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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci 26. 4. 2022.
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. Respektujte to prosím!! Prosíme Vás, abyste nebezpečný
odpad skladovali na obvyklém místě, a to den předem z hlediska bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme.
Dále upozorňujeme všechny občany,
- popelnice, které nebudou řádně označeny platnou známkou pro svoz komunálního odpadu, nebudou
vyvezeny!
- do kontejnerů na bioodpad nepatří větve ani žádný odpad živočišného původu! Patří sem pouze odpad
rostlinného původu- tráva , listí…

Vodovod – odečet vody
Vzhledem k tomu, že se osvědčil způsob samoodečtu vodovodu budou letos probíhat odečty stejně jako
v loňském roce. Žádáme Vás proto, abyste v sobotu 23. 4. 2022 provedli odečet vašeho vodoměru a

následně zaslali aktuální fotografii Vašeho vodoměru, kde bude čitelně znát stav vodoměru. V případě,
že nemáte telefon s fotoaparátem, zašlete opsaný stav vašeho vodoměru SMS zprávou. Fotografie
vodoměrů, popřípadě opsané stavy svých vodoměrů zasílejte pomocí SMS zprávy na telefonní číslo
725 021 794 mezi 15.00-18.00 hodinou. (využít můžete aplikaci WhatsApp). Do zprávy vždy uveďte
jméno a číslo popisné jako identifikaci odběrného místa. V případě, že obecní úřad neobdrží informaci
o stavu vodoměru, bude provedena kontrola na místě. Dále Vás upozorňujeme, že při jakýchkoli
nesrovnalostech či pochybnostech budou probíhat kontrolní odečty. Po skončení odečtů obdrží každý
odběratel fakturu.
Dále Vás sdělujeme, že cena za vodné pro další období 2022/2023 je stanovena na 22. -Kč za m3 +
DPH.
Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.
Starosta obce Jiří Sláma

Ukončení období déletrvajícího sucha, v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí
zvýšené nebezpečí požárů
Hejtmanka Středočeského kraje v souladu s čl. 1 a 2 Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20.
4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru, a na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje u k o n č u j e
období déletrvajícího sucha vyhlášené dne 24. března 2022 pro celé území Středočeského kraje. Toto
ukončení nabývá účinnosti dne 31. března 2022.

Očkování psů
Každý rok v dubnu probíhá očkování psů. Bohužel letos zatím žádnou informaci k očkování nemáme.
Sledujte tedy vývěsku, kde určitě bude vyvěšen leták s informacemi od pana veterináře, který službu
nabízí.

Vybavení pro spolkovou činnost
V naší obci byl realizován Projekt pro podporu kulturního a společenského života v obci, „Vybavení pro
spolkovou činnost Vrančice", Dotace byla poskytnuta z Programu rozvoje venkova ze Státního
zemědělského fondu, podpořena Místní akční skupinou Podbrdsko. Celý projekt má za cíl zlepšit a
zvýšit a zatraktivnit kvalitu kulturního a společenského života v naší obci. V rámci tohoto projektu
jsme pořídili kvalitní vybavení do víceúčelové haly a obecní zahrady, kde se koná převážná většina
společenských a kulturních akcí. Veškeré vybavení bude k dispozici všem spolkům, které pořádají akce
pro veřejnost. Obec podporuje spolkovou činnost např. právě tím, že k uspořádání svých akcí mají k
dispozici obecní prostory a veškeré vybavení. Jako nové vybavení bylo pořízeno nové vybavení do haly:
skládací stoly, skládací, židle, (tak, aby bylo možné jejich snadné skladování a lehká manipulace)
nůžkové stany aby nás při pořádání akcí nezaskočilo nepříznivé počasí, a dále byly pořízeny mobilní
toalety. Projekt je v souladu s Programem rozvoje obce Vrančice.

Projekt „Vybavení pro spolkovou činnost“ BYL PODPOŘEN ZE STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRDSKO 2014-2020, Z
VÝZVY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ČEZ DISTRIBUCE-plánované odstávky elektrické energie
Společnost ČEZ DISTRIBUCE již neinformuje o plánovaných odstávkách elektrické energie
vylepováním plakátků, jak jste byli zvyklí. Kampaň „Léta s letáky končí“ informování odběratelů
probíhá již od roku 2020. Nově nabízí společnost službu zasílání informací přímo do vašich telefonů
SMS zprávou nebo na e- mail. Stačí se jednoduše zaregistrovat. Informace o registraci a další informace
o plánovaných odstávkách naleznete na cezdistribuce.cz Informace o odstávkách jsou zveřejnovány i na
webových stránkách obce. Pokud nemáte internet, nebo si s registrací nevíte rady, neváhejte nás
kontaktovat na obecním úřadě, rádi Vám s registrací pomůžeme.
J. Slámová

Přejeme Všem
veselé a klidné Velikonoce
a
bohatou pomlázku.
---------------------------------------------Rachtání
Tato stará tradice přetrvává ve Vrančicích již opravdu mnoho let. Bohužel dění v minulých dvou letech
nám ji nedovolilo dodržet a tak se tradice rachtání přerušila., Letos tuto tradici opět , ale dodržíme. Tak
tedy výzva pro všechny děti: „Na Zelený čtvrtek, který letos vychází na 14. 4. sraz, jako každý rok v
12.00 s rachtačkami.“ I na Velký pátek a Bílou sobotu pak uslyšíme děti jak se svými rachtačkami
obchází vesnici, aby nahradily „rachtáním“ zvony, které podle křesťanské pověsti odlétají do Říma.
Bude to v dnešní době moc příjemné a milé když přes veškerý shon, spěch a dění ve světě uslyšíme
zvuk rachtaček , který připomíná, že jsou tu svátky jara, že jsou Velikonoce.
Těšit se můžete na
-Pálení Čarodějnic – pokud nám bude počasí přát
-Stavění Máje
-Posezení u příležitosti dne Matek

Gratulace
Hezkou písničku jsme v dubnu objednali pro p. L. Vošahlíkovou ze Životic, pana J. Málka a paní J.
Prokopovou z Vrančic. V květnu jsme na rádiu České Budějovice objednali písničku pro pana V.
Sobolíka, paní I. Sobolíkovou, pana J. Reinische a paní M. Slámovou z Vrančic. K přání Všeho
nejlepšího hodně pohody a zdraví samozřejmě i my.

(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Ne 11.05-13.00, Český rozhlas České Budějovice,
naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

