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Úřední oznámení
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 nové a můžete si je zakoupit na obecním
úřadě v úředních hodinách

Přezkum hospodaření obce
Jako každý rok proběhla kontrola hospodaření obce Vrančice nezávislou auditorskou firmou.
Výsledek kontroly zní „V hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky“.
pozn. ostatně jako vždy vzorně!

Kaplička
Po dlouhých jednáních byla, jak již určitě víte kaple sv. Cyrila a Metoděje v Životicích převedena
v loňském roce do vlastnictví obce. V současné době probíhají opravy. Provedena byla letos
kompletní rekonstrukce střechy včetně klempířských a tesařských prací (cca 350 tis.), která byla
opravdu v havarijním stavu. Dále nás čekají zednické práce, opatření proti vlhkosti a mnoho dalších
oprav, abychom dědictví našich předků dali do pořádku, pro nás a další genereci.

Oslavy 765 let výročí obce
V sobotu 26. května se ve Vrančicích konaly oslavy 765 let výročí první písemné zmínky o obci
spojené se sjezdem rodáků a přátel obce. Počasí nám opravdu přálo, sluníčko svítilo, na nebi ani
mráček a ve Vrančicích se sešlo opravdu mnoho přátel, rodáků a občanů, aby se setkali s lidmi, se
kterými v obci vyrůstali anebo potkali souseda, vedle kterého kus svého života bydleli. Nutno
podotknout, že se tu sešlo opravdu mnoho lidí a počáteční rozpaky „je to on, není to on“ rozpustil
pan starosta, který svým úvodním a opravdu trefným proslovem všechny přivítal, povzbudil a naladil,
vyzval všechny, aby si celé odpoledne užili, že vše je připraveno proto, aby ve Vrančicích strávili
příjemné odpoledne, plné krásných a příjemných setkání, plné vyprávění a vzpomínek.
Celé odpoledne nás hudebně doprovázela skvělá Rožmitálská Venkovanka.
Pozdní odpoledne nám zpestřilo úžasné vystoupení akordeonové skupiny HARMONION. Večerem
nás provázela skupina Cirkus Hulata, která svými pěknými staropražskými písničkami opravdu
obohatila naše večerní posezení, které ještě doplnili Zářící ženy svými tanečními vystoupeními. Co
k tomu dodat, celé odpoledne se ve Vrančicích vydařilo, plně splnilo naší myšlenku, se kterou jsme
setkání připravovali, dát lidem příležitost, aby se sešli, pobavili, potkali své přátele a to je v dnešní
uspěchané době z mého pohledu opravdu velmi důležité. Poděkování od přítomných lidí, pochvala za
uspořádání setkání mě utvrdilo v tom, že veškerý čas a práce, kterou jsme všichni věnovali
přípravám, měla opravdu velký smysl. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a
organizaci celé akce, zastupitelům obce, vrančickým občanům, MAS Podbrdsko, která nám zapůjčila
skákací hrad pro děti a samozřejmě i redakci Periskopu, která nám opakovaně zveřejnila pozvánku na
setkání. Tak ještě jednou, jedním slovem, ale velkým písmem pro všechny, kteří se podíleli na
přípravách a hladkém průběhu celé akce, DĚKUJEME.
Jaroslava Slámová

MAS Podbrdsko
Jen ve zkratce, ale měli byste vědět: Obec Vrančice je členem „Místní akční skupiny Podbrdsko
(MAS)“. Pan starosta naší obce aktivně pracuje jako člen výběrové komise. V současné době
máme podanou žádost o dotaci z programu Rozvoje venkova na projekt „Nejen naučné stezky ve
vrančických a milínských lesích“
Více o MAS Podbrdsko na adrese www.maspodbrdsko.cz

Tisková zpráva DSO ORP Příbram
Starostové členských obcí DSO ORP Příbram společně propagují náš region
Projektu „Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“ se zúčastnilo ve dnech 15.5. -16. 5. 2018
deset starostů zastupujících členské obce DSO ORP Příbram. Projekt zaštítil Dobrovolný svazek obcí
ORP Příbram, prostřednictvím Centra společných služeb, které je financováno na základě spolupráce
se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Na realizaci poznávací cesty na Mikulovsko se podílelo i částečně finančním příspěvkem město
Příbram. Starostové společně navštívili obce, které jsou členy Centra společných služeb DSO
Mikulovsko, a to obce Dolní Dunajovice, Velké Bílovice a Pavlov. Dále absolvovali naučnou stezku
na CHKO Pálava s průvodcem. Na společném jednání především představili náš region, kde zároveň
podávali informace o CHKO Brdy a s tím spojenou problematikou. Na setkání byli zástupcům CSS
DSO Mikulovsko a CHKO Pálava předány propagační materiály, které budou v rámci spolupráce a
propagace CHKO Brdy nabízeny v infocentrech DSO Mikulovsko.
„Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce velmi poučné a inspirativní. Setkání bylo zaměřeno
především na propagaci oblasti cestovního ruchu, ale starostové se zajímali i o jiná témata jako
např. odpadové hospodářství. Cílem společného setkání bylo především předávání si vlastních
zkušeností z praxe. Pro nás je vždy větším přínosem osobní setkání se starosty jiných obcí než
informace získané formou semináře. Projekt byl velmi úspěšný a doufám, že příští rok budeme
realizovat další poznávací cestu se sdílením dobré praxe“, sdělila předsedkyně Dobrovolného svazku
obcí ORP Příbram Blanka Strnadová.
Bc. Jiří Kužel- Tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Obec Vrančice patří mezi zakládající členy Dobrovolného svazku obcí obce s rozšířenou působností
Příbram (DSO ORP Příbram). Aktivně se zúčastňuje všech akcí seminářů a dalších velmi pro obec
přínosných aktivit pořádané DSO.
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému
a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí
a jejich spolupráci při rozvíjení všech činností, které souvisí s obecní problematikou.
Členství v DSO je pro obec opravdu velmi přínosné, ať už v právním poradenství,
administrativní pomoci, ale také v rozvoji obce. Více informací o DSO ORP Příbram
naleznete na www.dsopribram.cz

Dětský den
V neděli 10. Června 2018 (změna termínu!) je pro vás a především pro všechny děti, připraven opět
dětský den. Letos na téma „Na statku“ Můžete se těšit na živou kozu, ukázky jak se dříve hospodařilo a

žilo, na spoustu úkolů. Připravené jsou také pěkné odměny a samozřejmě bude pro všechny děti
připravené občerstvení. Pokud byste nám chtěli jakkoli přispět, nebo přiložit ruku k dílu a pomoc při
dětském dni, budeme opravdu moc rádi, šikovných a ochotných lidí, kteří rádi pomůžou, není nikdy dost.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN letošní téma
„ Na statku“,
Který se koná ve Vrančicích v neděli 10. Června 2018
začínáme ve 14.00hod. na zahradě u obecního úřadu
Těšit se můžete na odpoledne plné poznání a překvapení,
Připraveny jsou soutěže a úkoly a nebudou chybět ani odměny pro všechna malé a
šikovné návštěvníky a mnoho a mnoho dalšího,
na závěr celého odpoledne jste všichni malí i velcí zváni na vtipné pohádkové
divadelní představení místních ochotníků

„Čertovská pohádka.“.
Všichni kdo přijdou v dobovém kostýmu, dostanou sladkou odměnu.
Těšíme se na vás
Dětský den se koná i při nepříznivém počasí v hale na obecní zahradě.

Tradiční pouť svatého Cyrila a Metoděje v Životicích
Poutní mše svatá se bude konat
5. července 2018 od 9.00 hodin
v kapli svatého Cyrila a Metoděje v Životicích.
---------------------------------------------------------------------------------

Zápolení o vrančický tuplák- Pozvánka
5. července 2018 se můžete těšit
na již XX. ročník Tupláku.
Zahájení soutěže je v 13.00 hodin.

Večer se koná taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------Nálezy
U obecního úřadu se v neděli 27. 5. se našel svazek klíčů. Klíče jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Dále si někdo zapomněl sluneční brýle na okně u obecního úřadu.

Gratulace
Na hezkou písničku na rádiu České Budějovice se v měsíci červenci v den svého výročí
může těšit:
Paní J. Jehličková a pan J. Červený, k přání všeho nejlepšího se samozřejmě připojujeme i
my.

Připravujeme
- 6. 7. hasičské odpoledne pro děti (podrobnosti budou určitě na vývěskách)
- Sousedské posezení v červenci, s veselým losováním a prima muzikou.

Poznámky redakce
Fotografie z akcí konané v obci jsou na internetových stránkách obce www.vrancice.cz.
Tento text neprošel jazykovou úpravou
V případě, že vám není zasílán zpravodaj elektronicky a měli byste o tuto službu zájem, kontaktujte nás na emailové adrese knihovna.vrancice@seznam.cz. Rádi vám budeme zasílat zpravodaj.

