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sloVo na úVod

ZIMA Se Už S NáMI LoUČÍ... VÍteJMe JAro!!!

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí,

Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.

Ano, Vánoce jsou již v dáli, prožili jsme masopustní veselici a před námi je jaro se svými 
zelenými loukami, pučícími stromy, rozkvetlými záhony krásných květinek. A tak se budeme 
chystat na oslavu jara – na VELIKONOCE. Než se rozkoukáme, budeme se připravovat na 
Filipo – Jakubskou noc. Dámy nastartují svá košťata a doletí na svůj čarodějnický slet. Naše 
drahé maminky oslaví svůj krásný svátek – SVÁTEK MATEK. Poslední jarní svátek bude 
patřit našim dětičkám, které čeká – DEN DĚTÍ.

A tak se těšme na to, co pro nás jaro letos připraví...

Přejeme Vám radost, veselí, hodně sluníčka, zelenou a kvetoucí přírodu. Hlavně si všichni 
sousedé a sousedky užijte společná setkání při obecních akcích.
Těšíme se na všechny.

VrANSKá VÝroČÍ 2016

180 let  - r. 1836 – farní kronika
140 let  - r. 1876 – křížek ve Skochovicích
120 let  - r. 1896 – železniční tunel
90 let  - r. 1926 – sokolovna
80 let  - r. 1936 -  přehrada, elektrárna
80 let  - r. 1936 -  základní škola
80 let  - r. 1936 -  zal. 1. skautská družina Tygrů
75 let  - r. 1941 – elektrifikace obce
70 let  - r. 1946 – pomník padlým
25 let  - r. 1991 – zal. firmy Klimaservis Sůva s.r.o.
20 let  - r. 1996 – zal. CEV Zvoneček
10 let  - r. 2006 – opraveno nádraží
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VeLIKoNoCe
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských 
tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě.
Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich ter-
mín je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od 
pradávna rozhodující vliv na určování času.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy pro-
běhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům 
předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných 
specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední 
Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré 
pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na 
Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny před-
cházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo 
po zbytek roku.

poMLáZKA
Pomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků spletených tradičním způsobem a oz-
dobených barevnými pentlemi. Její počátky sahají minimálně do středověku, kdy se o ní zmi-
ňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. Slovo pomlázka vzniklo prav-
děpodobně od slova pomlazovat a šlehání dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých 
jarních prutů. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle 
regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, 
šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Podle historika a publicisty Vlastimila Vondrušky jde o typický příklad toho, jak se pod ná-
nosem křesťanství uchovaly ozvěny pohanských rituálů a symbolů. Ve středověku její užívání 
prý církevní preláti odsuzovali jako pohanství. Teprve když se jim to nepodařilo, snažili se 
celé věci dát křesťanský smysl. A tak se podle něj rozšířila doktrína, že na Velikonoce šlehá 
muž ženu proto, aby ji potrestal, že je hříšná a aby nemyslela na necudnosti. „Středověká 
a renesanční pomlázka byla zábava výhradně dospělých a byla značně nemravná. Tehdy to-
tiž prosté ženy nenosily spodní prádlo. Chlapci jim vyhrnovali suknice, šlehali je a vyváděli 
s nimi i jiné kousky,“ vysvětlil Vondruška.
Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že zvony 
odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci za-
háněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota 
se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování 
po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční 
beránci.

pŮVoD SAHá DALeKo ZA KřeSťANStVÍ
Všechny výklady Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v jejich pů-
vodu se však názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší pravděpodobností sahají do po-
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hanských dob, kdy lidé oslavovali příchod jara a plodnosti, což při tehdejším způsobu obživy 
znamenalo klíčovou životní otázku. Plodnost a nový život symbolizují vajíčka.
Jako nábožensky organizovaná tradice se však Velikonoce poprvé objevily u Židů, kteří slaví 
svátky Pesach k uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Z tohoto 
pojetí pochází například beránek coby symbol Velikonoc. Každá izraelská rodina obětovala 
mladého berana a jeho krví se potřely veřeje domu na znamení ochrany. Uchránění, případně 
ušetření, je překlad hebrejského slova pesach.
Podle některých historiků používali křesťané pro usnadnění christianizace pohanských náro-
dů metodu, při které překryly stávající svátky svými vlastními oslavami. Proto se dnes prak-
ticky všechny křesťanské svátky včetně Vánoc a Velikonoc kryjí s pohanskými. Také napří-
klad pomlázky a jiné velikonoční rekvizity mají původ v době dávno před Kristem.
Skutečností je, že Ježíš Kristus měl zemřít kolem roku 30 právě v blízkosti svátku Pesach. Tuto 
událost si křesťané připomínají údajně od 6. století oslavou Velikonoc, které fakticky začínají 
nedělní bohoslužbou na počest Ježíšova vzkříšení o Velké noci a trvají padesát dní až do Let-
nic slavností Seslání Ducha svatého na apoštoly.

trADICe
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se ucho-
valy dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím hodu 
velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na 
oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech sloužil následující den, 
takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy 
obdarovávají zdobenými vajíčky. Toto pojetí má podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální 
podtext.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období 
se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě 
obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové 
proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma 
za svatými obrázky.
Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti 
Univeler se ukázalo, že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. Naopak 35 % 
dotázaných uvedlo, že se jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že se už příliš nedodržují. 
Naproti 4 % lidí velikonoční tradice odmítá a tedy je ani nedodržují.

fILIpo – JAKUBSKá NoC Je ZA DVeřMI

Ženy, paní, děvčata, 
nastartujte košťata, 

konec dubna už se blíží, 
začíná vám loupat v kříži?
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prVNÍ MáJ – LáSKY ČAS
Pátý měsíc kalendářního roku se česky řekne „květen“. Pokud si s vámi někdo sjedná schůzku 
na „1. května“, čekejte běžné pracovní nebo společenské setkání. Pokud vás ovšem dotyčný 
požádá, abyste s ním strávili „1. máj“, můžete čekat mnohem víc. První máj je totiž v České 
republice svátkem lásky.
Snad všichni Češi umějí odrecitovat alespoň prvních pár veršů básně Máj, kterou napsal ro-
mantický básník Karel Hynek Mácha. K jeho soše na pražském Petříně přicházejí na 1. máje, 
ale i v jiné dny tohoto měsíce, zamilované páry položit květy a strávit příjemný čas na tomto 
kopci .
Oslavy „máje“ patří k českým tradicím už řadu let. Nejrozšířenějším zvykem je políbit svou 
lásku pod rozkvetlou třešní nebo břízou. Lidová pověra totiž praví, že děvče, které nebylo na 
1. máje políbeno pod rozkvetlým stromem, do roka uschne. Na vesnicích se pořádají veselice 
a stavějí se „májky“, studenti ve městech oslavují Majálesy.

StAVěNÍ MáJeK
V předvečer 1. května se svobodní chlapci vypraví do lesa, aby zde podťali co nejvyšší strom. 
Ponechají mu jenom špičku – ostatní větve z něj odstraní – a kmen pak ozdobí věncem, šátky, 
pentlemi, fáborky a květinami. Májku postaví na návsi a celou noc ji hlídají. Část z nich se 
ovšem vypraví do okolních vesnic, aby svým „protivníkům“ májku ukradla. Blízké vesnice 
totiž soutěží o to, komu se podaří uzmout co nejvíc májek. Ti, kdo svoji májku uhájili, mohou 
první květnovou neděli obcházet domy, kde bydlí svobodná děvčata, od nichž pak chlapci 
dostávají dárečky. Večer se všichni sejdou na májové veselici.

MAJáLeS
Studentské veselice, při kterých se slaví jaro, láska a studentský život, se v ČR začaly pořádat 
v 19. století. Charakteristické jsou především průvody různě recesisticky oblečených studentů 
a volba krále majálesu (v roce 1965 se králem stal slavný americký beatnik Allen Ginsberg ). 
Dnešní majáles, to je především velký hudební festival spojený s různými zábavními soutěže-
mi prezentujícími dovednosti studentů.

DeN MAteK

Nejbáječnější svátek 
na světě je Den matek. 
Je to příjemná chvíle, 

kdy můžeme mamince milé 
poděkovat za její starost, 
aby měla z toho radost. 

Moc ti, maminko, děkuji, 
nekonečně tě miluji.
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Dnes přišel Den matek 
a ty slavíš svátek. 

Ty jsi naše potěšení, 
nad které na světě není, 
tak ti přejeme, babičko, 
ať máš pevné zdravíčko. 

Ať se ti vše daří 
a tvá tvář vždy září. 

Krásný Den matek měj, 
a báječně si ho užívej. 

Moc ti za vše děkujeme 
a nekonečně tě milujeme.

Den matek se slaví pravidelně na druhou květnovou neděli. Oslava matek v ČR má počátek ve 
dvacátých letech. V jeho uzákonění se nejvíce angažovala Alice Masaryková.
Ke Dni matek se hodí věnovat mamince květinu
Po 2. světové válce byl svátek matek zatlačen do pozadí jiným svátkem. MDŽ/ 8.3./ - Meziná-
rodním dnem žen. Nastupující komunistický režim nejlépe věděl kdo,co,kdy a jak má občan 
slavit. Po roce 1989 nastal opačný trend. Za čas lidé zjistili,že nejlepší bude,když si každý 
oslaví své matky a ženy dle sebe, bez potřeby požehnání od vrchnosti.
Moderní dítě může své mamince darovat květinu v podobě hádanky.

MeZINároDNÍ DeN DětÍ 
(MDD) připadá každoročně na první červnový den. Jeho cílem je upozornit světovou veřejnost 
na práva a potřeby dětí (právo na život bez násilí, právo na život a budoucnost v míru, právo na 
zdraví, právo na dostatek jídla a pití, právo na vzdělání, právo na život bez dětské práce a vyko-
řisťování, právo na rovnost pohlaví, právo na nedotknutelnost lidské důstojnosti).

zpráVy z radnice

· RO se sešla 11x, účast 94,6 %, ZO se sešlo řádně 3x, účast 93,4 %
· Cena vodného a stočného v  roce 2016 zůstane ve stejné výši jako v  roce 2015, vodné  
57,50 Kč/m3, stočné 36,02 Kč/m3.
· Společnosti AQUACONSULT s. r.o. skončila k 31.12.2015 smlouva na provozování kana-
lizace a ČOV v  naší obci. Od 1.1.2016 bude provozovatelem obec, která uzavřela servisní 
smlouvu na provozování ČOV a kanalizace s 1. SčV, a.s.  Pro občany to znamená ukončení 
smluv  s Aquaconsultem, s.r.o. a uzavření nových smluv s firmou 1. SčV, a.s, která bude po-
stupně rozesílat návrhy smluv o odvádění odpadních vod  jednotlivým domácnostem. Vod-
né i stočné se bude platit zálohově na základě plánu záloh bez ohledu na to, zda je již nová 
smlouva podepsána či nikoli. Počítá se s tím, že podepsání nových smluv se všemi občany 
bude nějakou dobu trvat. 
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· Zrekonstruovaný  byt č. 5 v Nádražní ulici 175 byl přidělen na základě výběrového řízení 
panu Jiřímu Janouškovi a paní Barboře Roubalové.
· Byla podepsána smlouva s policií Vestec, která pro nás bude od 1. 4. 2016 zajišťovat výkon  
obecní  policie.  Dvoučlenná policejní hlídka se zaměří na dodržování.předpisů na komuni-
kacích, kdy bude prováděna preventivní činnost ve formě měření rychlosti, testů na alkohol. 
Dále se bude se zaměřovat na konkrétní problémy v obci.
· Ateliér Vyšehrad předložil studii řešení prostoru před nádražím a cesty od přívozu k autobu-
sové zastávce z hlediska bezpečnosti chodců a provozu. 
· Byly podány žádosti na dotace z fondů Středočeského kraje na opravu kaple na hřbitově, vý-
stavbu kontejnerových stání pro separovaný odpad, dokončení rekonstrukce chodníku v ulici 
Březovská a na vybavení jednotky SDH – nákup dýchací přístrojů.
· Dále byly podány žádosti o dotace z fondů Operačního programu Životního prostředí SFŽP na 
vybudování vodovodu ve Skochovicích a na vybudování vodovodu a kanalizace v ulici Březovská. 
· Obec získala dotace z  fondů Středočeského kraje ve výši 1  600  000,-Kč na rekonstrukce 
místních komunikací Pod Sokolovnou a K Zastávce  a 4 000 000,- Kč na stavbu vodojemu.
· Obec připravila nový návrh plánovací smlouvy se společností Pikar Bohemia, s.r.o. (objekt 
bývalé papírny), která byla zaslána této společnosti k připomínkování. 
· Dojde ke změně značení části komunikace ulice Březovská od hranic našeho katastru s Bře-
zovou ke křižovatce s ulicí  Ke Statku. Ke změně značení dojde z důvodu úpravy provozu 
v obci  Březová –Oleško  na pozemní komunikaci Pražská. Obě navazující komunikace bu-
dou nově označeny jako hlavní pozemní komunikace a připojující se místní komunikace na 
ně budou označeny dopravním značením P4 - Dej přednost v jízdě a P6 – Stůj, dej přednost 
v jízdě. Tato změna je realizována po konzultaci s Policií ČR. Důvodem je zajištění zvýšené 
bezpečnosti jízdy, i vzhledem k tomu, že zde nově jezdí autobusová linka  č.445. 
· Masopust se tentokrát konal 6. února. Poděkování patří za přípravu komisi kultury, ale pře-
devším všem spoluobčanům, kteří připravili průvodu pohoštění a převlékli se do masek, dále 
našim hasičům, kapele, která celý průvod doprovázela a kapele pana Václava Havlíčka, která 
se postarala o krásné zakončení celé akce.

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce

VrANSKÝ oBČAN Se ptá

1. Budeme mít obecní policii?
Ano. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s obcí Vestec, která pro nás bude od 1. 4. 2016 
zajišťovat výkon obecní policie. Dvojčlenná policejní hlídka bude v obci každý den 4 hodiny 
a bude se zaměřovat na konkrétní problémy. Jedním z důležitých úkolů bude také dohled nad 
dodržováním předpisů na komunikacích, kdy bude prováděna preventivní činnost ve formě 
měření rychlosti, testů na alkohol.  Obecní policie Vestec podobně funguje např. v Dolních 
Břežanech, Zlatníkách a Ohrobci.

2. Výstavba nové školky, v jaké je fázi?
Je zpracovaný projekt, se kterým bylo seznámeno zastupitelstvo obce, ředitelka školky a na 
veřejném setkání občané bydlící v okolních domech. V současné době se připravuje veřej-
noprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení.
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3. Jaké bude využití zahrady vedle hřbitova?
Zahradu vedle hřbitova má ve výpůjčce ZO ČSOP  Zvoneček, který usiluje o obnovení sadu.  
Záměrem je postupně odstranit porost invazního trnovníku akátu, poté znovu vysázet třešně.

4. Pro zabezpečení hřbitova by bylo možné zamykat vrata?
Tato otázka byla již mnohokrát projednávána. Problém je v tom, že vrata by se musela každý 
den pravidelně ráno odemykat a večer zamykat včetně sobot a nedělí. A ani zamčená vrata 
nezabrání, aby ten, kdo chce škodit, nepřelezl hřbitovní zeď.

5. Bude letos u přívozu (cyklostezky) občerstvení?
V minulém roce proběhlo výběrové řízení na provozovatele občerstvení, jsou připravené sítě 
– připojení na vodu, kanalizaci a elektřinu. Připravuje se k podpisu nájemní smlouva.

Mgr. Dana Ullwerová
     starostka obce

ZpráVA o ČINNoStI KoMISe KULtUrY
rADY oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU ZA roK 2015
Komise kultury Rady obce Vrané nad Vltavou (dále jen komise kultury) pracovala v  roce 
2015 ve složení: 
Lukáš Novotný – předseda komise, Martin Kilián, Blanka Tomková, Jan Kořínek, Eduard 
Vošahlík, Petr Janeček, Viktor Janauer, Medard Konopík, David Blažek, Martina Filipová  
a Blanka Mátlová.
Komise kultury se v tomto složení sešla v roce 2015 celkem 8x a to v měsících (leden, březen, 
duben, květen, září, říjen, listopad a prosinec). Jednotlivé zápisy z těchto jednání jsou uloženy 
v kanceláři místostarosty obce Vrané nad Vltavou.  
Komise kultury tradičně pracovala na přípravě a realizaci kulturních akcí jako je Vranský ma-
sopust, Čarodějnice, Den dětí, Vranské posvícení a Rozsvícení vánočního stromečku. Nyní 
Vám ve stručnosti popíšeme jednotlivé akce, které v roce 2015 proběhly.

VrANSKÝ MASopUSt 
Proběhl 14. února 2015 jako v pořadí již 8. ročník. Akce byla pojata tradičně jako průvod 
masek celou obcí s  několika zastávkami a zakončena byla zábavou v  hasičské zbrojnici ve 
Skochovicích. Akce se zúčastnilo mnoho občanů naší obce.

ČAroDěJNICe
Jedna z dalších tradičních akcí, která proběhla u hasičské zbrojnice ve Skochovicích pod pa-
tronátem Sboru dobrovolných hasičů Skochovice. Na této akci byly připraveny tradiční soutě-
že pro děti, kulturní vystoupení mladších i starších čarodějnic a v závěru upálení čarodějnice 
a vystoupení hudební skupiny s tancovačkou.

DeN DětÍ
Tato akce proběhla dne 30. května 2015 na fotbalovém hřišti. Na děti bylo připraveno soutěž-
ní odpoledne plné her a různých dovedností. 
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VrANSKÉ poSVÍCeNÍ
Jedna z největších kulturních akcí ve Vraném nad Vltavou se uskutečnila na 26. září. V roce 
2015 proběhl již 9. ročník této velmi úspěšné akce. Součástí této akce byl takový malý hu-
dební minifestival, kterého se zúčastnilo 6 hudebních skupin včetně tradičního zahraničního 
hosta z Nizozemska, kapely Fluitje van een Cent. V letošním ročníku jsme mohli slyšet také 
například Dechový orchestr JUNIOR, Mrakoplaš, Ivana Hlase a jeho Trio, Vladimíra Mišíka 
a ETC a vranskou hudební skupinu VosaNaVostro. Nedílnou součástí Vranského posvícení 
jsou prodejní i prezentační stánky, kde je možné zakoupit různorodé zboží. Akci Vranské 
posvícení navštívilo několik stovek občanů nejen naší obce, ale i okolí.

roZSVÍCeNÍ VáNoČNÍHo StroMeČKU
Na této tradiční akci proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v centru obce a to 
první adventní neděli. V průběhu akce vystoupily: děti ze základní umělecké školy, mateřské 
školy i základní školy. Dále vystoupilo trumpetové trio, Radek Anděl a nechybělo ani vystou-
pení Sboru sv. Jiří. Na této akci proběhl také stánkový prodej vánočního zboží a občerstvení. 

Některé akce ve Vraném nad Vltavou, které připravuje a realizuje Komise kultury, proběhly 
ve spolupráci s organizacemi v obci, jako jsou: Sbor dobrovolných hasičů Skochovice, Skauti 
Vrané, Sportovní klub Vrané, Centrum ekologické výchovy Zvoneček, Seniorek, Mateřská 
škola Vrané nad Vltavou, Základní škola Vrané nad Vltavou a v neposlední řadě Tělovýchov-
ná jednota TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům komise kultury za jejich obětavou práci v této 
komisi, ostatním příznivcům, podporovatelům a samozřejmě obci Vrané nad Vltavou za 
její personální, materiální a finanční zajištění všech, dle mého názoru, velmi úspěšných akcí 
v naší obci.

Lukáš Novotný

ZpráVA o ČINNoStI KoMISe pro proJeDNáVáNÍ přeStUpKŮ
oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU ZA roK 2015
Komise pro projednávání přestupků obce Vrané nad Vltavou (dále jen „Komise“) má tři členy 
a dva náhradníky. 
Činnost Komise se řídí speciálním hmotným předpisem, a to zákonem č.200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a procesní normou,  
a to zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2015 bylo Komisi doručeno 30 návrhů na projednání přestupků. Dále bylo rozhod-
nuto o 3 návrzích z roku 2014. Ve sledovaném období Komise projednala a rozhodla podle 
zákona o přestupcích o:
· 3 přestupcích na úseku zákona o ochraně zvířat proti týrání
· 2 přestupcích proti pořádku v územní samosprávě
· 18 přestupcích proti občanskému soužití 
· 4 přestupcích proti majetku.
Z uvedeného počtu bylo odloženo celkem 13 přestupků a řízení bylo zastaveno  
u 6 přestupků. Postoupeno bylo 6 přestupků. Jako sankce, a to napomenutí, bylo uloženo  
u 4 přestupků. Na nákladech přestupkového řízení bylo zaplaceno celkem 3.000 Kč. Jako 
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sankce bylo ve 4 případech uloženo napomenutí. Náklady řízení byly uhrazeny a jsou 
příjmem obce Vrané nad Vltavou. K projednání v roce 2016 zbývají z roku 2015 ještě  
4 přestupky.
Komisi bylo doručeno několik návrhů, týkajících se tzv. „sousedských“ vztahů. Navrhova-
telům bylo doporučeno uzavřít vzájemnou mimosoudní dohodu nebo se mohou se svými 
návrhy obrátit na příslušný soud.

Zprávu podává JUDr. Jana Justianová, 
předsedkyně Komise pro projednávání přestupků obce Vrané nad Vltavou

ZpráVA o ČINNoStI SoCIáLNÍ KoMISe
oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU ZA roK 2015
Sociální komise obce Vrané nad Vltavou pracovala v roce 2015 ve složení: 
Eva Havlíčková, Zdena Krištůfková, Zdena Kosinová, Věra Dřímalová.
Významných životních výročí se dožilo 131 našich spoluobčanů, které jsme navštívili s dár-
kovými balíčky. Jedenáct bylo devadesátiletých, sedmdesát tři osmdesátiletých a třicet sedm 
sedmdesátiletých jubilantů. Dvakrát jsme obdarovali čtyři naše spoluobčany v domově dů-
chodců.
V obřadní síni jsme přivítali 21 nových občánků Vraného nad Vltavou.

Eva Havlíčková

ZpráVA o ČINNoStI KoMISe žIVotNÍHo proStřeDÍ
oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU ZA roK 2015
Komise pracovala ve složení Michal Kubelík, Petr Janeček, Lukáš Novotný, Lucie Tomcová 
a Radek Vurm. Hlavní náplní práce komise bylo posuzování žádostí dle vyhlášky č.189/2013 
Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Komise zpracovávala rozhodnutí nebo další 
vyjádření či stanoviska. 
Komise také fungovala jako poradní orgán obce v otázkách ochrany přírody a životního pro-
středí. Průběžně probíhala také monitorovací a kontrolní činnost v oblasti životního prostře-
dí v obci.

Ing. Michal Kubelík

ZpráVA o ČINNoStI KoMISe roZVoJe
oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU ZA roK 2015
Komise rozvoje obce v roce 2015 pracovala ve složení:
Pavel Zděnek, předseda
Viktor Janauer, člen
Aleš Kolář, člen
Stanislav Drábek, člen
Kateřina Vrtišková, člen
Lukáš Koula, člen
Martin Koubek, člen
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Komise rozvoje obce se v roce 2015 sešla ke svému jednání v následujících termínech:
-  27. 11. 2014
-  06. 01. 2015
-  17. 02. 2015

Komise, jako poradní orgán rady obce, na svém jednání navrhla:
priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2015–2018
harmonogram projektů pro rok 2015

Na jednání komise dne 17. 2. 2015 bylo domluveno, že komise se bude nadále scházet dle 
potřeby a členové komise se budou průběžně informovat na jednání zastupitelstva, či dle po-
třeby elektronicky.

Pavel Zděnek, 
předseda KRO

ZpráVA o ČINNoSt KoNtroLNÍHo VÝBorU ZAStUpIteLStVA
oBCe VrANÉ NAD VLtAVoU 2015
Kontrolní výbor v roce 2015 pracoval ve složení:
JUDr. Aleš Kolář, předseda
Ing. Pavel Zděnek, člen
Petra Sýkorová, člen
Hana Jahodová, člen
Martin Koubek, člen

1. Kontrolní výbor provedl pravidelnou kontrolu výherních hracích automatů, a to:
v hostinci U kaštanu – bez závad
v hostinci Pod radnicí – bez závad
v baru Pitkin – bez závad
Protokoly o provedení a výsledcích kontrol byly předány místostarostovi obce. 

2. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění úkolů rady obce a její činnost. 

3. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění usnesení Zastupitelstva obce a jeho čin-
nost. 
Kontrolní výbor neshledal v činnosti rady obce ani v činnosti zastupitelstva obce nedostatky 
ani úkony v rozporu se zákonem, jednacím řádem zastupitelstva obce ani úkony a rozhodo-
vání, které by byly v rozporu se zájmy občanů obce Vrané nad Vltavou. 

4. Kontrolní výbor průběžně kontroloval hospodaření s majetkem obce. 
Kontrolní výbor neshledal závažná porušení smluv s třetími osobami ani porušení pravidel 
nakládání s majetkem obce. 

JUDr. Aleš Kolář, 
předseda KV
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inFo serVis

VÍtáNÍ oBČáNKŮ – VÝZVA pro roDIČe

Narodilo se Vám miminko a máte zájem o slavnostní vítání občánků?
Stačí oznámit jméno a datum narození dítěte, jméno rodičů a adresu trvalého bydliště  

ve Vraném nad Vltavou.

Prosím, přihlaste se u paní Evy Havlíčkové – 602 416 457  
nebo u paní matrikářky Věry Urbanové – 257760352  

do konce dubna 2016.

VÍtáNÍ oBČáNKŮ proBěHNe  
V SoBotU 14. KVětNA 2016 NA oBeCNÍM ÚřADě.

DVANÁCTÁ VRANSKÁ 

Burza
se uskuteční 2. dubna 2016 od 8 do 11:00 hodin

Kde:  sokolovna ve Vraném nad Vltavou, vstup od parkoviště zezadu

Pro:  děti i dospělé

Co: oblečení,  boty,  bundy,  kalhoty,  sportovní  potřeby,  kola,  brusle,

odrážedla,  karnevalové  masky,  autosedačky,  kočárky,  potřeby  pro

děti do školy, hračky………..

Příjem věcí:        pátek    1. dubna 2016 17 - 21h

Příjem věcí:          sobota  2. dubna 2016    ZRUŠEN!!!
Prodej věcí:                   sobota 2. dubna 2016                   8 – 11:00h
Výdej peněz:         sobota  2. dubna 2016   13 - 15:00h

(a neprodaných věcí)

Vstupné:  10 Kč

Více informací +  zaslání formuláře k vyplnění na burzavrane  @  seznam.cz

Bez vyplněného formuláře s označenými věcmi přijímáme maximálně

20 položek.

Těší se na Vás maminky od malých sokolíků.

Výtěžek ze vstupného se použije pro malé sokolíky.

SENIOREK – CHARITA





 Diakonie Broumov, 
 sociální družstvo

  Více na  www: diakoniebroumov.org,

www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE
 SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

 Obuv – veškerou nepoškozenou

 Hračky – nepoškozené a kompletní

 Peří, péřové přikrývky a polštáře

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

 Knihy

Sbírka se uskuteční :

dne:středa 6. dubna 2016

čas: 9 – 11 hodin  a 15 – 17 hodin

místo:KLUB  SENIOREK   

RADNICE  VRANÉ NAD VLTAVOU



popLAtKY 2016 ÚHrADA Do 31. 3. 2016
Dle obecně závazných vyhlášek obce Vrané nad Vltavou  

mají být do 31. 3. 2016 zaplaceny:  
POPLATEK ZA ODPADY viz OZV č. 5/2011 

 
Platby proveďte na OÚ: Pondělí, středa 8–12, 13 –18 hodin  

Případně převodem na č. ú. 7226504/0600, variabilní symbol 1337 a specifický symbol číslo domu. 

POPLATEK ZA PSA  
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč) , Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč)  

Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)
POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA 100,- Kč

RESTAURACE A PENZION 
KASKÁDA 

Srdečně vás zveme k příjemnému posezení do restaurace penzionu 
Kaskáda, kde pro vás v obnoveném provozu připravujeme 
tradiční i mezinárodní kuchyni, speciality v kamenné peci, 

kvalitní kávu, výborné zákusky a skvělou zmrzlinu. 
Vyzkoušet můžete i naši nabídku asijských delikates. 

Restauraci je též možné rezervovat pro uzavřenou společnost - 
oslavy, svatby, firemní akce atd. Využít lze i ubytování v penzionu. 

Kontakt: 739 004 111, www.penzionkaskada.cz, U Elektrárny 624 

-------------------------------------------------------------------------------
s tímto KUPONEM dostanete k zákusku KÁVU ZDARMA 
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společenská kronika

VolnÝ čas

CeStoMáNIe 

Tento výlet a nejen výlet Vám doporučuje Seniorek.
Výlet je do blízkého okolí, ale je takový pro radost.
Seniorek se vydal školním autobusem č. 331 od vranské školy. Ve Zvoli přesedl na bus 333 a do-
jel až na místo – cílem byla RESTAURACE BERUŠKA A PEKÁRNA V OHROBCI.
Dámy seniorky se posadily v příjemném prostředí restaurace. Při kávičce, grogu a sladkostech, 
zakoupených v pekárně „Beruška“, nám paní šéfová nabídla služby, které „Beruška“ nabízí 
svým zákazníkům.
A tak tyto informace nabízíme Vám, našim čtenářům:
Rozvoz jídel
Pro vaše větší pohodlí nabízí restaurace Beruška jako doplňkovou službu jak rozvoz hotových 
jídel z denního menu, tak i pokrmů ze stálého jídelního lístku. Do rozvozu  také zahrnuli sor-
timent z  pekárny. Rozvoz provádí v okruhu 10 km Ohrobce.
Rozvoz jídel A PeKAŘSKÝCH vÝRoBKŮ
Rozvoz jídel z POLEDNÍHO MENU a ze stálého jídelního lístku, provádíme od pondělí do 
pátku v čase 10:30 – 16:00 hod. Objednávky přijímáme v den rozvozu od 09.30 hod. K jídlu si 
lze objednat i pekařské výrobky z naší pekárny, nezaručujeme však, že vámi požadovaný pe-
kařský výrobek bude v danou chvíli dostupný, více níže. Minimální výše objednávky 99,- Kč.
Objednávky přijímáme pouze telefonicky. Minimální doba dodání vaší objednávky bude zá-
vislá na aktuálním počtu přijatých objednávek před vámi, cca 20- 90 min. Pokud požaduje-
te dodání na konkrétní čas, počítejte s možnou odchylkou +/- 30 min.
Rozvoz PoUze PeKAŘSKÝCH vÝRoBKŮ
Rozvoz pouze PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ, provádíme od pondělí do pátku ve dvou časových in-
tervalech 08:00 – 09.30 hod a 14.30 – 16.00 hod. Objednávku doporučujeme učinit den předem 
a to do 17.00 hod. Pečivo rozvážíme pouze v pásmu 1 až 2. Minimální výše objednávky 99,- Kč. 
Objednávky pečiva přijímáme pouze telefonicky. Ve vámi zvoleném přibližném časovém inter-

Své krásné šedesáté narozeniny oslavili v lednu dva zpěváčci 

paní Eliška Pašková
a

pan Jindřich Pieczek
Gratulujeme a přejeme hodně radosti ze zpívání

Sbor sv. Jiří Vrané nad Vltavou
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valu spolu s vaším upřesněním při objednávání, vám čerstvé pečivo dovezeme.
CeNA zA doPRAvU
PÁSMO 1. - Ohrobec, Dolní Břežany, Lhota, Libeň, Károv, Okrouhlo, Zvole, Zálepy, Březová, 
Černíky - ZDARMA
PÁSMO 2. -  Jarov, , Libeř, Oleško, Točná, Zlatníky – Hodkovice - 20,- Kč
PÁSMO 3. - Dolní Jirčany, Cholupice, Jesenice, Kocanda, Osnice, Písnice, Skochovice, Vestec, 
Vrané nad Vltavou, Zahořany, Zdiměřice  - 30,- Kčř
Rozvoz nad rámec 10 km, zavážíme pouze po dohodě a při min. objednávce nad 500,- Kč
BALNÉ – Cena je stanovena na 5 Kč/za obal na hotové hotové jídlo, 5 Kč/obal na polévku,  
5 Kč/obal na salát / kompot.
OBJEDNÁVKA NAD 400,- Kč – DOPRAVA ZDARMA!
OBJEDNÁVKY +420 770 670 670    KURÝR +420 725 161 926  
odvoz záKAzNíKŮ z ReStAURACe BeRUŠKA!
Nevadí, my se o to postaráme! Na základě vzrůstající poptávky našich zákazníků doplňujeme 
od 1. prosince 2015 naší nabídku i o velmi užitečnou službu. V klidu můžete v naší restauraci 
pít a jíst, veselit se.
Když se rozhodnete, že chcete domů, stačí si vyžádat naší přepravní službu a my vás z restaura-
ce odvezeme. Naše služba Vám umožní strávit v klidu večer s přáteli, aniž byste museli složitě 
řešit to, jak se dostat domů. Vše zařídíme za vás, stačí si jen předem domluvit odvoz. V klidu 
pít a jíst můžete i v případě, že přijedete vlastním vozem, pokud projevíte zájem, odvezeme vás 
i vaše auto.
Služba je platná při minimální útratě 500,-Kč / osoba. Službu je nutné si domluvit s personá-
lem dopředu (čas i místo). Odvoz platí v okruhu 20 km Ohrobce. Odvoz zákazníků je možný 
v časovém období: Neděle – Čtvrtek od 18:00 do 22:00 hod, Pátek – Sobota od 18:00 do (po-
hyblivá zavírací doba)

V restauraci jsme poseděly, nakoupily dobroty v pekárně a přešly jsme k autobusové zastávce 
„u rybníka“. Nastoupily jsme do autobusu č. 333 a jely na Oleško, kde jsme přestoupily do na-
šeho červeného busu č. 445 a za chvilku jsme již vystupovaly ve Vraném.
Výlet to byl hezký, informace získané v restauraci si nenecháváme jen pro sebe a předkládáme 
je i Vám. Třeba se Vám budou hodit a třeba je i využijete.

ZApIŠte SI Do DIáře

16. 4. 2016 - Vranský lesní běh (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
23. 4. 2016 - Poutní koncert (Sbor sv. Jiří)

30. 4. 2016 - Čarodějnice (Obec Vrané nad Vltavou)
14. 5. 2016 - Vítání občánků (Obec Vrané nad Vltavou)

15. 5. 2016 - Vltava RUN (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
22. 5. 2016 - Benefiční koncert ve Staré škole (Stará škola)

28. 5. 2016 - Den Dětí (Obec Vrané nad Vltavou)
11. 6. 2016 - Volejbalové slavnosti (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)

18. 6. 2016 - Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
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JÍLoVSKÉ MUZeUM ZVe:
Největším výstavním projektem našeho muzea v tomto roce je právě připravovaná výstava
„Karel IV. – zlato pro Korunu“, kterou se chystáme zahájit 7. května 2016.

Návštěvníci se v ní seznámí 
s hmotnou kulturou doby 
Karla IV., s životem sedláků, 
měšťanů, šlechticů, alchymi-
stů i církevních představitelů. 
Vůbec poprvé budete moci 
na výstavě zhlédnout některé 
dosud nevystavené archeo-
logické nálezy, seznámíte se 
s nejzajímavějšími stavební-
mi projekty Karlovy vlády, 
některými méně známými 
skutečnostmi z jeho života 
a v neposlední řadě i soudo-
bou těžbou zlata na Jílovsku 

a jejím klíčovým významem pro Karlovo panování. Návštěvníci budou mít také jedinečnou 
příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské koruny z Karlova korunovačního po-
kladu. Výstavu doplní cyklus přednášek a dalších doprovodných akcí, které vyvrcholí během 
Muzejní noci v květnu 2016 a na Den kraje 28. 10. výstava potrvá do 30. října.“

Zveme Vás do divadla

Pátek 27. května 2016  od 19 hodin Divadlo „Studio dva“
 

Poprask na laguně
Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze 

slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi

rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, furiosa!

 

Autor: Carlo Goldoni
Překlad: Jaroslav Pokorný 
Režie:  Milan Schejbal 
Dramaturgie: Kateřina Fixová
Scéna: Adam Pitra
Kostýmy: Agnieszka Pátá – Oldak
Hudba: Ondřej Brousek ml.
Choreografie: Martin Pacek 

Hrají: Eva Holubová, Jana Krausová, Bob Klepl, Kryštof Hádek, Jana Stryková, Marika 
Šoposká, Kristýna Fuitová Nováková, Mojmír Maděrič, Václav Jílek, Michal Slaný, Anna 
Fixová, Roman Štabrňák, Jan Meduna, Jiří Ployhar a Petr Pěknic. 

Cena: vstupenka + režie + autobus       450,- Kč

Odjezd od školy v 17,30 hodin.

Přihlášky u Blanky Tomkové

Úhradu, prosím, hned při přihlašování. Děkuji.

Sbor sv. Jiří Vrané nad Vltavou 

Vás srdečně zve na 

POUTNÍ KONCERT 

do kostela sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

v sobotu 23. dubna 2016

od 17ti hodin
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Desátá spanilá jízda

historických traktorů

Kde: Libeň

Kdy: sobota 7. května 2016

Program na celý den.

Přijďte se pobavit!!!

SENIOREK VÁS ZVE

na celodenní výlet na Táborsko

Toto pozvání je orientační, vše bude včas upřesněno.

Termín: květen – červen 2016

Plánujeme návštěvu těchto míst:

ZOO Tábor Větrovy
Muzeum čokolády Tábor

Strašidla Tábor
Prohlídka města Tábor

Sledujte obecní informační nástěnky, poslouchejte hlášení místního rozhlasu.

Informace , přihlášky a úhrada u Blanky Tomkové

Vrané nad Vltavou únor 2016

SENIOREK Vás zve

na výlet do Lázní Mšené

Termín: Středa 18. května 2016

Jednodenní program nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří chtějí ochutnat 

lázeňskou atmosféru, pohodu a klid nedaleko Prahy a vyzkoušet si lázeňské 

procedury.....

Výlet zahrnuje přednášku, bylinnou koupel, oběd v restauraci a malý lázeňský dárek.

Každý účastník výletu má možnost zakoupení lázeňského pobytu ze stálé nabídky 

pobytů se slevou 20% ( platí pouze při objednání, rezervaci  a úhradě v den výletu ).

Cena výletu s dopravou:         490,-- Kč / osoba

( uvedená cena zahrnuje oběd, lázeňskou koupel, přednášku o lázních, doprava do 

lázní ).

Přihlášky a úhrada u Blanky Tomkové

Vrané nad Vltavou únor 2016
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ze žiVota oBce

HoLA, HoLA, ŠKoLKA VoLá.
Zdravíme všechny spoluobčany a čtenáře časopisu Zrcadlo! Přejeme Vám jen to nejlepší do no-
vého roku 2016 a jsme rádi, že jste stále našimi příznivci.  I my jsme prožili krásné vánoční časy 
s dětmi.  Oslavili jsme je příjemným předvánočním dnem s rodiči. Každá třída měla besídku, 
na které se projevily naše dětské talenty, například s divadelní hrou Perníková chaloupka.  Děti 
zpívaly, hrály a radovaly se z dárečků od Ježíška, které našly pod stromečkem. Na závěr celého 
dne si rodiny popřály příjemné prožití svátku a rozešly se do svých domovů. Po Novém roce 
jsme šli zakončit svátky do kostela, kde jsme na Tři krále zpívali s dětmi písničky.
V roce 2016 pokračujeme v naplánovaných aktivitách.  Pro velký zájem navazujeme na spor-
tovní trénink s trenéry. Docházíme každé úterý do sokolovny, kde je pro nás připraven spor-
tovní program. Děti jsou šikovné a náplň aktivit je opravdu baví. Ve třídách pracujeme s roční 
tématikou, i když jsme si sněhu letos užili jen jeden týden. Naši natěšení budoucí školáci se 
také intenzivně připravují na vstup do základní školy.  Nic nepodceňujeme a vydali jsme se na 
návštěvu přímo na základní školu, abychom se připravili na nové prostředí a nové paní učitelky. 
Těšíme se na jaro, ve kterém nás čeká spousta aktivit v mateřské škole (zápis, odpoledne s rodiči 
na zahradě školy, výlety, divadla), ale také aktivity společné s obcí…o tom až příště!

A JeŠtě pár řáDeK...
Koncem března proběhne zápis do naší mateřské školy. Někteří rodiče se možná ještě rozho-
dují, kam své dítě přihlásit. Proč si vybrat zrovna tu naši školku?
Na první pohled je jasné, že takový areál nemají všude. Velká a udržovaná (díky našemu panu 
Mánkovi) zahrada poskytuje dostatek prostoru pro aktivity dětí. Na dolní zahradě je instalo-
váno „pítko“, takže děti mají v teplých dnech zajištěn dostatečný pitný režim. Při dešti mohou 
využít i pergolu.
Veškerý pedagogický personál je plně kvalifikovaný. To znamená, že o vaše děti pečují učitel-
ky, které své práci rozumí.
Naše MŠ má pět tříd a každá třída má svůj specifický třídní plán, který zohledňuje potřeby 
dětí dle věku a potřeb každého jedince. Ve třídě Motýlků – těch nejmenších – se děti učí pře-
devším sebeobsluze, dennímu režimu, získávají nové zkušenosti, posilují si sebevědomí a učí 
se, jak vycházet s ostatními dětmi. Naštěstí obě učitelky mají dostatek trpělivosti, takže zvlád-
nou i procházky. Třebaže to zpočátku vypadá, jako když jdou ven s houfem mušek „octo-
milek“ – tj. drží se v hejnu, ale i tak každá poletuje kolem. Nástěnky v šatně jsou vyzdobené 
spoustou krásných a nápaditých výtvorů, což dokazuje, že ty nejmladší děti jsou šikovné.
Druhá a třetí třída – třída Berušek a třída Veverek – jsou tzv. „mezitřídy“, neboli děti už něco 
umí, ale ještě nejsou věkem předškoláci. Zde ještě převládá hraní, ale už se  u dětí posilují  
a rozšiřují získané znalosti a dovednosti.
Poslední dvě třídy – třída Soviček a třída Ptáčků jsou třídy předškoláků. Zde už jsou děti cíleně 
připravovány na vstup do první třídy základní školy. Aby to děti i učitelky bavilo, učivo probíhá 
většinou formou hry. Třída Ptáčků jede letos již potřetí na školu v přírodě a poprvé se podařilo 
zajistit pětidenní kurz lyžování na Chotouni (první rok nebyl zájem ze strany rodičů a druhý rok 
bylo obsazeno). Předškoláci mají také v programu spoustu výletů a dokonce i spaní ve školce.
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Školka pořádá i společné akce pro rodiče a děti, které probíhají přímo na školkové zahradě 
a také se účastní akcí pořádaných obcí – posvícení, rozsvícení vánočního stromu, vítání ob-
čánků apod.
Podrobněji se můžete o nás informovat i na našich webových stránkách.
Takže odpověď na otázku „Proč si vybrat zrovna tu naši školku?“ zní „A proč ne?“

Kolektiv MŠ Vrané nad Vltavou

ZápIS Do MAteřSKÉ ŠKoLY pro roK  2016–2017

Pátek 31. března 2016
od 15 do 18 hodin

Horní budova MŠ ve třídě „ Motýlků“                                                                 

SBor SV. JIřÍ
O vystoupeních našeho sboru při dušičkových koncertech ve Zbraslavi na Havlíně a v Praze 
Řepích, na nichž mne zdařile zastoupil Ing. Karel Pašek, podala stručnou informaci v posled-
ním čísle pí. Tomková.. V sobotu 21. listopadu se v našem kostele sv. Jiří  uskutečnil další z tra-
dičních koncertů – k poctě patronky hudebníků sv. Cecilie (svátek 22.11.). Většinou na něm 
vystupují přizvaní umělci; letos vystoupil náš sbor a program zpestřili přizvaní hosté Lidka 
(viola) a Martin (zpěv) Slavíkovi. Koncert podobně jako dušičkové koncerty řídil opět Kája 
Pašek. Pro mne bylo potěšením si sbor poslechnout jako řadový posluchač a několik skladeb 
si již od dirigovat sám. Odezva návštěvníků byla velmi příznivá. 

Hned následující den v  neděli 22.11. jsme se sešli na kůru v  kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v Ořechu, abychom svým zpěvem doprovodili nedělní bohoslužbu. Zde pro změnu chyběl 
náhle ochořelý Kája, takže už jsem si celé vystoupení od dirigoval sám.
Vydařilo se i naše vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu. Pro příští rok jsme si ale od-
nesli ponaučení, že při poměrně velkém počtu členů našeho sboru a malém pódiu bude lepší 
mít vypnuté mikrofony, protože ty snímají jen nejbližší zpěváky.
„Půlnoční“ na Štědrý večer začalo liturgické vánoční období. V našem kostele již potřetí bez 
přítomnosti kněze v  režii místních farníků a za vydatného přispění našeho sboru. Kromě 
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vánočních skladeb v jeho podání měli možnost si zazpívat známé koledy i všichni zúčastnění. 
Podobně tomu bylo i na vánočním koncertu našeho sboru, který se uskutečnil 26. prosince. 
Tím však nekončila naše vánoční vystoupení. V neděli 3. ledna jsme svým zpěvem dopro-
vodili mši v kostele sv. Fabiána a Šebastiána na břehu Slapského jezera ve Staré Živohošti. 
Po ní jsme ještě uvedli krátký koncert, na kterém si s námi zahráli na lesní roh i začínající 
muzikanti, náš nejmladší zpěvák Matěj Tomek a jeho bratranec Kuba. Vánoční období jsme 
zakončili v sobotu 9. ledna Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Václava ve Všenorech. I zde si 
mladí hornisté zahráli. Kromě našich tří králů a Herodesa se v tomto kostele mezi návštěvní-
ky vyskytlo i velké množství dalších „králů“, kteří se zúčastnili na závěr jimi konané tříkrálové 
sbírky pro Charitu. Výtěžek koncertu byl naším příspěvkem do této sbírky.

 Ing. Alfons  Limpouch

Z DIáře SeNIorKU
Ač jsme v posledním čísle našeho Zrcadla již zavřeli Diář 2015, ještě do něho nahlédneme.
Vrátíme se do prosince a připomeneme si naše loňské akce.
Seniorek sponzoroval vystoupení pana Petra Kubce na Mikulášské dětské veselici v Sokolovně.
Začátkem prosince jsme se zúčastnili ve Zvoli - „Česko zpívá koledy“. V jeden den, ve stej-
nou hodinu si celé Česko zazpívalo několik shodných koled. Setkání a zpívání bylo velmi 
příjemné. Seniorku se tato akce zalíbila ,a tak v letošním roce si v prosinci ve Vraném také 
zazpíváme.
Vánoční jarmark a vystoupení školních dětí – podpořili jsme naše školáky a byli jsme ve škole.
Školní modelářský kroužek opět měl své „ ježdění s mašinkami „ i my jsme jízdu zkusili.
Děti z mateřské školky nás pozvaly na svou pohádku. Malí herci hráli v plném nasazení. Skli-
dily velký potlesk.
Malí i velcí mají rádi Ježíška ,a tak Seniorek opět čekal : „Možná přijde i Ježíšek !“ A on přišel 
a všechny hodné babičky v Seniorku obdaroval.
Máme rádi zvířátka, a tak přinést jim do Obůrky dobroty den před Štědrým dnem, je již pro 
nás samozřejmostí. (o Obůrce se dozvíte v dalším příspěvku ).
Seniorek poslal v prosinci na konto „Adventních koncert“ České televize 1 000,- Kč.
A nyní již opravdu zavřeme Diář 2015.
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Rok 2016 a s ním i Diář 2016 a podíváme se, co je v něm již napsáno pro tento rok
Již tradičně jsme přišli na „Tříkrálové setkání“ v našem kostelíčku. (další článek Vám sdělí více).
Lednové počasí nás uvěznilo v našem Klubu. Při kávičce a sladkostech jsme si připravovali 
program akcí na nový rok. Masopustního průvodu jsme se tentokrát zúčastnili pouze jednot-
livě. Mrzí nás, že jsme se nepředvedli jako skupina. Zdravotní stav některých babiček nám 
v tom zabránil. Ale příští rok to dáme!!!!
Hurááááááááá, náš první letošní výlet. Láska kvete v každém věku ,a tak proč si neudělat hez-
ké odpoledne ve valentýnském duchu v Berušce!? Školní autobuse nás zavezl do Zvole na 
hlavní nádraží, kde jsme přesedly na další spoj a ten už nás dovezl do Ohrobce. V nové restau-
raci „ Beruška „ jsme byly již očekávány. Všechny dámy si sedly k velikému stolu. Paní šéfová 
nás seznámila s aktivitami „ Berušky“. ( podrobnosti v dalším článku).
Ve velmi krásném prostředí jsme si daly odpolední kávičku nebo svařák a zákusky zakoupené 
v místní pekárně. Babičky si v pekárně nakoupily i něco dobrot domů. 
Sedělo se dobře, ale musely jsme si hlídat čas, abychom stihly autobus. U rybníka nás naložil 
autobus a už jsme se řítily do Oleška. Zde jsme přesedly do „ našeho „ červeného busíku 445. 
Pan Vebr zavelel: „ Děvčata, připoutat, startujeme „ a už jsme pádili do Vraného. Výlet se nám 
vydařil, počasí přálo, nálada byla veselá. Už se těšíme na další společné akce.

NAHLÉDNeMe, Co MáMe DáLe NApLáNoVáNo V DIářI 2016:
· pravidelné návštěvy v Polydomě ve Zvoli
· návštěvy divadel v Praze a Zbraslavi 
· celodenní výlet na Táborsko
· jednodenní návštěva Lázních Mšené
· uspořádání Charity pro Diakonii Broumov
· a mnoho dalších akcí, o kterých Vás budeme včas informovat.
Zveme Vás všechny na naše společná setkání. Přijďte mezi nás.

Přejeme Vám krásné prožití jara, užijte si velikonoční období.
Čtěte dále:

VáNoCe pro ZVÍřátKA V oBŮrCe
Den před Štědrým dnem jsme se sešli „u statku˝ a vyrazili jsme směr Obůrka.
Děti vzaly své rodiče i prarodiče, dospělí vzali dětičky. Každý měl připravenu nějakou dob-
rotu pro zvířátka., čekal tam již pan hajný Tomek, který přivítal příchozí. A hned nás čekalo 
velké překvapení, pan hajný nám objednal přehlídku sov. Majitel soviček nám své miláčky 
předvedl v celé své kráse. Povyprávěl nám o každé krasavici. A tak jsme se se sovami fotili, 
hladili je a hlavně jsme z nich měli velikou radost.
Pak jsme vešli do Obůrky. Vysypali jsme do krmelců přinesené dobroty. Kolem nás kroužila 
stádečka muflonů a daňků. Stále více se přibližovali k naší skupině. Prostě se nám ukázali v celé 
své kráse.  Pan hajný nám vyprávěl, jak zvířátka v Obůrce žijí, ale i o všech zvířátkách v okolí. 
Malí myslivečkové si pro nás připravili občerstvení. Vánočka, čaj, grog v chladném počasí 
posílí a v lese chutná dvojnásob. Poseděli jsme, zazpívali si koledy. Myslivečkové nezapomněli 
ani na drobné dárečky. A tak každý  něco dostal.
Domů jsme odcházeli vánočně naladěni. Měli jsme dobrý pocit, že jsme udělali zvířátkům 
radost. Tak opět za rok v Obůrce.
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7. třÍKráLoVÉ SetKáNÍ
Ano, už po sedmé jsme se sešli 6. ledna v našem kostelíčku sv. Jiří při „Tříkrálovém setkání „. 
Vzhledem k počtu zájemců o toto setkání, museli se návštěvníci rozdělit do tří skupin.
První a druhá parta byly školní děti. Poslední dorazily děti ze školky. Nechyběli ani členové 
Sboru sv. Jiří a seniorky.
O uvítání se postarali skuteční tři králové, kteří společně s přítomnými dětmi zazpívali 
„My tři králové jdeme k Vám“. Pan ing. Limpouch vyprávěl o Vánocích a zodpovídal mnoho 
všetečných otázek, které mu kladly děti. Paní učitelka Pešková se svými žáčky ze  3. A zahráli 
„Vánoční příběh“. Ač tento divadelní kus trval pouhých 6 minut a 44 vteřin, jak nám sdělila 
paní učitelka, byl zahrán s plným nasazením. 
Pan Limpouch zasedl za varhany a už se rozezněly píšťaly. Zazpívali jsme si několik koled.
Postupně si děti prohlédly jesličky. Velmi je zaujal Ježíšek v jesličkách. 
Plni dojmů se děti vrátily do školy a školky. 
Na památku na toto setkání si každý odnášek kalendářík – Tříkrálové sbírky.
Ve středu 6. ledna 2016 na Tři krále se v našem kostelíku sv. Jiří sešlo 300 lidiček.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárném průběhu této akce.
A tak opět za rok na shledanou - 6. ledna 2017!

SENIOREK

NoVÉ ZpráVY Ze StArÉ ŠKoLY
Závěr roku se ve Staré škole nesl ve znamení Vánoc. Kromě mnoha workshopů 
jsme díky ateliéru Hybridity uspořádali pod názvem „Dárky na poslední chvíli“ 
jarmark rukodělných výrobků, za účasti mnoha spřízněných dílen a ateliérů. 

V adventním duchu proběhla i druhá akce z cyklu souSedíme si, tentokrát na téma vánočních 
zvyků a tradic, kde členové spolku Archaia připravili ukázky středověkých řemesel a pokrmů. 
V kostele se uskutečnil adventní koncert Petra Linharta a Josefa Štěpánka a tradičním zakon-
čením adventu byla aukce výtvarných děl, věnovaných místními a sympatizujícími umělci. 
Nový rok jsme zahájili výstavou fotografií Radima Paluše a koncertem Oldřicha Janoty. Ná-
sledoval první letošní knižní bazar, zpestřený četbou ukrajinských pohádek a povídek a třetí 
přednáška z cyklu souSedíme si na téma Příroda ve Vraném a okolí.

A co nás čeká do prázdnin?
V březnu oslaví elektrárna u vranského zdymadla 80. výročí své existence a na tuto událost 
reaguje jedna z přednášek cyklu souSedíme si.

dále se můžete těšit na tato témata: 
Kostel sv. Jiří a zbraslavská farnost
Spolková činnost a ochotnické divadlo
Současná architektura
Skauting, tramping a chatové osady

Velice oceníme jakékoli podněty či materiály od občanů, jako i účast na přípravě přednášek 
a výstav.
Do kulturního kalendáře jsme tak jako doposud zařadili každý měsíc vernisáž nové výstavy, 
spojenou s koncertem. Na jaře zopakujeme knižní bazar s doprovodným literárním pořadem, 

 
 
 
Program Staré školy na září 2015 
 
 
Ne 6. 9. 2015 15.00 Seznámení s projektem Stará škola se stará o všechny 
  17.00 Dernisáž výstavy Na rok a daleko 
 
So 12. 9. 2015 14.00 Den památek techniky a průmyslového vlastnictví 2015 v areálu Papíren 

- Dětské aktivity spojené s papírem 
- Zpřístupnění výrobního areálu, prohlídka archivních fotek a současné 

výstavy 
- Hudební podkres a večerní koncert UGHH /experimental eletroacoustic/ 

 
Ne 13. 9. 2015 16.00 Jindřich Štreit - vernisáž výstavy fotografií  
 
Ne 20. 9. 2015 14.00 Knižní bazar  
  15.30  Co si čtu před spaním – program pro děti a rodiče 
  17.00  Nedělní chvilka nejen poezie 
   hosté:  Radana Šatánková (CZ)  
    Ondrej Kalamár, Kamil Kormaník (SK) 
    FALL IN (RU/CZ) 
 
Ne 27. 9. 2015 14.00  Posvícenská kavárna 
 
So 3. 10. 2015 14.00 Den architektury 2015   

- komentovaná prohlídka areálu papíren  
- přednáška o historii výroby papíru v Čechách (Petr Novotný, autor 

publikace „O papírnách ztracených i těch znovunalezených“) 
- současnost Papíren Vrané – galerie Nová Perla 
- doprovodné aktivity pro děti a rodiče 

 
Kavárna je otevřena každou neděli od 14.00 do 19.00, změna programu vyhrazena. 
Aktuální program sledujte na  
http://stara-skola-vrane.cz/ 
https://www.facebook.com/stara.skola.vrane/timeline 
nebo na stránkách a vývěskách Obecního úřadu 
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připravené je divadelní představení pro děti a Pohádkový les, pořádaný miniškolkou U rybek. 
Vrcholem prvního pololetí bude jako každý rok výroční benefice, která připadá letos na 22. 
května 2016 a na kterou vás tímto srdečně zveme.
V rámci nedělní kavárny budou nadále probíhat workshopy, koncerty, přednášky a další akce, 
o kterých vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek http://stara-skola-v-
rane.cz/, fb profilu https://www.facebook.com/stara.skola.vrane/, webových stránek http://
www.vranenadvltavou.cz/, kde si nově můžete zaškrtnout samostatný štítek Stará škola a pro-
střednictvím vývěsek v obci.
Po vyhodnocení dosavadních zkušeností jsme otvírací dobu nedělní klubové kavárny změnili 
na 15:00 – 19:30, abychom plně využili dlouhých jarních dní.
Nezbývá, než vás pozvat na spoustu společně strávených, doufáme, že příjemných, chvil.

ZpráVY Ze ZáKLADNÍ ŠKoLY

DeN oteVřeNÝCH DVeřÍ 
14. a 19. ledna proběhly dny otevřených dveří. První termín byl určen pro rodiče s jejich bu-
doucími prvňáčky, kteří nahlédli do vyučování v 1. třídách u paní učitelky K. Brixiové a P. 
Štrosové. Ačkoliv byla akce určena především našim budoucím žáčkům, využili ji i rodiče, 
kteří se přišli podívat na své školáky. Paní ředitelka provedla rodiče i děti školou a zodpově-
děla dotazy.
Druhý termín byl hlavně určen pro budoucí žáky šestých ročníků ze zvolské školy. Poté, co 
paní ředitelka ukázala dětem a rodičům vybavení odborných učeben na 2. stupni a zodpově-
děla dotazy, mohly se děti aktivně zapojit do několika fyzikálních a chemických pokusů, které 
si pro ně připravila paní učitelka D. Konečná.
Dětem i rodičům se škola velmi líbila a my všechny nové žáky v září rádi přivítáme.

VáNoČNÍ JArMArK A roZSVÍCeNÍ StroMKU
29. 11. se konalo rozsvícení stromku.
Ve 14:00 započal vranský jarmark. Mohli jste tam vidět spoustu stánků s ozdobami na stro-
meček, hodně perníků na každém stole, docela dost se tam prodávaly i horké nápoje, ale 
to hlavně večer, protože se lidé potřebovali zahřát. Muži tam mohli koupit k Vánocům své 
manželce nebo přítelkyni nějaký šperk. Nechyběly ani naše seniorky se svým známým kolem 
štěstí.
V 16:00 byl kulturní program. Vystupovala tam jako první mateřská školka se svými písnič-
kami, poté, co děti dozpívaly, nastoupila základní škola. Nejdříve zpívali prvňáčci ukázky 
známých koled např: Mik, miku, Mikuláš, Neseme vám noviny atd. samozřejmě se školní 
kapelou. Co skončili, na pódium nastoupil sbor , který zpíval: O Vánocích zpívám nebo Maria 
hustým lesem šla.
Nastala chvíli pauza, aby si všichni mohli vše prohlídnout, stánky, zatím neosvícený, anebo 
každoroční betlém.
V 17:00 se ten náš starý strom rozsvěcel. Jako každý rok měl na sobě dárky, vločky a byl objí-
mán dlouhými modrými žárovičkami.

Zapsala Natálie Bradáčová 8.A
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A jen doplníme, že vystoupení se zúčastnila také 2. B. Mezi prodejními stánky mohli ná-
vštěvníci obdivovat i výtvory dětí z družiny. Na jednom ze stánků výrobky žáků školy pro-
dávala také Natka Bradáčová a pomohla tím získat 2050 Kč na náš každoroční příspěvek na 
adoptovaného Keňánka Petera Chegeho. Děkujeme paní učitelce Elšíkové, která celý prodej 
zorganizovala, paní učitelce Paškové, která s žáky vyrobila keramické ozdoby, a všem žákům, 
kteří se na přípravě výrobků podíleli.

třÍKráLoVÉ SetKáNÍ V KoSteLe
Jako již tradičně na pozvání Seniorku navštívili žáci prvního stupně vranský kostelík na svátek 
Tří králů 6. ledna. Pan Limpouch dětem krátce povyprávěl o historii kostela, jesličkách a křes-
ťanských tradicích. Za doprovodu varhan jsme si společně zazpívali několik známých koled. 
Tentokrát program obohatili skuteční Tři králové z 5. třídy, kteří nás spolu s Alešem vedli při 
zpěvu. Všem se také moc líbila vánoční hra, kterou pro nás zahrály děti ze 3.A. Nacvičily ji 
s paní učitelkou Peškovou. Děkujeme paní Tomkové, že toto milé setkání zorganizovala.

NAVŠtÍVILI JSMe SALZBUrg, MěSto W. A. MoZArtA
Poslední podzimní prosluněné dny naši žáci osmých a devátých tříd strávili v  Salzburgu 
a okolí v rámci zahraničního, jazykově – vzdělávacího pobytu. Součástí pobytu bylo nejenom 
poznávání kulturních a historických tradic země, ale také absolvování devíti vyučovacích ho-
din německého jazyka s  rodilými mluvčími. Během pobytu si žáci vyzkoušeli komunikaci 
přímo v praxi při půjčování bruslí na místní ledovou plochu nebo při nakupování suvenýrů 
a dárečků na vánočních trzích.
Salzburg, hlavní město Solné komory, jsme procházeli několikrát, navštívili jsme hrad Hoch-
salzburg, historické centrum města, viděli jsme rodný dům W. A. Mozarta, lázeňské město 
Bad Ischl a příjemná plavba po jezeře Wolfgangsee byla krásným zážitkem pro většinu zú-
častněných.
Při zpáteční cestě domů jsme ještě stihli prohlédnout solný důl, kde jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o těžbě soli.
Na závěr žáci dostali diplomy o absolvování kurzu němčiny. Kéž by byl výlet další motivací ke 
studiu tolik potřebných cizích jazyků.

Mgr.  Eva Březnová  ředitelka školy

NeLepte, rADěJI HrAJte A ZpÍVeJte!
Slzy na krajíčku, prsty obalené lepidlem a trčícími chomáčky vaty, které ne a ne dostat pryč 
z rukou a přilepit je k papíru…
Vzpomínka na pracovní vyučování ve mně zůstává tak silně, že se teď, v roli učitelky téhož 
předmětu ,jednoznačně rozhoduji, že kouzlo tvorby“ sněhuláka z vaty” dětem zcela zatajím. 
Lépe snad bude potěšit děti i rodiče v čase adventním “Hrou vánoční”.  Koledy jsme vybrali, 
nadšenými pěvci jsou všichni, takže nám to šlo od ruky ( vlastně “od hrdel”).
Začali jsme už v listopadu a z té měsíční práce, kdy jsme ukrajovali z “pracovek” i prvouky, 
nám vzešlo celkem 6 minut a 44 vteřin zpívání a hraní.  Ten podvečer, týden před Štědrým 
dnem, děti prožívaly jako každý herec před premiérou: “Pančelko, mně se ňák divně klepou 
ruce!” A tak jsme se všichni za ty rozklepané ruce chytili, zakřičeli “ZLOM VAZ!” a šli rodi-
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čům zahrát naši malou hru… Pro ten 
velký úspěch naše malé zpěváčky ze 
3. A  pozvali na Tři krále i do kostela, 
zahrát ostatním školním dětem a také 
předškoláčkům. Někteří mí nejmen-
ší herci nedbali ani nachlazení a do 
kostelíka, kde byla pěkná zima, stejně 
přišli zahrát.  První vystoupení bylo 
nesmělé, děti se potřebovaly poprat 
s jiným prostorem, jejich hlásek zněl 
také jinak než ve třídě a v obecenstvu 
neseděli trpěliví rodiče, ale spolužáci 
z jiných ročníků.

Několik tříd se v kostelíku prostřídalo a malí herci měli po krátké pauze předvést své umění 
dalším dětem.  Zavázaly se šátky, nasadily klobouky a veliká hůl tiše putovala ke správnému 
pastýři… Teď už andělé své noviny zvěstovali hláskem pevným, pastýři si byli jisti, že do-
jdou do Betléma, povídalky švitořily zvesela, tři králové poslali svůj hlas daleko a Šimonovy 
housličky a Josef s Marií  dojímali celý kostelík. Náš putovní plyšový medvěd to vše sledoval 
s nehraným úžasem… Dobrá práce, děti! A my se hned pouštíme do další! 

Kdypak naše šikovné třeťáčky z Vraného zase uvidíte a uslyšíte? Už za pár dní, 14.2., v soko-
lovně Vraného na benefiční akci SOS pro Boženku. Budeme se těšit na shledání!

Jarmila Pešková 
Poznámka redakce: článek byl sepsán před benefiční akcí.

ZpráVY Z MÍStNÍ KNIHoVNY Ve VrANÉM NAD VLtAVoU
MíStNí KNiHovNA oSlAvilA 110. vÝRočí od SvéHo zAložeNí. 
Ve čtvrtek 26.listopadu 2015 byla v knihovně instalována výstavka fotografií a dokumentů jak 
historických, tak i ze současnosti. Dále bylo vystaveno mnoho ocenění a diplomů pro paní 
knihovnici Martu Oplovou za její činnost.
Slavnostní odpoledne zahájila paní starostka Mgr. Dana Ullwerová. O velmi hezkou hudební 
produkci se postarala paní učitelka ze základní umělecké školy Edita Škodová se svojí žákyní  
Eliškou Kopanicovou.  Přítomným dětem předčítaly pohádky slečny ze základní školy – Natá-
lie a Kristýna Bradáčovy, Daniela Filipová, Tereza Krausová a Radka Tůmová. Jako upomínku 
na výročí si každý návštěvník mohl vybrat originální záložku do knihy s logem  a informace-
mi o naší knihovně. Děkujeme všem dětem z družiny ze Základní školy ve Vraném za krásné 
a leckdy i vtipné obrázky, které na tyto záložky nakreslily.
V roce 1977 začala paní knihovnice Marta Oplová zpracovávat kroniku z dochovaných mate-
riálů. Zakládající knihovník, učitel a později ředitel zdejší školy, pan Josef Zikl, vedl knihovnu 
od roku 1905 do roku 1945. Dalším knihovníkem byl opět ředitel  školy pan Josef Vysušil 
v  letech 1946 a 1947. Začátkem roku 1948 nastoupil na místo ředitele školy  a také převzal 
knihovnu pan Eugen Bělský. Od roku 1954 do roku 1955 pracoval v knihovně pan František 
Petr. V letech 1956 a 1957 byl knihovníkem pan Václav Broj. V roce 1957 byla uzavřena. Kon-
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cem roku 1957 byla jmenována knihovnicí paní Marta Oplová. Během svojí činnosti získala 
mnoho čestných ocenění.  Od ledna 1984 až do roku 1994 pracovala v knihovně paní Jana Ne-
radová. Svou činnost ukončila po přestěhování knihovny do skladu Obecního úřadu v dubnu 
1994. Od roku 1996 se do knihovny vrátila paní Marta Oplová, která skončila k 31.12. 1997. 
Knihovnu poté předala k  1.1. 1998 paní Evě Šustové a Janě Janauerové, které jsou v knihovně 
dodnes.
Ke 100. výročí naší knihovny byl uspořádán 26. listopadu 2005 den otevřených dveří. Mezi 
návštěvníky nechyběla paní starostka Bohuslava Chvátalová, místostarostka paní Martina Fi-
lipová a bývalá knihovnice paní Marta Oplová.
Z posledních let stojí za zmínku projekt připojení k internetu v roce 2007, jenž byl realizován 
za významné finanční pomoci z  Fondu kultury Středočeského kraje a Obecního úřadu ve 
Vraném nad Vltavou. Byly pořízeny nové počítače, tiskárny a stoly. Z  tohoto důvodu byly 
rozšířeny návštěvní dny a hodiny pro veřejnost. Knihovnu navštěvují děti od mateřské školy, 
základní školy až po seniory. V roce 2009 proběhla v knihovně výměna mobiliáře koupeného 
z grantu Středočeského kraje s přispěním obecního úřadu. Během této změny se v knihov-
ně i vymalovalo. Celá knihovna je nyní červenobílá a veselejší. Od roku 2010 se každoročně 
v knihovně uskutečnila akce pro děti „ Noc s Andersenem“. Knihovna vyhlásila v roce 2013 
pro děti soutěž o nejlepší návrh loga knihovny. Odborná komise vybrala vítězný návrh od Sa-
muela Ditricha. V roce 2014 i 2015 bylo uspořádáno společně s mini školkou U Rybek veřejné 
čtení v rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Od roku 2014 jsou v knihovně elektronické čtečky. 
Koncem června  2015 se konalo slavnostní zakončení projektu „ Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka“.
Vranská knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou Jana Drdy v Příbrami. Knihovnice 
z oddělení regionálních služeb pravidelně naši knihovnu navštěvují a půjčují nám pro naše 
čtenáře soubory knih. Pokud někdo projeví zájem o knihu, kterou nemáme v našem fondu, 
tak můžeme oslovit právě knihovnu v Příbrami, kde jsou velmi ochotné knihovnice.
I dále se těšíme na všechny současné i budoucí čtenáře z  Vraného nad Vltavou i okolí. 
Knihovna je otevřena v úterý od 12.30 do 15.00 hodin a ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin.

Knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

SoS poprVÉ ZAHráLI VeřeJNě, pro BožeNKU!
SOS Vrané, tedy „Soubor Ochotnických Sokolů“ jsme založili na jaře roku 2015. Režie se 
ujal profesionální herec Ondřej Kavan. Po půl století se snažíme navázat na tradici herectví 
v našem Sokole. Na jaře minulého roku jsme udělali nábor, nyní je nás 8 členů souboru. Vloni 
jsme se seznamovali s hereckým řemeslem a na podzim, na základě vlastní vymyšlené herec-
ké etudy, nastudovali krátkou jednoaktovku. Po vánočním představení pro rodinné příslušní-
ky jsme získali větší jistotu vystupovat před publikem. Pozitivní ohlas nás osmělil natolik, že 
jsme naplánovali veřejné představení naší vlastní jednoaktovky „MS v hokeji, aneb život není 
telenovela“ na 14. 2. 2016. Svátek sv. Valentýna. Možná i atmosféra lásky přispěla k tomu, že 
naše skromné představení přerostlo v nebývale úspěšnou dobročinnou akci s mnoha účin-
kujícími. Všichni jsme hráli pro Bóžu. Držíme jí palce! A Vy nám, prosím, také držte palce. 
Koncem února jedeme na přehlídku divadelních souborů Zámecká prkna!

Tomáš Straka
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SMYSLUpLNÝ VALeNtÝN V SoKoLoVNě
Výsledek: 51 204Kč. Tak to jsme opravdu ani ve snu nečekali! A jak se to všechno stalo? Jed-
noho lednového večera jsme si s Luckou Vavřinovou u sklenky vína fantazírovaly, že podnik-
neme nějakou akci na podporu sympatické Boženky Hradilkové z nedalekých Zbuzan. Tahle 
tříletá holčička žije v naprosto normální rodině, která však čelí nenormální situaci vypořádat 
se s dosud nevyléčitelným onemocněním (www.bozenkasma.cz). Hned za pár dní po našem 
sedánku, se nám naskytla krásná příležitost oslovit místní sokolský divadelní spolek SOS Vra-
né, který na 14.2. plánoval uvést své nazkoušené představení. A protože jsou ochotníci oprav-
du ochotní, nadšeně souhlasili a příprava na benefiční akci se mohla dát do pohybu. Náš plán 
doplnit valentinský večer o další doprovodný program se začal velmi rychle plnit, až dozrál 
v následující bohatou přehlídku místních i vzdálených velmi šikovných umělců: 
Docela velké divadlo předvedlo krásnou pohádku O pejskovi a kočičce s bohatou výpravou 
a originálními písničkami. Následovaly děti z 3.A pod vedením Jarmily Peškové a kytarového 
doprovodu Medarda Konopíka, které v  rekordním čase nacvičily několik tematických pís-
niček. Poté zahrála svůj originální repertoár skvělá školní kapela SUPRKAPLE, kterou vede 
Aleš Benda. A nastal čas pauzy, která se spontánně zvrhla v aukci prodejních obrázků dětí 
ze 4.A. Děti při výtvarce s pí uč. Kociánovou namalovaly Boženku 17x jinak a jejich díla se 
po celý den benefičně prodávala. Posledních pár obrázků diváci vydražili v divokém souboji 
za celkem cca 7000 Kč! Kasa s dobrovolným vstupným a příspěvky se tak plnila a plnila, až 
téměř přetékala, stejně jako málem přetékali diváci ze sokolovny. Na stěžejní představení MS 
v hokeji aneb život není telenovela Souboru ochotnických Sokolů SOS Vrané si už někteří 
diváci proklestili cestu raději až na balkón. Celý program pak završila Maruška Zachová se 
svou ukázkou ohnivého tance Flamenco. Potlesky jednotlivým vystupujícím nebraly konce. 
V průběhu večera se přijela podívat i samotná Boženka se svým tatínkem a oba byli nadšení 
z  celé atmosféry! Všem přítomným dojatě poděkovali za podporu, vysvětlili, proč shánějí 
peníze na vydláždění parkovacího místa, a uháněli zase domů cvičit a spát. 
Mezi jednotlivými vystoupeními se mohli všichni zájemci kreativně vyřádit v knoflíkové díl-
ničce Šárky Halíkové, odhadnout výslednou částku v tipovací soutěži a hlavně se také občer-
stvit! V nabídce byly sladké i slané dobroty, které s láskou napekly dobrovolnice z řad přátel 
a příbuzných, teplé i studené alko i nealko nápoje. A zájem byl tak velký, že pro bílé víno jsme 
jeli hned dvakrát. Celým programem hladce a profesionálně provázel Ondra Kavan, kterému 
v první polovině pomáhal také loutkový Kašpárek. 
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Velmi děkujeme všem, kteří tak nadšeně, ochotně a bez nároku na honorář vystoupili, přilo-
žili ruku k dílu, kteří akci věnovali svůj čas nebo třeba rady, kontakty, materiální dary: www.
provinko.cz, www.kalifornskavina.cz, společnost Bonafide, která nám věnovala k  prode-
ji krásné česko-slovenské pohádkové knížky a CD, TJ Sokol Vrané nad Vltavou I., Pizzeria 
All´infinito, Stará škola o.s., RUPA spol. s. r. o., Regulus spol. s. r. o. Dále si vážíme těch, kteří 
ač třeba neplánovaně se hned na místě zapojili do prodeje občerstvení či uvádění návštěvníků 
u vstupu. A velký dík patří vám všem, kteří jste přišli v tak hojném počtu a finančně přispěli! 
O celé akci by se dalo psát ještě mnoho slov, ale zkrátka, kdo nebyl, přišel o hodně. Zejména 
o pocit, že svět rozhodně není tak špatný, jak se nám někdy předkládá a že žijeme na opravdu 
skvělém místě s číslem 252 46 :)
DĚKUJEME!

Za Boženku a za Sokol Vrané nad Vltavou I.
Natálie Lupienská a Lucie Vavřinová

od našicH dopisoVatelů 

MASopUStNÍ VeSeLeNÍ
Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust 
byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst. Maškarní zá-
bava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 
vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky 
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem postní doby. Její termín připadá na 40. den před Velikono-
cemi (do těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce pohyblivý svátek, i Po-
peleční středa připadá každý rok na jiný datum. Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí 
pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se užívá při 
bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na čele. Ten-
to symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání 
před Bohem.
Konec MASOPUSTU naše obec řádně oslavila v sobotu 6. února. Ano, bylo to velmi důstojné 
rozloučení s masopustní dobou. 
Masopustní průvod, masopustní masky se sešly u kostelíka. Muzika začala hrát, Laufer se po-
stavil do čela průvodu a zavelel k odchodu. V závěsu za ním se kolébal medvěd s medvědářem 
a pak následoval průvod různorodých masek. Sněhurka se svými sedmi trpaslíky, sportovci, 
přírodní živly, pohádkové bytosti a mnoho dalších krásných masek. Na naší Radnici paní 
starostka udělila povolení původu projít celou vesnicí. Laufer dostal „glejt“ a klíč k otevření 
„vrat“ do Skochovic. A průvod se vydal na svou pouť do Skochovic. Muzika hrála, masky 
tančily a zpívaly. Všude bylo veselo. Mnoho vranských spoluobčanů přichystalo „průvodu“ 
královská občerstvení. Medvěd a Laufer vytáčeli paní domácí. Masky dotančily až do statku, 
paní máma Onderková – Zamrazilová nás již vítala ve vratech a jako vždy pozvala k pohoš-
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tění. Medvěd už tušil, že má již na mále.  A také za pár minut myslivec vystřelil a medvěd 
padl k zemi. Masky se přesunuly do hasičárny, kde již hrál Vašek Havlíček se svým bandem. 
A opět se jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo, tančilo a veselilo. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě této akce. Poděkovaní patří všem, kteří pohostili masopustní průvod po celé trase.
MASOPOUST se opět vydařil. Vraňáci byli jste báječní!!!
Za rok zase v maskách na Masopust.

ZpráVY oD ZAHráDKářŮ
Členové našeho zahrádkářského svazu na prosincové výroční členské schůzi zhodnotili čin-
nost za uplynulý rok 2015. To, co jsme si naplánovali, jsme si i splnili. Členský příspěvek pro 
r. 2016 zůstává nezměněn a to ve výši 100,-/rok. Také jsme se dohodli, že postupně každý člen 
napíše příspěvek do obecního časopisu Zrcadlo.
Jak si ochráníme naše výpěstky a to bez použití chemie bylinkami proti škůdcům našich za-
hrad. A začneme tou nejužívanější
Aloe veRA – používaná po staletí v lidské medicíně (oděrky, říznutí apod.). Její gel může-
me použít i na ochranu rostlin. Vhodný postřik získáme smícháním l lžíce gelu,(stvol rostliny 
rozřízneme podél a vydloubneme vše, co je uvnitř) s ½ litrem vody.
čeSNeK – i tato všemi uznávaná rostlina pomáhá při boji proti mšicím a dalším druhům 
hmyzu vyskytujícímu se na zahradách, ale i doma na pokojových rostlinách. 100 g stroužků 
s 1 velkou cibulí nakrájenou na kolečka namočíme na cca 24-48 hod. do 2 lžic minerálního 
oleje. Pak v ½ l vody rozpustíme lžičku rybí emulze (prodávají v lékárnách) a obě tekutiny 
promícháme, přecedíme a uchováváme v dobře uzavíratelné sklenici daleko od našeho nosu. 
Pro postřik použijeme 1 díl tekutiny a 20 dílů vody. Pro velký odér raději postřikujeme i po-
kojové květiny venku. Ovšem účinnost je skoro 100%.
HeŘMáNeK – úbory rostliny namočíme na 1-2 dny do vody a přecezené použijeme jako 
postřik proti mnoha rostlinných chorobám.
PŘeSličKA – odvar působí proti plísním na zelenině, růžích a padlí broskvoní. 2-3 lžičky 
byliny máčíme několik hodin v 1 l vody, pak 10 min. vaříme a macerujeme cca ½ hod.
vAvŘíN – bobkový list, je velmi užitečný (mimo feromonových pásů) v našich špížích. Za-
hání moučné moly. Dáváme po listu buď do nádob s ohroženou  potravinou – kroupy, mouka, 
piškoty, ovesné vločky, sušené houby, ořechy všeho druhu, nebo plátěný sáček s listy vavřínu 
do prostoru. 
levANdUle – plátěné sáčky s levandulí prokládáme mezi vlněné šatstvo.
Vhodné je vysazování některých bylin v blízkosti zeleniny. Všechny uvedené 
byliny, pochopitelně, používáme i doma při úpravě pokrmů, ale slouží i jinak.
MátA-ŠAlvĚj – zlepšuje chuť a vůni rajčat a zelí, zapuzuje bělásky. 
Máta navíc chrání mrkev proti pochmurnatce mrkvové, vhodná je i pro 
výsadbu k okurkám.
KoPR –zlepšuje růst a zdravotní stav zelí. V koprovce také není špatný, 
i když ji mnozí nemusíme.
KoRiANdR – odpuzuje mšice.
PAžitKA – v blízkosti karotky podporuje její růst, v blízkosti jabloní je 
ochráncem proti strupovitosti, pažitkový nálev je vhodný používat při vý-
skytu padlí angreštu.
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tYMiáN – odpuzuje housenky bělásků, můžeme ho vysazovat kdekoliv na zahradě, ale po-
zor na velké mrazy a zimní sucho-usychá. 
BAzAlKA – pomáhá rajčatům odolávat jejich neduhům, je-li vysazena vedle nich. Odpuzuje 
komáry a mouchy. Ovšem nejlepší je s mozzarellou, olivami a malými rajčátky. A také neza-
pomenout na pesto.
liCHoŘeŘiŠNiCe – sázíme do skleníků k rajčatům.

A ještě jednu důležitou radu, pokud máte na zahradě přebytek všech uve-
dených bylin a také kopřiv můžeme si z nich připravit tzv. jíchu na 

hnojení. Do jakéhokoliv množství vody na-cpeme uvedené 
byliny, popř. kopřivy a necháme „uležet“ pár dnů-týdnů, 

podle zapomnětli-vosti, potom ředíme vodou a zaléváme 
ke kořenům.

Pokud máte další podobné zkušenosti, podělte se se všemi 
na stránkách Zrcadla.

Jaro ťuká na dveře a začnou vyrůstat nové výhonky a my potřebujeme jejich užitečnost, proto 
si udělejte jarní salát. S jakoukoliv zálivkou promíchejte jarní výhonky kopřiv s lístky a koře-
nem křenu, můžete přidat i řeřichu, klíčky obilí, či naklíčené luštěniny a všechny výše uve-
dené byliny. 
Budete-li potřebovat o Velikonocích červené barvivo, tak přírodní: na pánvi smícháme 
100 ml šťávy z červené řepy, 100 g krystalového cukru a šťávu z půlky citrónu. Necháme po-
vařit až se vše spojí, sejmeme z ohně a počkáme až vychladne. Zelených vajec docílíme, když 
je vaříme s výhonky kopřiv či osení. Mnohé odstíny hnědé získáme na vejcích, když je vaříme 
společně se slupkami cibule – můžeme obtočit gázou, či gumičkami.
Radostné, barevné a sluníčkové svátky jara všem! 

ČZS

zajímaVosti 

VoDNÍ NáDrž VrANÉ
byla postavena v letech 1930 
– 1936 jako první část vltav-
ské kaskády. Jejím hlavním 
účelem je regulace odtoku 
vltavské kaskády. Její maxi-
mální hloubka je 10,5 m.

HráZ
U levého břehu se nachází 
jez a plavební komora. Má 
čtyři přelivná pole. Hráz do-
sahuje hradící výšky 9, 7  m 
a nachází se na říčním kilo-
metru 71, 325.
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VoDNÍ eLeKtrárNA
Elektrárna je postavena na pravém břehu řeky. Je vybavena dvěma Kaplanovými turbínami 
o celkovém instalovaném výkonu 2 x 6,94 MW. Byla uvedena do provozu v roce 1936. Její 
provoz je dálkově řízen ze Štěchovic, kde se nachází centrální dispečink z něhož jsou řízeny 
všechny elektrárny patřící do vltavské kaskády.

pLAVeBNÍ KoMorY
Plavební komory umožňují velkým lodím překonat hráz vodní nádrže a prodlužují vltavskou 
vodní cestu až k hrázi vodní nádrže Štěchovice. Komory jsou dvě, nacházejí se u levého břehu 
a jsou vysunuty do horní vody.
Malá plavební komora se nachází blíže ke středu řeky, má v horním i dolním ohlaví osazena 
vzpěrná vrata a její užitná šířka je 12 metrů a užitná délka 85 metrů.
Velká plavební komora se nachází blíže ke břehu, v dolním ohlaví má osazena vzpěrná vrata 
a v horním ohlaví tabulový uzávěr podobný jako v jezovém poli, který umožňuje převádění 
velkých vod plavební komorou. Užitná šířka plavební komory je 12 metrů a celková užitná 
délka 134 metrů. Navíc je rozdělena středními vzpěrnými vraty na dvě menší plavební komo-
ry délek (ve směru po proudu) 43 metrů a 85 metrů.

na aktUální tÉma 

JAK to BYLo U ZápISU ….
12. února proběhl zápis žáků do 1. tříd naší školy. Do 1. ročníku je pro školní rok 2016/2017  
přijato 50 žáků, z toho 4 žáci nastoupí po odkladu školní docházky z loňského roku. Letos 
žádá o odklad školní docházky 11 žáků.
Všichni přijatí žáci prokázali, že jsou na školu dobře připraveni, zazpívali písničku nebo za-
recitovali básničku, rozeznávali barvy a geometrické tvary, zvládali správné držení tužky, 
prokázali správné návyky při malování a psaní, již uměli rozeznat i některá písmena, číslice, 
uměli přiřadit počet předmětů k číslicím, apod.
Všem žákům i rodičům přejeme příjemný start do vzdělávání a budeme se na ně těšit v září.

Mgr. Eva Březnová
ředitelka ZŠ

ZápIS Do 1. třÍDY
Každý rok v únoru probíhá v ZŠ zápis dětí do 1.třídy. Jako učitelka mateřské školy se pravidel-
ně chodím dívat, jak zápis probíhá. Zajímá mě, jak se děti „popasují“ s nároky na ně v tento 
den kladené a taky se snažím být jim jakousi oporou či záchytným bodem, někým, koho znají. 
Také sleduji, v čem bychom se mohli ve školce v přípravě předškoláků  ještě zlepšit, nebo na co 
je třeba se více zaměřit. Mohu říci, že jsem se zúčastnila mnoha těchto zápisů, a tak si myslím, 
že mohu srovnávat. Pravdou je, že někdy mi připadalo, že to nebyl zápis, ale spíše přijímačky. 
Někdy zas nesměli ani rodiče, ani my učitelky, přistupovat blíže ke stolečkům, kde probíhal 
zápis. Také nekonečné čekání ve frontě, až na ně přijde řada, nervozita a hluk – to vše bylo 
možné zažít u zápisů prvňáčků.
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Vypadá to však, že všechno to negativní je minulostí. Letošní zápis do první třídy byl jiný. 
Tím, že rodiče měli možnost se přihlásit na určitou hodinu, kdy se mohli s dítětem do-
stavit, nebyly žádné fronty. Tím, že nebyly fronty, nebyl hluk a nervozita. Tím, že nebyla 
nervozita, nastala pohoda. Tím, že byla pohodová atmosféra, byl v  tomto duchu i celý 
zápis. Děti byly klidnější, učitelky přátelštější, rodiče si to víc prožívali a celkově to bylo 
na jedničku. 
Z mého pohledu byla letošní organizace zápisu do první třídy zatím ta nejlepší, kterou jsem 
zažila a chtěla bych tímto ZŠ pochválit a poděkovat. Byla jsem tam od začátku až do konce 
a není co vytknout. Zdálo se mi, že rodiče odtud odcházeli a měli radost, že už to mají za 
sebou a děti měly radost, že to mají před sebou. A tak to má asi být.

Jarmila Koryntová

Historie 

Z ArCHIVU ZrCADLA

číslo: 16 – zvláštní vydání 
Květen 1977 
redakční kolektiv osvětové besedy ve vraném nad vltavou

PoHled do HiStoRie
Oslavy prvého máje a prvomájové průvody mají ve Vraném mnohaletou a slavnou tradici. Děl-
níci a pokrokoví zaměstnanci zdejší papírny byli vždycky rozhodující silou při jejich formování, 
udávali jejich charakter a smysl. Dlouhá léta jejich prostřednictvím bojovali za právo na práci, 
za sociální spravedlnost, bránili se zvůli soukromých podnikatelů. Později po roce 1945, jedno-
značně přispívali k politickému vývoji v našem státě, k vývoji, zakotvení a rozvoji socialistického 
zřízení.
V dnešním ohlédnutí do historie se chceme jen krátce podívat do nejzazší historie oslav prvé-
ho máje.  V českých zemích se uskutečnila oslava svátku práce v historii poprvé v Praze roku 
1890. /Atmosféru demonstrativního vystoupení pražských dělníků mistrně vystihl ve svém 
známém fejetonu Jan Neruda/.
Už tato historická událost měla spojitost s  historií vranské papírny. Oprávněně jsme proto 
v úvodu hovořili o slavné tradici. Nejen v Praze, ale také ve Vraném se v roce 1890 slavil děl-
nický svátek. V poněkud odlišné podobě, ale svým významem v plném souladu s historickým 
vývojem. Dělníci vranské papírny patřili také už tehdy k uvědomělým průkopníkům boje za 
práva dělnické třídy.
Tehdejší majitel papírny, továrník Haase si to uvědomoval. Zalekl se prvomájového vystoupe-
ní pražských dělníků. Tušil, že by se nevyhnul jeho vlivu i ve svém podniku. Byl však taktik. 
Aby předešel demonstraci ve Vraném, zaranžoval na neděli 11.května 1890 společný výlet za-
městnanců papírny do zvolského hostince u Boháčků, kde se večer pořádala i taneční zábava. 
A co víc. Urychleně rozhodl zvýšit denní mzdy dělníků o 5 krejcarů.
Taktika továrníka Haaseho však nemohla zastavit tok dalších událostí. Vývoj pokračoval po-
zvolna, za značných obětí, ale jistě k druhému břehu, k břehu současných dnů, v nichž může-
me v míru, radosti a pohodě slavit svůj svátek práce 1.máj.

Podle historických pramenů zpracoval ing. Roman Zuzák



Obec Vrané nad Vltavou
a Sbor dobrovolných
hasičů Skochovice

pořádají
v sobotu 
30. dubna

Začátek v 18,00 hodin
u požární zbrojnice ve Skochovicích

Čarodějnice
Program:

Soutěže a atrakce pro děti
Ohňová show
Soutěž o nejšerednější čarodějnici
Opékání buřtů
Občerstvení zajištěno

K tanci a poslechu hraje
JAMBAND HONZY DYNTARA
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fotoreportáž – MASopUSt
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fotoreportáž – SoS pro BÓžU

Koupím 
pole, louky, 

zahrady 
do 60 Kč/m2

Telefon:
603 442 474

INZERCE
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fotoreportáž - KNIHoVNA



MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRANÉ NAD VLTAVOU

POŘÁDÁ PROVOZ MODULÁRNÍHO KOLEJIŠTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY
SOBOTA 19. BŘEZNA OD 10:00–17:00
NEDĚLE 20. BŘEZNA OD 10:00–15:00


