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Vážení občané, přátelé!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil Hasičský
záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý rok
k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700
požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286
milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili
informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí na
jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany ve
snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě Bezpečnostní desatero
požární ochrany, které Vám s tímto dopisem přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
V naší obci loni hasiči vyjížděli ke třem požárům, kdy zasahovala i naše zásahová jednotka.
Vznik tohoto letáku vyplynul od příslušníka Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, vedoucího
oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plk. Mgr. Radka Kislingera, Prostřednictvím našeho zpravodaje se
dostává leták i do Vašich domácností, kde si již stačí jen přečíst deset základních upozornění na nejčastější
příčiny vzniku požárů a dodržovat je.
Jiří Sláma

Charitativní sbírka šatstva
Diakonie Broumov, sociální družstvo











Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční :
dne:1.11.2019
čas: 18.00 hodin
místo: Obecní úřad Vrančice
Po dohodě lze samozřejmě věci do sbírky dovést i v jiném termínu.

Svatomartinský průvod
KDY? V neděli 10. LISTOPADU 2019 V 18. 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.
Všichni jste srdečně zváni.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos bude pro naše děti připravená Mikulášská nadílka v sobotu 7. 12. 2019 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 opět 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 29. listopadu 2019. 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 7. prosince 2019
na Čertovském kopci ve Vrančicích v 16.30 hodin.
Těší se na Vás Mikuláš, andělé a čerti!

Advent 2019
Letošní první adventní neděle je 1. 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.

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

Nejen naučné stezky ve vrančických a milínských lesích
V sobotu 19. 10. proběhla realizace stezky. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří nezůstali lhostejni a
přišli pomoc při realizaci projektu. O termínu slavnostního otevření stezky budete informováni plakátky na
vývěskách. Všichni jste zváni a neváhejte přijít, tento projekt opravdu stojí za procházku po lesích.
Jiří Sláma

Gratulace
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny pan B. Vošahlík ze Životic a paní A. Tesková z Vrančic.
V prosinci oslaví své narozeniny pan M. Štván z Vrančic a paní V. Nováková ze Životic V den svého výročí se
samozřejmě můžou 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
1.1.2020 Novoroční výstup na vrchol Vranče. Plakátky budou vyvěšeny na vývěskách.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou

