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Prázdniny-oznámení
Prázdniny jsou plném proudu a vesnice jsou plné dětí, proto Vás chceme požádat, abyste obcemi
projížděli opatrně a měli na paměti, že děti jsou opravdu všude.
Dále upozorňujeme, že vzhledem k dovoleným budou na obecním úřadě omezeny v době prázdnin
úřední hodiny, žádáme Vás tedy, pokud budete mít nějaký problém či žádost, nebo jakýkoli jiný
požadavek, neváhejte nejprve kontaktovat starostu obce (725021794).
Děkujeme za pochopení.

Platby
-Žádáme ty, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili.
-Dále připomínáme, každý kdo odebírá vodu z obecního vodovodu, obdržel fakturu, prosíme, pokud jste
tak ještě neučinili a provedení platby.
-Jednorázové známky na popelnice jsou v letošním roce opět nové (označené 2019) a můžete si je
zakoupit na obecním úřadě v úředních hodinách- po předchozí domluvě i v jiném termínu.

MAS Podbrdsko
Jak již víte, obec Vrančice je členem „Místní akční skupiny Podbrdsko (MAS)“. Pan starosta naší
obce stále aktivně pracuje jako člen výběrové komise. V současné době máme podpořenou žádost o
dotaci z programu Rozvoje venkova na projekt „Nejen naučné stezky ve vrančických a milínských
lesích“ žadatelem je obec Milín a obec Vrančice je partnerem projektu. V brzké době již začne
realizace tohoto projektu. Dále starosta obce Vrančice podal žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova, Neproduktivní investice v lesích na vybudování naučné stezky „Vrančická draha“.
Více o MAS Podbrdsko na adrese www.maspodbrdsko.cz

Odpady
V předchozích zpravodajích jsme Vás informovali co (ne)patří do nádob na tříděný odpad. Bohužel, ale
stále se objevuje v nádobách odpad, který tam nepatří. Na každé nádobě je popis, co do ní patří a co ne,
respektujte to prosím, jinak špatným (ne)tříděným můžete znehodnotit celý obsah.
-Nově bude umístěna v obci Vrančice nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje.

Do sběrné nádoby:
PATŘÍ:- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených neporušených PET lahvích.
NEPATŘÍ:- směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj)
motorový olej, plast (krom lahví s olejem), sklo, papír
nápojové kartony (europack), Baterie, elektromateriál
textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PETlahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec bude zajišťovat firma
Černohlávek oil.

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku
požárů!
Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro
Středočeský kraj i další kraje České republiky výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů. Ve
Středočeském kraji proto nastává od neděle 30. června 2019 až do odvolání
„DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ 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!

odd. právní a organizační HZS Středočeského kraje
aktuální informace naleznete na:
https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Palivové dřevo
Pokud máte zájem o samovýrobu dřeva v obecních lesích, kontaktujte prosím starostu obce. Dále obec
nabízí k prodeji palivové dřevo již nařezané na metry.

Pitná voda
Vzhledem k pravidelným kontrolám vodojemu bylo zjištěno, že hladina vody ve vodojemu opět klesá,
což vzhledem k přetrvávajícímu suchu snad, bohužel, ani nemůže být překvapením, Upozorňujeme Vás
tedy, že platí veřejná vyhláška
O zákazu zalévání, mytí aut, napouštění bazénů a jiné plýtvání pitnou vodou z obecního
vodovodu.
Stav vody ve vodojemu je pravidelně kontrolován.
Žádáme Vás, abyste vyhlášku respektovali. Za pochopení a dodržování děkujeme.

Gratulace
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny paní Lukášková z Vrančic a pan Josef Novák ze Životic, pěknou
písničku jim zahrají v den výročí.
K přání všeho nejlepšího se samozřejmě 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.)

JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST
V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující Vaše zdraví, život,
majetek nebo Vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel.
V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na
složku, která má k této situaci nejblíže. V opačném případě dochází ke zbytečné časové prodlevě.
150 (Hasičský záchranný sbor ČR) - např. požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek,
vyproštění osob
155 (Zdravotnická záchranná služba) náhlá porucha zdraví, úraz, nehoda se zdravotními následky
158 (Policie ČR) - např. narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, krádeže, násilí, nález podezřelého
předmětu
156 (Městská/obecní policie) - např. vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování vozidel
ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu
V případě, kdy dojde k závažnější mimořádné události a je nutná pomoc více složek (např. dopravní
nehoda), volejte linku 112 (Jednotné evropské číslo tísňového volání).

Pokuste si také zapamatovat základní pravidla hovorů na tísňové linky:
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru
nebo místa nehody a podobně). Pokuste se uklidnit a zorientovat v okolí (obsluha linky bude chtít vědět,
kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Důležitá rada - nikdy nezavěšujte jako první! Operátor se Vás může zeptat na upřesňující informace,
např. kolik osob je postiženo mimořádnou událostí, kolik pater má budova apod.

Co je potřeba nahlásit:
 CO SE STALO (Je třeba popsat událost, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob.
Na základě tohoto popisu se vysílají síly a prostředky jednotlivých složek.)
 KDE SE TO STALO (Uveďte pokud možno přesnou adresu nebo popište místo události. Pokud je
třeba, popište i nejvhodnější cestu k tomuto místu - v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti apod.
Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala, nikoliv, kde se právě nacházíte.)

 KDO VOLÁ (Je třeba nahlásit také jméno a kontakt na volajícího.)
Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Vědomé zneužití tísňových linek
je trestným činem a díky moderním technologiím lze volajícího dohledat.
CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz,

www.chytre-blondynky.cz

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zajímavosti o lince 112 v bodech:









Technologie linky umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, a jeho číslo. Volajícího
lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty.
Na 112 se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu i prostřednictvím sítí ostatních operátorů
(pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora, v zahraničí pak i bez
aktivovaného roamingu).
Telefonní čísla tísňového volání 112 jsou v rámci České republiky hlasově i datově propojena.
To znamená, že v případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou hovory na linku
112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání do jiného kraje,
takže to volající nepozná ani na rychlosti ani na kvalitě odbavení. Tímto způsobem je zaručeno,
že se občan vždy dovolá.
Na toto číslo lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.
Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.
Každé volání je zpětně dohledatelné - veškeré hovory jsou nahrávány.

Přejeme Vám všem krásné prázdniny klidnou a pohodovou dovolenou.
Poznámky redakce
Pokud máte zájem, o zasílání zpravodaje e-mailem zašlete nám prosím váš kontakt na uvedenou adresu,
rádi Vám náš zpravodaj budeme zasílat.
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

