
 
Soupis dokumentů v pouzdru, uloženém v makovici pod křížem 

na věži kostela, otevřeném dne 29.7.2013. 
 
1. Zpráva o průběhu generálních oprav kostela sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou 

– rukopis, 2 str. A3 (1 list oboustranně popsaný), ruční papír 
2. Historie kostela sv. Jiří ve Vraném – rukopis, 3 str. A3 (2 listy), ruční papír 
3. Poznámky k historii a naší současnosti – 2 str. A4 (1 list), ruční papír, dato-

váno 16.10.1988 
4. Průklepová i xeroxová kopie dopisu P. Budky č.j. 4/88, adresovaná Míst-

nímu národnímu výboru Vrané n./Vlt., věc: opravy kostela 
5. Technická zpráva o stavebním stavu kostelíka sv. Jiří ve Vraném n/Vlt. –       

3 str. A4, strojopis, autor Jan Kysela, Kamenný Přívoz  
6. Soupis provedených prací „střecha kostela Vrané n/Vlt.“, 1 str. A4, nepo-

depsaná kopie, rukopis zřejmě stavbyvedoucího firmy STŘECHOS    
7. Kopie fotografií stavu kostela před a v průběhu oprav, fotografie interiéru 

kostela – celkem 6 str. A4 
8. ZRCADLO naší obce – výtisk č. 60/1-1987 (zpravodaj obce Vrané n/Vlt.) 
9. Přehled představení Národního divadla v Praze – říjen 1988 
10. Turisticko vlastivědná mapa okresu Praha-západ 
11. Katolické noviny – č. 22, 26, 27 a 28 – ročník XI (1988) 
12. Deník LIDOVÁ DEMOKRACIE – 4 výtisky ze dnů 19.září, 13., 14. a 15. 

října 1988 
13. Mince: 5, 10, 20, 50 haléřů; 1, 2, 5 Kčs  
 
Veškeré dokumenty byly nalezeny v perfektním stavu a znovu do pouzdra vloženy 
spolu s novými dokumenty: 
 

14. Období 1988 – 2013; stručný přehled událostí 
15. Opravy po roce 1988 
16. Pohled do vranské farnosti 20. století – Antonín Hrdina; publikace XI/2007 
17. ZRCADLO; obecní časopis č. 141-září 2004 (informace o zájezdu Sboru 

sv. Jiří do Holandska) 
18. KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 31 – 30.7.–5.8.2013 
19. Příloha KT č. 34 – informace o domově sv. Josefa v Žírči a hospicu sv. 

Anežky v Červeném Kostelci; v obou ústavech sbor koncertoval v r. 2011 
20. Plakátek na koncert s fotografií Sboru sv. Jiří 
21. Repertoár Sboru sv. Jiří 
22. Přehled koncertů v kostele sv. Jiří 
23. Pozvánka na koncert Spirituál Kvintetu 17.5.2013 
 
Pouzdro bylo znovu uloženo do makovice pod křížem po skončení opravy věže 
dne 24. srpna 2013 


