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Úřední oznámení
Vodovod
Vážení občané rád bych vám poděkoval za součinnost při samoodečtu vodoměrů. Většina z Vás zaslala
fotografii vodoměru, nebo SMS dle instrukcí, a tak vše, až na výjimky proběhlo velice dobře a hladce.
Dále děkujeme, za včasné plnění platby za vodné.
Vzhledem k tomu, že většina z Vás funguje elektronicky a používá aplikaci WhatsApp přivedlo mě to
již loni k myšlence rozesílání Vám aktuálních informací a upozornění touto cestou. Byla tedy založena
v této aplikaci skupina „Obec info“ Skupina byla založena především proto, aby se k vám co nejrychleji
dostali aktuální informace a důležité oznámení z obecního úřadu. Většina z vás s rozesíláním informací
souhlasila a celá záležitost se setkala s kladným ohlasem. Chtěl bych vás požádat, abyste
prostřednictvím této skupiny nerozesílali žádné jiné informace. Skupina má opravdu sloužit pouze k
tomu, aby se dostali důležité informace od p. starosty k občanům. Nevyužívejte prosím tuto skupinu
k zasílání vašich různých zpráv a odkazů. Většina občanů opravdu souhlasila pouze se zasíláním
informací z úřadu a nestojí o zasílání jiných informací. Děkuji za pochopení.
Jiří Sláma

Poděkování
Rád bych poděkoval manželům Peštovým, kteří jako dar obci nechali osadit sokly u kapličky
v Životicích žulovými deskami. Moc si tohoto činu vážím. Je příjemné vědět, že v obci žijí lidé, kterým
záleží a nejsou lhostejni k dědictví našich předků.
Jen ve zkratce, jak probíhají opravy životické kapličky: v loňském roce proběhly opravy kapličky
– I etapa odvodnění a sanace zdiva, II. etapa nové sanační omítky. Letos by měli být dodělány omítky
a další potřebné opravy. Rekonstrukce střechy proběhla hned po převodu kaple do vlastnictví obce a
byla hrazena z rozpočtu obce. I. etapa byla podpořena dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Další
opravy jsou financovány z rozpočtu obce.

Z historie kaple: Roku 1928 postavena byla v naši obci kaple sv. Cyrilla a Methoděje na zahradním
pozemku Frant. Žáčka nyní V. Bejčka, který získal výměnou s p. Fr. Žáčkem č.p. 11 za část louky.
Kaple postavena byla na památku 10 výročí dosažení naší samostatnosti národní a jubilejního roku
1000 výročí smrti sv. Václava ( + 929).
Stavbu kaple prováděl pan Ing. Ferd. Rudolf arch. a stavitel z Prahy.
Myšlenku postavit kapli v obci pojali rodáci z obce p. Josef Bejček kněz v Praze a Josef Jiroušek rolník
č.p. 1, aby při zamýšleném svěcení stříkačky mohla naše obec representovati.
Při stavbě pomáhali občané zdejší obce jak svými silami tak i potahy. Stavba této kaple prováděna
byla pod jménem obce zdejší za vedení správy obce starostou Josefem Polívkou č.p. 10.
Sbírkami a finančním nákladem p. Jos. Bejčka kněze v Praze rodáka zdejšího byla nejen postavena ale
i důstojně vybavena.
Nově pořízený zvon s obrazy sv. Cyrilla a Methoděje nese nápis: Věnovali občané zdejší obce a
dobrodinci. Zvon ulit byl firmou Perner z Hradce Králové, výborně zní a je daleko slyšitelný.
Místní zastupitelstvo jednohlasně se usnáší v budoucnu tuto svou římskokatolickou kapli udržovati a o
bohoslužebné předměty pečovati. Každý rok je v kapli 5. července na svátek Sv. Cyrila a Metoděje
sloužena poutní mše.
Ještě jednou velké poděkování manželům Peštovým.
Jiří Sláma

Naučná stezka „Vrančická draha“
Pozvánka
Zveme všechny přátele, známé i neznámé, zkrátka úplně všechny lidičky, kteří mají kladný vztah k
přírodě na slavnostní otevření

Naučné stezky „Vrančická draha“.,
které se koná

v sobotu 5.června 2021. ve 14.00 hodin.
Sraz je u prvního zastavení v zatáčce nad Vrančicemi (na kopci kde se říká na Čarodkách)
Celou akci zahájíme slavnostním zasazením lípy.
Pro děti budou připraveny soutěže a různé úkoly.
Prohlédnou si Vrančická draha stojí opravdu za návštěvu.
Celý projekt a realizace obnova drah stála opravdu mnoho práce dobrovolníků a že výsledek stojí za
to se přijďte určitě podívat.

NAUČNÁ STEZKA VRANČICKÁ DRAHA BYLA PODPOŘENA ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRDSKO 2014-2020, Z VÝZVY PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA

Jen bychom Vás chtěli požádat abyste dodržovali platná hygienická opatření. Děkujeme.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v červnu na rádiu České Budějovice objednali pro paní A. Vošahlíkovou ze
Životic a paní M. Průšovou z Mýšlovic. V červenci oslaví své výročí paní J. Jehličková a pan
J. Červený oba z Vrančic. Samozřejmě jsme i pro ně objednali pěknou písničku na kterou se
můžou těšit v den svého výročí, K přání Všeho nejlepšího hodně pohody a zdraví
samozřejmě i my.

Recept
Rychlá tvarohová buchta s povidly
Ingredience
250 g cukru krupice (125 g do těsta a 125 g do náplně)
300 g hladké mouky
250 g švestkových povidel
125 ml rostlinného oleje
200 ml mléka
1 vanilkový cukr (na náplň)
1 kypřicí prášek
4 vejce (2 do těsta, 2 do náplně)
2 tvarohy (na náplň)
1 pudinkový prášek (vanilkový, na náplň)
Pracovní postup:
Nejdříve vyšleháme 2 vajíčka s cukrem, olej, mléko, nakonec přidáváme mouku promíchanou s
práškem do pečiva. V druhé míse si zpracujeme tekutější náplň tvarohy, cukr, pudinkový prášek, 2
vejce a trochu mléka. Na plech vyložený papírem vylijeme polovinu těsta, na těsto vylijeme celou
tvarohovou náplň jako druhou vrstvu a poklademe povidla malou lžičkou do této náplně, tak, jako
bychom kladli ovoce. Nakonec to celé zalijeme zbytkem těsta. Dáme pozvolna péct do vyhřáté
trouby na 160°C. Dobrou chuť

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

