás.

Svatomartinský průvod
KDY? V neděli 11. LISTOPADU 2018 V 17. 00 HODIN
KDE?
VE VRANČICÍCH U VAGONU

Nezapomeňte na každoroční opravdu pěknou výzdobu z dýní a různých světýlek, kvůli
které opravdu stoí za to se vydat na večerní procházku po vsi.
Od 18.00 hodin připravujeme na přání malé posezení s ochutnávkou
Svatomartinských vín a vín domácí výroby.
vstupné je tedy Svatomartinské víno, nebo víno vaší domácí výroby.
Všichni jste srdečně zváni.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos bude pro naše děti připravená Mikulášská nadílka v sobotu 1. 12. 2018 od 16.30 hod.
Protože se nám, osvědčila andělská kancelář, můžou se na ní děti těšit i letos. Nejprve tedy děti navštíví
andělskou kancelář a potom půjdou k Mikuláši, kde za hezkou písničku, nebo říkanku dostanou jako každý rok
odměnu. Letos připravujeme i nově čertovskou scénku, můžete se tedy těšit na veselé čerty. Dětem prosím na
tuto nadílku nenoste vlastní balíčky. Opět platí, že místní děti do věku 13 let mají balíček hrazený z obecního
úřadu a všichni ostatní si samozřejmě můžou balíček objednat a to telefonicky na tel. 723238125, nebo osobně
(p. Slámová). Objednávku učiňte prosím nejdéle do pátku 23. listopadu 2018. Všichni jste srdečně zváni.
Cena balíčku bude jako v loňském roce 100,- Kč.

Pozvánka
Zveme srdečně všechny malé, ale i větší děti a rodiče
na Mikulášskou nadílku,
která se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018
na Čertovském kopci ve Vrančicích v 16.30 hodin.
Těší se na Vás Mikuláš, andělé a čerti!

Výsadba lípy svobody
Ani obec Vrančice nezůstala lhostejná k významnému výročí 100 let vzniku naší republiky. Rozhodli
jsme se oslavit výročí výsadbou lípy Svobody a tak se zapojit do celorepublikové akce výsadby
Stromů Svobody. Pro naši lípu, kterou jsme získali darem od Nadace Partnerství, jsme našli
nejvhodnější místo v Životicích, kde jsem také celou akci v sobotu 27. 10. 2018 uspořádali a nutno
podotknouti, že mnoho občanů nezůstalo lhostejných. Sešlo se nás k mému potěšení opravdu dost.
Dostavili se i zástupci spolků SDH, Mysliveckého sdružení Dubiny, Spolku Vranč, které v obci
fungují a samozřejmě mnoho dalších občanů, kteří k tak významné události nezůstali lhostejni.
Starosta naší obce všechny přivítal a ve svém proslovu zmínil, až možná překvapivě mnoho
významných osudových „8“ v dějinách českého národa. Tak jen ve zkratce zabrousil až do roku 1278
kdy se odehrála pro náš národ důležitá „Bitva na moravském poli-zemřel významný král Přemysl
Otakar II., 1348- založení Karlovy univerzity, 1378 úmrtí našeho velkého panovníka Karla IV.,
1618-1648- třicetiletá válka 1818- založená Vlasteneckého muzea, 1848 zrušení roboty, vznik
obecních samospráv a další obecní svobody a samozřejmě 1918 vznik Československa, k tomuto
datu nelze opomenout zásluhy našich legionářů, kteří byli jmenovitě zmíněni, a v úctě a poděkování
k těmto statečným lidem starosta vyzval k minutě ticha. Nezapomněl ani zmínit důležité historické
události, které se váží k naší obci, jako například založení kapličky v Životicích 1928 a velmi
zajímavou věc jakou je událost, kdy naší předci ze Životic vysadili ovocný sad k 20 výročí vzniku
republiky a pojmenovali ho po váženém panu Antonínu Švehlovi. Bohužel tento sad je dnes ve velmi
špatném stavu a není ani ve vlastnictví obce. Po proslovu vyzval pan starosta k samotnému sázení
lípy, kterou jsme měli, tedy už pěkně připravenou. Každý si symbolicky mohl lopatou hodit zem ke
kořenům a tak jsme společně naší lípu zasadily. Na závěr, kdy jsme si připomněli významné chvíle
v českých dějinách a na počest všem a v úctě zazněla státní hymna. Myslím, že celá akce byla velmi
důstojná a připomněli jsme si, že bychom neměli zůstávat lhostejni k dění kolem nás, že si máme
vážit svých předků a toho co dělali, měli bychom být hrdí na svoji státnost, předky a pracně dobytou
demokracii. Zároveň bychom měli dělat i my věci, které jednou budou připomínat a budou záminkou
k tomu, aby naši potomci, měli důvod se sejít a zavzpomínat s hrdostí a v úctě na své předky, tak jako
my. Poděkování patří všem, kteří přispěli k přípravám a všem ,kteří přišli.
Jaroslava Slámová

Advent 2018
Letošní první adventní neděle je 2. prosince. Tato neděle je nazývána železnou nedělí. Často je to datum, kdy
se v některých domácnostech začíná péct cukroví - hlavně perníky, aby dostatečně změkly. Také se zapálí
první svíčka na adventním věnci. Ani my nezůstaneme lhostejni k adventu a jako každý rok si nazdobíme a
slavnostně rozsvítíme stromeček před obecním úřadem. Proto bychom Vás opět rádi požádali, aby každý z vás
kdo má trochu času a chuť vyplnit si dlouhé podzimní večery, vyrobil doma nějakou hezkou ozdobu a přinesl
ji první adventní neděli ke stromečku, který si těmito ozdobami stejně jako v loňském roce společně
nazdobíme a slavnostně rozsvítíme. Pokud byste měli zájem, můžeme tvořit s dětmi ozdoby společně na
obecním úřadě.

Pozvánka
dovolujeme si Vás všechny pozvat, na slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku první adventní neděli
2. prosince v 18.00 hodin před obecním úřadem.
Srdečně jste všichni zváni.

Gratulace
V prosinci oslaví své narozeniny pan M. Štván z Vrančic a paní V. Nováková ze Životic V den svého výročí
se samozřejmě může těšit na hezkou písničku na rádiu České Budějovice. K přání všeho nejlepšího se
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.)

Připravujeme
Letos, ostatně jako každý rok, se ještě můžete těšit 23.12. na setkání u vánočního stromečku s divadelním
představením místních ochotníků, kteří již pilně studují nové vánoční představení.
1.1.2019 Novoroční výstup na vrchol Vranče. Plakátky budou vyvěšeny na vývěskách.

Poznámky redakce
Vhodné příspěvky, prosím zasílejte pouze na internetovou adresu knihovna.vrancice@seznam.cz
Tento text neprošel jazykovou úpravou

